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 بنگر، زمانی خوش فرا می رسد و
  رویاهایت را باور می کنی

 

 به آن می کوشم که توانایم ،

 .سرچشمه توان ما گنجينه ی درون ماست

 حتی اگر گاه فراموش کنی ،

 ای ،به یادت می آورم که تو چقدر یگانه 

 بسيار ،!   باورت دارم 

و می دانم که می توانی آن گونه که می خواهی

 .و نيازمندی ، عمل کنی

 و اگر روزی ، روزگاری نيازمندم بودی ،

 .در کنارت خواهم بود

 به دنبال هر رویا ،

 لحظاتی پيش می آید ،

 که گویی آن را از دست داده ای ،

 درست در همان لحظه هست 

  باور کنی ،که باید خود را

 باور به اینکه قادر به هموار ساختن 

 .هر مانع در راهی

 و آن گاه که رویاهایت به حقيقت پيوست ،

 .در خواهی یافت که چقدر نيرومند شده ای
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 پيام شيرازی

 
به دار آویختن محمـود عسـکری و ایـاز مرهـونی دو نوجـوان               

مشهدی در ماه گذشته جامعه ایرانی و بـين المللـی را بـه            

ی که تمام توجهات داخلی و خارجی بـه         در حال . لرزه درآورد 

سمت نتایج انتخابات جدید ریاست جمهوری، نگرانی هـای         

ــران و وضــعيت     ایجــاد شــده از فعاليــت هــای هســته ای ای

جسمی اکبر گنجی نویسنده آزادی خـواه زنـدانی معطـوف           

شده بود بر پایی ناگهانی مراسم اعدام این دو نوجـوان کـه        

ای چنين اوضاع بی سـامانی      گویی از قبل مهيا شده بود بر      

 آن چنـان بـود       اعدام ها  تلخی.  بر جان همه انداخت    شوکی

 . کردش آورد و به بحث روز دنيا بدلشز پس زمينه بيروناکه 

امروز از هـر شـخص کـه نظـرش را در مـورد اسـالم و ایـران                   

بپرســيم تصــویر ایــن دو نوجــوان در ذهــنش مجســم خواهــد 

رد تحـوالت اجتمـاعی،     باید دید کشـورمان ایـران در مـو        . شد

فرهنگی و سياسی که بـا نتـایج انتخابـات اخيـر آبسـتن آن               

آن چه کـه نگرانـی هـای        . شده است چه به بار خواهد آورد      

ــر و    ــدافع حقــــوق بشــ ــای مــ ــازمان هــ ــایر ســ ــا و ســ مــ

همجنسگرایان را تشدید می کند نه تنها ادامـه پيـدا کـردن             

این گونه مجازات های سخت و قرون وسطایی است بلکـه           

اجتمـاعی  -حاکم شـدن جـو خفقـان و عقـب گـرد فرهنگـی             

 .است

در زمينه ی اعدام های اخيـر کـه نمونـه هـای علنـی نقـض              

 .حقوق بشر می باشند نکاتی چند الزم به توضيح است

دن جرم و جسـتجوی     ورای از چگونگی و نحوه اتفاق افتا       •

 تخصصی جرم شناسی اسـت بایـد        سبب که الزمه بحث   

 زور از قطعـی تـرین و شـنيع          اذعان داشت حکم تجاوز بـه     

       تــرین امــور حقــوقی چــه اســالمی و یــا بــين المللــی        

اما عدم تطابق داشتن جـرم و مجـازات اسـت           . می باشد 

. که در احکام حقوقی ایران به وضـوح بـه چشـم مـی آیـد        

بدیهی است گـرفتن حـق حيـات از شخصـی کـه اگـر بـه                 

طـق   تجاوز به زور هم انجـام داده باشـد خـارج از من         ،فرض

 . قلمداد می شودیامروز

از این دو نوجوان اعدامی یکی از آن ها زیر سن قـانونی              •

است و در علم حقوق کودک محسوب می شود یعنی از           

هر نظر با دیگر پسر سيزده ساله که از طرف قاضی بـالغ             

ــه عهــده    ــده را ب محســوب نشــده و پــدرش شــکایت پرون

را نيـاز   از این جهت تامل بيشـتری       . گرفته برابر می باشد   

 .داشت

مدتی پيش در پی اظهـارات قـوه قضـایيه مبنـی بـر لغـو                 •

ــر (قــانون اعــدام کودکــان   ــراد زی و ایرادهــای )  ســال١٨اف

حقوقی دادگستری تهران از وضعيت متهمين و سـعی در        

توسعه و به روز کردن نظام حقوقی ایران ایـن اطمينـان را             

به نهادهای بـين المللـی داد کـه نسـبت بـه رفـع نقـایض           

ــ ــاطر باشــند   حق ــران آســوده خ ــن رو . وق بشــر در ای از ای

دستگاه قضایی ایران یک تضاد رفتاری کامال مشخصی را         

 .از خود بجا گذاشت

عدم انطباق حکم صـادره بـا قـانون را مـی تـوان از دیگـر                  •

بـه  " لواط به عنـف   "ایرادات به حساب آورد چرا که واژه ی         

ــا هــم شــرط الزم بــرای    معنــی رابطــه جنســی دو مــرد ب

برابر با قانون مجـازات هـای اسـالمی         . جرای قتل نيست  ا

 اجرای اعدام را تنهـا در مـوردی شایسـته مـی             ١١١ماده  

". فاعــل و مفعــول هــر دو بــالغ و عاقــل باشــند "دانــد کــه 

ــاد١١٢همچنــين در مــاده   ضــربه ٧۴ )حــداکثر ( دســت زی

شالق برای مفعول نابالغ آن هم اگر بی ميل نبوده باشد           

 مـی گویـد اگـر دو    ١١٣در ماده .  استدر نظر گرفته شده   

 ٧۴نابالغ بـا هـم رابطـه جنسـی داشـته باشـند بـاز تنهـا                  

ضـربه شـالق خواهـد خــورد و در پایـان قانونگـذار در مــاده      

 پشيمانی را برای مجرمين در نظر گرفتـه اسـت کـه             ١٢۶

 .د در هر حال مشمول عفو شوندنمی توان

ين حکـم   در مورد آخر ابهام قانون برای فرق نگذاشـتن بـ           •

  دو همجــنس گــرا کــه بــا ميــل و رغبــت روابطــی را برقــرار  

عملـی را انجـام     ) بـه عنـف   (می کنند و آن ها کـه بـه زور           

مــی دهنــد بــه طــور منطقــی الزم بــه بررســی جداگانــه   

چراکه اراده و زور دو عامل تـاثير گـذار در تشـخيص        . است

 .جرم می باشد

ــوان      • ــن دو نوج ــودن ای ــا نب ــودن و ی ــا همجنســگرا ب  دقيق

بــا توجــه بــه عــدم آزادی جنســی و در . مشــخص نيســت

ــه پتانســيل      ــرای تخلي ــالف ب ــودن جــنس مخ دســترس نب

جنسی شان احتمال وسوسه آن ها برای داشتن  چنين          

 .تجربه جنسی قوی می باشد

نکته ی مهمی که امروزه و یا هـر روزه بایـد در نظـر داشـت                 

اهميــت حضــور در عرصــه هــای اجتمــاعی فرهنگــی و بــين  

ــه ســازمان همجنســگرایان   . اســتالمللــی  همــان طــور ک

ایرانی و سایر سازمان هـای مـدافع حقـوق بشـر در جهـت               

اعتــراض بــه ایــن اعمــال وحشــيانه اقــدام مــی کننــد نبایــد   

 نيز از    را همجنسگرایان ایرانی  خود   اهميت حضور اجتماعی  

 .ذهن دور گذاشت

 ســعی کــردیم تــا حــد امکــان مطالــب و  شــمارهمــا در ایــن 

بــوط بــه ایــن مهــم را جمــع آوری و منتشــر واکــنش هــای مر

 .نمایيم
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  کانادا-امين 

 ازبکستان
ــه   ــا توجـ ــی  بـ ــانون جزایـ ــه قـ بـ

 روابــــط ١٢٠ازبکســــتان مــــاده 

جنســــی بــــين مــــردان جــــرم 

ــا ســه    شــناخته مــی شــود و ت

در ماده یاد شده هيچ نامی از       . سال مجازات حبس دارد   

روســالن شــاریوف . روابــط بــين زنــان بــرده نشــده اســت

ه نگار ازبک که همجنسـگرا بـودن خـود را بـه طـور               روزنام

 ٢٠٠٣ آگوسـت    ١٣واضح و علنی بيان کرده بود در تاریخ         

به جرم رفتارهای جنسی غيـر معمـولی متحمـل جـزای            

عالوه بر تالش های انجمن های حقوق بشر . زندان شد

و دفاع از حقوق نویسندگان و روزنامه نگـاران متاسـفانه           

. و نـيم حـبس محکـوم شـد        آقای روسالن به پـنج سـال        

پـس از ایـن اقـدام تمــامی انجمـن هـای دفـاع از حقــوق       

نویسندگان و سـازمان هـای دفـاع از حقـوق بشـر طـی               

بيانيـه هـایی اعــالم کردنـد کـه هنــوز ازبکسـتان صــاحب      

ــات     ــل اثب ــان و دموکراســی نشــده اســت و دلي آزادی بي

ــگرا      ــار همجنس ــه نگ ــن روزنام ــاجرای ای ــان را م ادعایش

ان روزنامه نگاران بدون مرز از طریق دبيـر         سازم. دانستند

. کل آن آقای روبـرت منـارد اعتـراض خـود را بيـان داشـت               

اعالم کردند که کسی خواستار حمایت از روابط جنسی         

امـا  . افراد زیـر سـن قـانونی و یـا تجـاوز جنسـی نيسـت               

متاسفانه هـر زمـان بحـث از آزادی جنسـی پـيش آمـده               

 یا تجـاوز نـام بـرده        است از آن به تعبير جنایت جنسی و       

شده اسـت و هميشـه بـه نمونـه هـای روابـط جنسـی                

. نابالغ اشاره مـی شـود کـه در هـر جـوامعی وجـود دارد            

به دولت ازبکستان با این عمل خود که با دستاویز شدن         

دالیل مبهم و بی اهميت یـک روزنامـه نگـار را بـه پـنج و                 

کوم مـی کنـد نشـان داد کـه طاقـت            حنيم سال حبس م   

همچنين سازمان دیده بـان      . و آزادی را ندارد    دموکراسی

حقــوق بشــر نيــز نســبت بــه ایــن مــوارد اعتــراض شــدید 

ــار را     ــه نگ ــت ازبکســتان آزادی روزنام نشــان داد و از دول

و در پایان روزنامه نگار همجنسگرا پس از اقـرار          خواست  

. به جرم خویش و پذیرفتن گناه خود از زنـدان خـارج شـد             

اکـنش غيـر منتظـره را بـه سـبب      وکيالن مدافع وی این و   

شکنجه و فشارهای روحی و روانی دولت ازبکسـتان بـر        

 .موکل همجنسگرایشان دانسته اند

 

 
 دکتر سيروس شميسا

 معشوق لشکری یا لعبت سپاهی

 ترکــان در تــاريخ اســت حضــوردر دوره غزنويــان کــه آغــاز 

از اين رو   . معموال معشوق مذکر، ترکان لشکري هستند     

ــده جــويي، بــي وفــايي،   بعــدا صــفات ا يشــان چــون عرب

سســـت پيمـــاني، خـــونريزي و ظلـــم جـــزو   جفاکـــاري،

ــي شــود    ــات معشــوق شــعر فارســي م ــي . مختص حت

ان چون چشم تنگ، کمرباريک،     شمشخصات جسمي اي  

وق شعر  شقدبلند، زلف برتافته نيز بعدها از مختصات مع       

ــي شــود  ــاه    . فارســي م ــه در شــعر فارســي نگ ــن ک اي

کمـان و زلفـش کمنـد اسـت بـه       نمعشوق تير و ابروي آ  

 تـرک عمـده نظـامي       عاشـقان اين سبب است کـه ايـن        

 اسـت در ديـوان   يانبوده اند و اياز هـم در اصـل از سـپاه           

فرخي سيستاني مکررا اشعاري در مدح اين معشـوقان         

از اشعار زير معلـوم مـي شـود کـه           . سپاهي آمده است  

  :شاعر عاشق سرهنگي بوده است
  سرهنگمرا سالمت روي تو باد اي

  چه باشد ار به سالمت نباشد اين دل تنگ
 دلم به عشق تو در سختي و عنا خو کرد

  چنان که آينه زنگ خورده اند زنگ
 از اين گريستن آن است اميد من که مگر

 به اشک من دل تو نرم گردد سرهنگ

*** 

 برکش ای ترک و به یک سو فکن این جامه ی جنگ

  چنگچنگ برگير و بنه درقه و شمشير از

 به مصاف اندر کم گردد که از گرد سپاه

 زلف مشکين تو پر گرد شود ای سرهنگ

 رخ روشن را زیر زره ی خود بپوش

 که رخ روشن تو زیر زره گيرد زنگ

 ای کژه تير و کمان ابرو تيرت به چه کار

 تير مژگان تو دل دوزتر از تير خدنگ

 

از ابيات زیر معلوم می شود که گروهان معشوق شـاعر           

 :ه لشکری است از شهر بيرون رفته استک

 یاری گزیدم از همه ی گيتی پری نژاد

 زان شد زپيش چشم من امروز چون پری

 لشکر برفت و آن بت لشکر شکن برفت

 هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری

*** 
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بـه وفـور    از این قبيـل ابيـات در دیـوان شـاعران ایـن دوره               

خن رفته  یافت می شود که از معشوق ترک لشکری س        

کـيم داشـت و ملـک       حچنان که عنصری که لقـب       . است

 :الشعرای دربار محمود غزنوی بود گوید

 رامش افزایی کند وقتی که در مجلس بود

 آرایی کند روزی که در ميدان بود لشکر

پس معشوق ترک این دوره هم زیباست و هـم جنگـاور،            

چنان که ایاز هم این چنين بوده است و فرخـی در مـدح              

در آن قصيده ای که ابياتی از آن را قبال نقـل کـردیم،              ایاز  

در اشاره به خروج ایاز از غزنين از دربار محمد و پيوستن             

 :به مسعود در نيشابور گوید

 کجا گردد فراموش آن چه او کرد

 ز بهر خدمت شاه جهان دار

 ميان لشکر عاصی نگه داشت

 ن خورشيد احرارآوفا و عهد 

 ون رفتبه روز روشن از غزنين بر

 همی زد با جهانی تا شب تار

 نماز شام را چندان نخوابيد

 که دشت از گشته شد با پشته هموار

 ن شيران جنگی آگروهی را از 

 بکشت و ما بقی را داد زنهار

 جز او هرگز که کرده است این به گيتی

 بخوان شهنامه و تاریخ اخبار

در هر حـال در بسـياری از تغـزالت بـه ایـن هـر دو جنبـه                   

ــروزی    ز ــه پي ــر ب ــه منج ــایی و رشــادت ک ــدان یب     در دو مي

 :می شد اشاره شده است

 گونه تير بر او کمان کشی است بتم با دو

 وزآن دو گونه همی دل خلد به صلح و به جنگ

 قت صلح دل من خلد به تير مژه وبه 

 به وقت جنگ دل دشمنان به تير خدنگ

قصـاید   هجالب این است که این ابيات معموال جزو تشبي        

ــار    مــدحی هســتند کــه در حضــور شــاه و بزرگــان در درب

ن بـود کـه     ئقرائت می شده است و لذا مـی تـوان مطمـ           

در . عشق مرد به مرد به هيچ وجه قبحی نداشته است       

ین نوع اشعار فقط صحبت از عشق و عاشـقی نيسـت            ا

بلکـــه شـــاعر آشـــکارا بـــه مســـایل جنســـی مـــثال       

رده و   سـفيد معشـوق مـرد اشـاره کـ          )نشيمنگاه(سرین

پس از وصف این گونه مسایل به اسم شاه و یا ممـدوح             

 :خود تخلص کرده است

 دوست دارم کودک سيمين لب بيجاده لب

 ن جا طلبآهر کجا زایشان یکی بينی مرا 

 ای خوشا زین پيشتر کاندر سرایم زین صفت 

 کودکان بودند سيمين سينه و زرین سلب

 با سرین های سپيد و گرد چون تل سمن

 ان های نزار و زار چون نار قصببا مي

 گر تهی شد زین بتان اکنون سرایم باک نيست 

  خسرونسبِ فرین خسروآدل پر است از 

اینکه شاعر . شعر دوره خراسانی شعر رئاليستی است    

می گوید قـبال در خانـه ام از ایـن کودکـان سـپيد سـرین                

بسيار بوده اند و اکنـون نيسـتند اشـاره بـه وضـع مـالی                 

زیرا افـراد   . د و به قول ادبا حسن طلب است       خود می کن  

  متمــول بــه راحتــی در بــازار بــرده فروشــان کنيــز و غــالم  

 . می خریدند

 ای پسر جنگ بنه، بوسه بيار

 این همه جنگ و درشتی به چه کار

 تو چو من یار نيابی به جهان

 من چو تو یابم هر روز هزار

 من اگر خواهم از بخشش مير 

 نگارکودکانی خرمی هم چو 

*** 

 ای پسر مرا نيز سنگدل و تند مخوان 

 تندی و سنگدلی پيشه توست ای دل و جان

 دوش باری به سخن گفتم با تو صنما

 که چنان تنگدل و تافته دل پشتی از آن 

 تو غالم منی و خواجه خداوند من است

 نتوان با تو سخن گفتن و با خواجه توان

حق داشتند که   به کنيز و غالم اموال ناطق می گفتند و          

. هر کاری که دلشان می خواهـد را بـا امـوال خـود کننـد            

خریــد و فــروش بــرده بــه حــدی رواج داشــت کــه در فقــه 

در فقه هم در مورد مجامعـت بـا         . اسالمی احکامی دارد  

ــددار شــدن از او و ار  ــز و فرزن ــوانينی  ثکني ــد و ق  او قواع

مطرح شده است و هم در مورد مجامعت با غالمـان کـه            

 .شاره خواهيم کردبعدا ا

باری با توجه به اینکه قالب شعری رایج در دوره غزنویان           

، ادبـا  ) تغـزل مـی گفتنـد     نغـاز آ  آ  بيـت  که به (قصيده بود   

یکی از مختصات تغزل قصيده را سخن گفتن از معشوق          

جالـب اسـت   . ذکر کرده اند) معموال ترک سپاهی   ( مرد  

ز ردپـای   يـ نکه در ادوار بعد که غزل جای قصيده را گرفت           
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در ایـن غـزل معـروف       . همين معشـق مـرد را مـی بينـيم         

 :حافظ

 پيرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست 

 مد بنشستآنيمه شب دوش به بالين من 

 سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین

 گفت ای عاشق دیرینه ی من خوابت هست؟

معشوقی که نيمه شب آواز خوان و صراحی در دست و           

افظ عاشق می آید مسلما مـرد اسـت     مست به خانه ح   

نه زن که در محيط شهرهای قرن وسطایی حتی غروب          

هم نمی توانسته است در معابر به راحتـی آمـد و شـد              

 .کند

 –برخی از صفات و مشخصات این معشوق ترک نظامی    

چه معنوی مـثال بـدگویی و پرخاشـگری و چـه جسـمی              

       ده تغـزل قصـاید دیـ     بيـت    کـه در     –مثل زلف تابـدار مجعـد       

منتهـا در غـزل     . دمی شود بعدها در غزل هـم دیـده شـ          

لطيف تر و هنری تر شده است و این هـم دليـل دیگـری               

 .است که غزل صورت تکامل یافته تغزل است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ميشل الساال: نویسنده
  پرنيان-نيکی : مترجم

 سومقسمت 
 فرايند متاسف گشتن والدين 

 
ين تصور مي آنند بيشتر والد 

آه فرزندانشان مي بايست در 

بزرگسالي، دگرجنسگرا شوند 

و وقتي با خالف اين تصور روبرو 

ي شوند لطمه شديدي م

تحقق . احساس مي آنند

روياي شرآت در مراسم عروسي فرزندان و نوه دار 

گرا  شدن وابسته به اين است آه فرزندشان دگرجنس

گرا  اد همجنستوصيه مي شود؛ والديِن افر. باشد

راس را به ترتيب زير پشت سر  – مراحل پنجگانه آوبلر

بگذارند؛ شوك، انكار، اندوه، عصبانيت و در نهايت 

تحقيقات . گيري جنسي فرزندانشان پذيرش جهت

نشان مي دهد آه نگرش والدين نسبت به 

همجنسگرايي فرزندشان، در طول زمان، اصالح خواهد 

ازگاري يا متاسف اين تحقيقات، در خصوص س. شد

گشتن روزافزون والدين به هنگام مطلع شدن از 

گرايي فرزندشان، شواهد بيشتري را ارائه  همجنس

     .مي آند 

 
CHAT CLUB 

 
ــز ــهدوســتان عزی ی کــه مایــل ب

چت کردن با دیگر دوستان خـود
 . هستيد

 
 

یک کلوب فقط برای چت کردن
 
 

شما مـی توانيـد بـه آدرس زیـر
 .مراجعه نمایيد

 
 

http://groups.yahoo.com
/group/PersianGayChat/

 نياز به جلسات انفرادي 
، روانشناسان باليني بايد به افراد در خانواده درماني 

آمك آنند تا افكار و احساسات خود را توضيح دهند، 

ن نمايند و در مورد راه هاي حل نقطه نظرهاي خود بيا

  اینبا. مشكالت و مسائل خود به مذاآره بنشينند

 خانواده هايي آه دچار فشارهاي عصبي و رواني ،وجود

هستند ممكن است با ناموفقيت تالش آنند تمام اينها 

زمان انجام دهند؛ زماني آه سطح اضطراب  را بطور هم

    آه اين از آنجا. باال باشد اين آار ناممكن است

خانواده ها گرايش به عدم ثبات و واآنش پذيري دارند، 

آرام نمودن اعضاي خانواده   اول بايد برهدرمان، در درج

تكيه آند تا آنها بتوانند نقش خود را در الگوهاي خانواده 

مالقات نمودن اعضاي خانواده بطور انفرادي . بازشناسند

      يني هايي است آه روانشناسان بال يكي از راه
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توانند از طريق آن از سرعت اين جريان بكاهند و تا  مي

زمان فروآش آردن اين بحران، هر يك از وظايف فوق را 

بطور جداگانه مورد بررسي قرار دهند تا ثمر بخشي 

در آار . جلسات درمان زوجي هر چه بيشتر افزايش يابد

با خانواده هايي آه با بحران آشكارسازي مواجه اند، 

اي با  كن است بهتر باشد آه ابتدا جلسات جداگانهمم

والدين و فرزندان برگزارشود و به هر يك اجازه داده شود 

تا آزادانه احساسات تند خود، آه با فرآيند آشكارسازي 

اعضاي خانواده پس از بيان . همراه است را بيان نمايند

و اظهار احساس خود، براي پذيرش آموزش و 

 و پشت سر گذاشتن   براي حلهايي آه ميانجيگري

 .بحران بدان نياز دارند، آمادگي بيشتري خواهند داشت
بديهي است سندي و والدينش، اهداف متناقضي  

دارند آه وقتي مطرح شوند، فرآيند اختالفات شديد دو 

باب و راث نياز داشتند . سويه اي را در بر خواهند داشت

دخترشان گرايي   همجنسهدرباره احساسات خود دربار

در غياب او بحث آنند زيرا واآنشهاي او ممكن بود مانع 

. توانايي شان در پرداختن به اين احساسات قوي شود

سندي هم نياز به حمايت داشت و مي بايست ياد 

 سخت بدون واآنش با هبگيرد آه چگونه در طي اين دور

چنين نياز داشت آه  او هم. والدينش ارتباط برقرار آند

ديدار . رش به موقع گرايش جنسي او را بپذيرندمادر و پد

 هجداگانه با سندي و والدينش، و ايجاد امكان تخلي

احساسات طرفين بدون مزاحمت، اولين گام مهم در 

 .حل اين بحران بود
راث و باب مي ترسيدند شيوه اي آه سندي براي  

. زندگي انتخاب آرده به طرد شدگي و تنهايي بيانجامد

ين بودند آه زندگي آشكارا بعنوان يك زن آنها نگران ا

همجنس گرا به معني غرق شدن در اجتماع 

. همجنسگرايان و به مفهوم طردشدن از خانواده باشد

گرايي  چنين با منطبق ساختن همجنس آنها هم

و مانند اآثر  سندي با تعاليم آليسا مشكل داشتند

  با اين گرايش آنار گراياني آه مردم، آنها با همجنس

آمده و مي توانستند برداشتهاي اشتباه خود را اصالح 

 .آنند، در تماس نبوده اند
درمانگر به هنگام مالقات انفرادي با باب و راث، آنها را  

درمانگر . به بحث در مورد احساسات شان ترغيب آرد

   بعضي از . نگراني نسبتًا عادي آنها را تأييد نمود

 از شيوه  عي آنهاهاي آنها حاآي از بي اطال نگراني

گرا بود، و بديهي بود آه راث و  زندگي افراد همجنس

 .باب به اطالعات بيشتري در اين زمينه نياز داشتند
 آموزش والدين 
 اطالعات قديمي و هبا درنظر گرفتن تأثير همه جانب 

 هتبعيض آميز، والدين احتماًال نياز خواهند داشت تا دربار

جددًا آسب اطالع گرايان م  زندگي همجنسهشيو

تحقيقات نشان مي دهد آه هر چه پدر يا مادر . نمايند

گرا و روابط آنها بيشتر بدانند،   افراد همجنسهدربار

 پسر يا دخترشان را  گرايي آشكارسازي همجنس

به عنوان مثال، والدين بايد . راحت تر خواهند پذيرفت

بدانند آه آارشناسان بهداشت رواني امروزه ديگر 

انجمن (گرايي را يك بيماري نمي دانند  همجنس

شايد دانستن اين نكته نيز ). ١٩٩٤روانپزشكي امريكا، 

گرا،  براي والدين مفيد باشد آه افراد همجنس

شان، و حتي بعضي از روحانيون با تعليمات  والدين

گرايي را محكوم و مردود  مذهبي آه همجنس

    هاي   آتابهمطالع. شمارند، مخالف هستند مي

گرا نوشته  آموزنده اي آه براي والدين افراد همجنس

بورهك و برنشتاين . شده اند نيز خالي از فايده نيست

 مقاالت گرا هستند، دو داراي فرزند همجنس آه هر

 مبارزات سخت خود و هاي دربار حساس و آموزنده

   گرا  ديگران براي پذيرش داشتن فرزند همجنس

 مي تواند بسيار سودمند خواندن اين مطالب. نوشته اند

باشد زيرا اين قبيل والدين غالبًا خود را منزوي و تنها 

بورهك در چندين فصل از يكي ديگر از . حس مي آنند

 نصايح ،“آشكار سازي براي والدين”آتابهاي خود، 

 مسائل هسودمندي براي والدين ارائه داده و دربار

اطالعات دقيق . است آرده مذهبي مطالبي را ذآر

     ممكن است والدين را قادر سازد تا آمتر به 

گرايي دختر يا پسرشان با نگاهي طردآميز  همجنس

 .بنگرند
وقتي راث و باب فرصت يافتند درماندگي و نگراني خود  

را بيان نموده و احساسات خود را ابراز نمايند، درمانگر 

اطالعاتي را به آنها عرضه داشت آه عقايد تبعيض 

گرا را به   زندگي زنان همجنسه شيوهارآميزشان درب

 هراث و باب سواالت زيادي دربار. چالش مي طلبيد

گرايي داشتند آه مي بايست در يك محيط  همجنس

درمانگر به آنها اطمينان داد آه . بيطرف مطرح آنند

گرايي نامعلوم است، اما امروزه  گرچه داليل همجنس
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سوب  بيماري رواني محکگرايي ديگر نه ي همجنس

او به آنها . ميشود و نه ناشي از قصور والدين مي باشد

ه گرا، بعيد ب هشدار داد آه، مانند اآثر افراد همجنس

    نظر مي رسد آه دخترشان قبول آند گرايش 

گرايي  با وجود اين، همجنس. جنسي اش را تغيير دهد

. سندي مانع از خوشبختي و سعادت او نمي شود

آتابهايي آه از نقطه نظر  تندوالدين از درمانگر خواس

گرا و  گرا در رابطه با افراد همجنس والدين دگرجنس

 تحرير درآمده اند را به آنها ه آشكارسازي به رشت

 .معرفي نمايد و او نيز چندين آتاب را به آنها توصيه نمود
گرچه آنها آم آم درك مي آردند آه دخترشان به  

شاد و سعادت گرا مي تواند زندگي  عنوان يك همجنس

آميزي داشته باشد، اما اين مسيري نبود آه آنها براي 

با آمك درمانگر، باب و . دخترشان انتخاب آرده بودند

گرايي دخترشان آه مي توانست  راث تصور دگرجنس

 سنتي هروزي با يك مرد ازدواج آرده و در يك خانواد

باب و .  فراموشي مي سپردنده یزندگي آند، را به بوت

بايست آن دختر آوچكي آه بي چون  مچنين ميراث ه

و چرا به والدينش تكريم ميكرد را فراموش آنند، دختري 

آه بعنوان يك زن جوان، قادر بود مستقًال دست 

 انتخابي بزند آه با ارزشهاي والدين و جامعه در  به

 .تضاد باشد
دست آخر، والدين سندي مي بايست اميدوار شوند  

درمانگر ترس آنها . ت نخواهند دادآه دخترشان را از دس

 آنها به دخترشان تلقي نموده و آنها را ه عالقهرا نشان

تحسين آرد؛ زيرا با وجود اينكه شيوه زندگي دخترشان 

برايشان قابل درك نبود با اين حال مي خواستند 

درمانگر به آنها يادآوري . ارتباطشان را با او حفظ نمايند

 خود را به اين اميد براي آرد آه سندي تمايالت جنسي

آنها آشكار ساخته آه صداقتش، در نهايت، موجب 

درمانگر، راث و باب را به خاطر . تحكيم روابطشان شود

تربيت آردن دختري شجاع و دوست داشتني آه مايل 

تر، خطر انتقاد شديد  بود براي روابطي آزاد تر و خالص

خالفت باب م. آنها را به جان بخرد، مورد ستايش قرار داد

 .و راث آم آم جاي خود را به موافقت داد
بسياري از والدين قبل از آموزش پذيري نياز دارند در  

با وجود اين، اين . مورد واآنشهاي اوليه شان بحث آنند

جنبه هاي درماني، الگوهاي سلسله مراتبي ثابتي 

و ممكن است درمانگر در طول درمان مجبور . ندارند

لدين را تأييد آرده و گاه اطالعاتي را در شود گاه رفتار وا

 .اختيارشان قرار دهد
عالوه بر آموزش والدين و تأييد احساس آنها، درمانگر 

در طي . مي بايست از سندي نيز حمايت مي آرد

       جلسات انفرادي، درمانگر آزردگي سندي از 

هاي والدين و نيز اينكه والدين او اطالعات  واآنش

گرا ندارند   زندگي افراد همجنسه شيودرستي در مورد

درمانگر جلسات قبلي شان آه در طي . را تأييد مي آرد

آن در مورد نارضايي قابل انتظار والدين بحث آرده بودند، 

ظاهرًا با اين يادآوري . را براي سندي يادآوري آرد

. مقداري از خشم و آزردگي سندي تسكين يافت

 يادآوري آرد آه چگونه درمانگر اين موضوع را نيز به او

تقاضاي او براي پذيرش فوري از سوي والدين، منجر به 

اين شده بود آه آنها سعي آنند او را به آمك گرفتن 

درمانگر سندي را متقاعد ساخت آه . تشويق نمايند

عجالتًا بر اين امر اصرار نكند، بلكه در عوض موقتًا از 

تا به دور والدينش فاصله بگيرد و به آنها فرصت دهد 

درمانگر .  نفوذ او، با احساسات خود آنار آيند از

همچنين از سندي خواست تا احساسات قلبي اش را 

اش بيان آند تا بدين طريق، تا  نسبت به شريك زندگي

اندازه اي او را از نگراني ناشي از واآنش والدينش رها 

  .سازد
 دوري برنامه ريزي شده و تماس هاي آوتاه مدت

اعضاي خانواده براي اجتناب از قطع روابط، آموزش  

در مورد سندي، . آاري ضروري و اساسي است

گرايي آه  دسترسي به والدين و دختر همجنس

تمايالت خود را آشكار ساخته، سود مند بود زيرا امكان 

         اين وجود داشت آه هر دو طرف را به داشتن 

توان  مي. واآنشي ترغيب نمود هاي آوتاه و غير تماس

: آنشهاي متقابل خانواده را به دو بخش تقسيم نمود

 دوري واآنشي  در طي دوره هاي توافق نظر ونزديكي

با . هنگامي آه اعضاي خانواده با هم در تضاد هستند

وجود اين، در بعضي از مواقع مي توان با برنامه ريزي، از 

 موقت هطريق آنشهاي متقابل مختصر و سطحي، فاصل

اد آرده و ارتباط اعضاي خانواده با يكديگر را عاطفي ايج

 فضاي عاطفي به آنها  حفظ نمود و در عين حال با ايجاد

 .امكان داد تا به با احساساتشان آنار آيند
به منظور ايجاد تماس آوتاه و دورادور ميان سندي و  

والدينش، درمانگر باب و راث را ترغيب نمود تا با 
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درمانگر آنها را . رارآننددخترشان ارتباط تلفني برق

راهنمايي آرد آه در مورد احساس شان نسبت به 

تمايالت جنسي سندي چيزي به او نگويند و نيز به او 

توصيه نكنند آه براي تغيير احساس خود از آسي آمك 

بگيرد زيرا اين نوع ارتباط فقط موجب مي شود سندي 

او به آنها . عصباني شده و حالت دفاعي بخود بگيرد

گرايي سندي را  تأآيد آرد آه عجالتًا موضوع همجنس

فراموش آنند و روابط فعلي شان را با او حفظ آنند اما 

او . هاي ارتباط باز بمانند آه راه بصورت سطحي بطوري

هاي مداوم  همچنين سندي را تشويق آرد آه تماس

درمانگر با تأآيد . اما آوتاه تلفني با والدينش برقرار آند

گرايي اش  ست تا بحث آردن در مورد همجنساز او خوا

را به تعويق اندازد و در صورتي آه والدينش سواالت 

شخصي نامناسبي از او پرسيدند و يا آلمات رنجش 

      آوري به زبان آوردند، با رعايت ادب حد و اندازه را 

 .دارد نگه
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باب و راث پس از چند هفته بيان و بررسي  

 شيوه زندگي ه ديدن درباراحساساتشان و نيز آموزش

گرايان آمادگي يافتند تا خود را با آگاهي از  همجنس

آنها عالوه بر . تمايالت جنسي دخترشان سازگار آنند

     هايي آه درمانگر توصيه آرده بود، خود نيز  آتاب

آنها شروع . هايي را يافته و مطالعه آرده بودند آتاب

ادات مذهبي  رابطه اعتقهبه پرسيدن سواالتي دربار

گرايي نمودند و با آشيشي  شان با همجنس

فكر صحبت آرده و او نيز آنها را به پذيرش  روشن

آنها رفته رفته در . دخترشان تشويق نموده بود

گرايي سندي آمتر احساس  خصوص همجنس

قصور مي آردند و آمتر نگران خراب شدن 

 انفرادي، هپس از چند جلس. زندگي او بودند

 والدينش آاهش يافت و خشم سندي از

بنظر مي رسيد آه او قادر است با حالت 

دفاعي آمتري در برابرشان واآنش 

آنها آماده بودند تا جلسات . نشان دهد

گروهي را در طول تعطيالت بعدي 

 . سندي ادامه دهندهمدرس
باب و راث سئوال هاي فراواني  

داشتند آه براي دخترشان مطرح آنند و 

مك آرد آه نگراني هايشان را بگونه درمانگر به آنها آ

شي دخترشان را به ناي بيان آنند آه رفتارهاي واآ

او سندي را راهنمايي آرد تا بدون . حداقل برسانند

حالت تدافعي به نگراني هاي والدينش گوش داده و به 

گرفت  با آمك درمانگر، سندي ياد. آنها پاسخ دهد

 بوي تحقير يا نظر هاي آنها هرگاه از سواالت يا اظهار

تحميل شدن به مشامش برسد، از عباراتي استفاده 

فرزند  هاي والد آنش. شده اند شروع“ من”آند آه با 

تازه اي بر اساس عالقه خانواده به ارتباط صادقانه 

بوجود آمده بود و پذيرش روز افزون وضعيت جديد سندي 

بعنوان يك فرد بالغ جوان داراي اعتماد به نفس از سوي 

  .ها را بارور تر مي ساخت ب و راث، اين آنشبا
وقتي باب و راث شريك زندگي سندي را به يك جشن 

تعطيلي خانوادگي دعوت آردند، نطقه عطف تازه اي 

گرا شمول شرآاي زندگي در  افراد همجنس. بوجود آمد

 پذيرش شيوه زندگي همراسم خانوادگي را اولين نشان

ديني آه شرآاي وال. خود از سوي والدين مي دانند

  همجنس فرزندانشان را به مراسم خانوادگي دعوت 

 قلبًا از شيوه زندگي و  مي آنند ممكن است هنوز هم

مي توان   اين اقدام را اما روابط آنها ناراضي باشند،

 .پيشرفتي براي اين خانواده ها بشمار آورد

 ).این مطالب ادامه خواهد یافت(  
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 خانه دوست
نویســنده مقــيم  )Stephen O.Murray( مــوری اســتفن

ــه شناســـی از   ــرای جامعـ ــکو دارای دکتـ سانفرانسيسـ

شناســی از  دانشــگاه تورنتــو و فــوق دکتــرای انســان    

هـایی چـون     او نویسـنده کتـاب    . دانشگاه برکلـی اسـت    

پـــــژوهش هـــــای  "،"گـــــرای آمریکـــــایی همجـــــنس"

تئـوری   "،"گرایـی اسـالمی    همجـنس  "،"همجنسگرایی

  های باو کت " گرایی ت های همجنس  اجتماعی و حقيق  

 .متعدد دیگری است

 در  الفاتحـه متن سـخنرانی اسـتفن مـوری در کنفـرانس           

 :سانفرانسيسکو

 در ،گرایـی در اسـالم   کل اطالعات من در مورد همجنس  

 مـن نسـبت بـه       ،بعـالوه . کتاب من بهتر بيان شده است     

ور دارنـد کمتـر در مـورد مسـلمان     ضادی که در اینجا ح افر

ــم  ــودن مــی دان ــه اصــلی    . ب ــه اســالم پای ــا وجــود اینک ب

تحقيقـــات مـــن در بررســـی ســـازمان هـــای اجتمـــاعی 

 اما نه تنها خـود      ،گرا در تاریخ جهان بوده است      همجنس

 بلکه با وجود اینکه در ایـن شـهر چنـد            ،مسلمان نيستم 

يق شهودی هـم در      هيچ تحق  ،فرهنگی زندگی می کنم   

 .گرا انجام نداده ام مورد مسلمانان همجنس

 ، همگن و اهل مذهبی کهن تـر    ،من در جامعه روستایی   

از آنجــایی کــه بــه . آمریکــا بــزرگ شــدمدر شــرق ميانــه 

 هيچ تجربه شخصـی     ،مذهب و اجتماع خود پشت کردم     

ــدارم و   از تطبيــق همجــنس ــا مــذهب را ن گرایــی خــود ب

بـا  . گویی بـرای دیگـران ارائـه دهـم        نميتوانم نمونه و یا ال    

 ليسـت   - مدتی پيش که ایدئولوژی مسيحی       ،این وجود 

          دوازده بــــاوری کــــه زمــــانی در یــــک نفــــس از حفــــظ  

 بــه نظــرم رســيد کــه ، را مــرور مــی کــردم-مــی خوانــدم

ــاور الزامــی  ــا داشــتن دو ب  از قــدرت مــانور ،مســلمانان ب

 .بيشتری نسبت به مسيحيان برخوردارند

 

گــذاری  ســعی دارنــد ارزش] اکثــر تحليــل هــای غربــی"[

ها  چه آن  ابل آن گرایی در غرب را در مق      منفی همجنس 

 ، بخصوص در جوامـع اسـالمی      ،به عنوان مثبت در شرق    

امـا صـحيح تـر اسـت اگـر          . برداشت می کنند قرار دهنـد     

جوامع اسالمی را در یک موقعيت بی تفاوتی بينابين در          

گرایـی را    یـا همجـنس  ، که بسته به شرایط    ،نظر بگيریم 

ــا بـــه شـــدت آن را رد ،شـــهوت تلقـــی مـــی کننـــد           و یـ

 اروپـا در مقابـل       واکـنش   اگـر  ،بـه عبـارت دیگـر     . کنندمی  

 ،گرایــی هميشــه خصــومت آميــز بــوده اســت  همجــنس

 و نه نسـبت     ،شرق اسالمی نه از آن تجليل کرده است       

 بلکه بيش از هـر چيـز   ،به آن کامال بی تفاوت بوده است      

 ،بـا ایـن وجـود     . به آن نگاهی تحقيـر آميـز داشـته اسـت          

 فکر مرا به نوبـه خـود یـاد مکالمـه اخيـرم بـا دوسـت                  این

شاهد به من یـادآوری     . پاکستانی به نام شاهد انداخت    

 و نــه - جوامــع مســيحی بودنــد ،کــرد کــه در طــول تــاریخ

    کــه بــه طــور فعــال یهودیــان را مــورد آزار قــرار-مســلمان 

 و رایش سوم مسيحی بود که در جهت نابودی     ،داده اند 

 .ش کردیهودیان اروپا تال

يسای مسـيحی   ل تفتيش عقاید ک   ،چنين طبق تاریخ   هم

    گرایـــان و  بـــود کـــه ســـعی در از بـــين بـــردن همجـــنس

بـا وجـود اینکـه در       . گرایی داشـت   شبکه های همجنس  

 امـواج گـرایش هـای       ، از زمـان پيـامبر اسـالم       ،طول قرون 

پرهيزکارانــه دائمــا در جوامــع اســالمی ظهــور و ســقوط   

می هرگز سـعی در از بـين بـردن     اما دول اسال  ،کرده اند 

طرز نظـارت  . شان را نداشته اند   گرایان و روابط   همجنس

و بازرســی طالبــان بــر خــالف ادعــای آنهــا اصــال ســنتی  

سعی آنها در کنترل مطلـق تمـام ابعـاد زنـدگی             . نيست

ادعــای روش هــای گمشــده .  امــری مــدرن اســت،افــراد

ژی مـدرن  هـا و اسـتفاده آنهـا از تکنولـو           یادآور نـازی   ،آنها

ــان  ــرای اعــاده بهشــت اوليــه  ،جهــت آزار مــوثرتر یهودی  ب

 .آریایی است

 بـر خـالف تـالش       ،طالبان و رایش سـوم را کنـار بگـذاریم         

 درجوامــع ،مســيحيت در تنظــيم تمــایالت جنســی افــراد 

ــاز      ــه ارضــای ني ــاور شــایع وجــود دارد ک ــن ب اســالمی ای

 و اکثـر رهبـران      ،جنسی برای مردان امری الزامی است     

 و بـر خـالف پيـروان    ، مسـلمان ازدواج مـی کننـد      مذهبی

ــی   ــک رومــ ــيحيت کاتوليــ ــزوی ،مســ ــومعه منــ             در صــ

 .نمی شوند

 اسـالم   ،من قصد ندارم مانند بعضی تاریخ نویسان دیگـر        

را به عنوان مذهبی با نگرش مثبت به جنسيت معرفـی           

 با اینکه منکر این نمی شوم که نگـرش مسـيحيت            ،کنم

بجای مثبت و   . بسيار منفی است  نسبت به این مساله     

  در زمـان محمـد     ، اخـالق جنسـی عـرب      ،یا منفـی بـودن    

 محــدود ،طــور کــه در قــرآن بيــان شــده اســت  آن،پيــامبر

ــده اســـت ــه نيســـت ،کننـ ــا زاهدانـ ــه يهم.  امـ ــور کـ نطـ

 :می دهد توضيح نعيم.م.س
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ب همــواره گرایــی توســط مــذه   محکوميــت همجــنس 

 ."تهدیدی زنده بوده است

فکر می کنم این امر را مـی تـوان بـه زنـدگی دگـرجنس                

 و البته همانطور    ،هم تعميم داد  ) Transgender(شدگان

ــا   ــادآودی مــی کنــد کــه صــباح فتن ــه  ،ی  نگــرش اســالم ب

.  فقط برای مردان می تواند مثبت تلقـی شـود          ،جنسيت

 و یســه برخوردهــای واقعــی تــر جوامــع مســيحی ابــا مق

           و ،ل جنســـی بـــه طـــور کلـــی   یمســـلمان بـــا مســـا  

 اهميت دارد به این نکتـه       ،گرایی به طور خاص    همجنس

هاست که دارای رهبریت     اشاره کنم که مسلمانان قرن    

ــزی   ــرای مســيحيان   (واحــد مرک ــک ب ــاپ کاتولي ــد پ    )مانن

 که قـدرت تغبيـر      ،با عدم وجود رهبریت مرکزی    . نبوده اند 

 در ، و کتـاب مقـدس را داشـته باشـد         خواسته های خـدا   

قـرآن   و جوامع اسالمی همواره تعابير متفاوتی از اسالم      

 ،بعضی حتی بجای اسـالمی واحـد      . وجود داشته است  

ــان  ــتقل از زمـ ــنتی و مسـ ــا  ،سـ ــالم هـ ــحبت از اسـ         صـ

 بيـان   لييود فـالرز طور که انسان شناس    همان. می کنند 

 ایرانـی   ،راب اسالم مفاهيم متفاوتی بـرای اعـ       ،می کند 

 و در ، افـراد ســاکن آسـيای جنــوبی و یـا آفریقــا دارد   ،هـا 

داخل هر کـدام از ایـن       

      ،ســــــــرزمين هــــــــا

ــف   بخــش هــای مختل

جامعـــــه برداشـــــت  

متفــــاوتی از اســــالم 

 .دارند

   

عــادت بــه نمایانــدن تــاریخ اروپــای -اســتثناگرایی غربــی 

 مـدتی   - به عنوان اوج تمام پيشرفت هـای بشـر           ،غربی

فکرمـی کـنم    . است کـه مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت            

 به اتفاق هم )Will Roscoe(  ویل روسکوابی که من وکت

 نشـان  ،گرایی در اسـالم تهيـه کـردیم       در مورد همجنس  

 در  ،گرایـی  می دهد که هر سه الگوی اصلی همجـنس        

 در جوامـع اسـالمی مشـاهده شـده          ،طول تاریخ و مکان   

 ،از عشق معبودانـه بـه پسـران در اشـعار فارسـی            : (ندا

 اسـتفاده جنسـی مـردان        تـا  ، اردو و عربی گرفته    ،ترکی

       موقعيــت جنســی خــاص )  رقــاص و غيــره،جــوان مطــرب

ــث ــذکر خنيـ ــای مـ ــان و  هـ ــای در عمـ ــترجيل هـ   موسـ

)mustergil(             مونث در جنوب عـراق و بـاکره هـای قسـم 

ــراد در رده هــای     ــين بعضــی اف ــط ب خــورده بالکــان و رواب

گرایـی در    این که تصورکنيم همجنس   . اجتماعی یکسان 

 گزافه گویی در نوع گفتمان ،شکوفا شدجوامع اسالمی 

 مـی تـوان     ،اما بدون مبالغه  . های شرق شناسان است   

 سرزمين های دارای متنوع     ،گفت که قبل از قرن بيستم     

ــای همجـــنس   ــه هـ ــکارترین نمونـ ــرین و آشـ  ،گرایـــی تـ

 نـه   ،ای شمالی و آسيای جنوبی بودنـد      قکشورهای آفری 

ی در گرای تنوع وسيع الگوهای همجنس. اروپای شمالی

کشورهای مسلمان بيش از هر چيز نشـان دهنـده ایـن            

ــافی      ــان آن ک ــرای بي ــک خطــی ب ــه الگوهــای ت اســت ک

 .نيست

 مفهــوم اســالم بــرای جوامــع ، درطــول زمــان،چنــين هــم

خـارج از مـرز بـين سـنی و          . مختلف متفاوت بـوده اسـت     

 ، تصور را دارند کـه اسـالم واقعـی          مسلمانان این  ،شيعه

تحقيقـات مـن   . اسالمی است که در آن بزرگ شـده انـد      

چـاپ دانشـگاه    " همجنسـگرایی اسـالمی   "که در کتـاب     

 ایـن دیـدگاه آکادميـک       ،جمـع آوری شـده اسـت       شيکاگو

" گــی"گرایــی بــه مفهــوم   کــه قبــل از همجــنس-عــرف 

گــرا وجــود   همجــنس  هــيچ تمایــل هوشــيار  ،امــروزی

بی اهميت تر     پراکنده تر و   ،ا غير منسجم تر    و ی  ،نداشته

گرایــی امــروز  از آن بــوده کــه بتــوان بــا مفهــوم همجــنس

 . را رد می کند-مقایسه کرد 

هــيچ چيــز بازدارنــده 

ــت   ــد هویـــــ رشـــــ

گـــــرای  همجـــــنس

. مــــــدرن نيســــــت

 الگوهــای همجــنس 

گرا که در آن زوج ها بر حسب سن و یا جنسيت نمایـان              

  در،بـا ایـن وجـود   .  همچنان وجود دارد ،متمایز می شوند  

 پـرورش   ،جهت تطبيق بـا مفـاهيم جامعـه در حـال تغييـر            

 رشـد شــهرها یکــی از  ،بــه عنـوان مثــال . پيـدا مــی کنـد  

گرایی مدرن   عوامل اجتماعی مهم در پيدایش همجنس     

ــگ همجــنس  ــی شــناخته شــده اســت   و فرهن از . گرای

از ) cosmopolitanism( جهـــان شـــهری بـــودن ،طرفـــی

ک قـرون    در دوران تاریـ    ،مشخصات مهم جوامع اسـالمی    

 اروپـا در مقایسـه   ،در آن زمان. وسطایی اروپا بوده است  

 ، سـرزمينی غالبـا روسـتایی نشـين        ،با با جهـان اسـالم     

 .عقب مانده و دورافتاده به نظر می رسيد

 
 زیر رفته  های اعدام همجنسگرایان به آدرساعتراض بهبرای 

 .و امضا کنيد و در انتشار آن نيز کوشا باشيد
 

http://www.abolition.fr/ecpm/french/petitions.php?ref=14 
 

http://www.petitiononline.com/1021ir 

 می توانـد نمایـانگر      ،گرای غربی معاصر   هویت همجنس 

امـا  .  سبک زندگی و گروه بندی باشـد       ،یک شکل هویت  

ــه در ــان شــده ی اســالمی همجنســگرایهمــانطور ک  بي

                    !، خاموشی نيستچراغ                                                                          آیين      ٨۴  شهریور ماه  –   ١٠  



گرایـی    هيچکدام از این عناصر مخـتص همجـنس        ،است

 و در جوامــع اســالمی در حــد کــافی      ،مــدرن نيســت 

ــاری همجــنس  ــای رفت ــدی    الگوه ــه بن ــل طبق ــرای قاب گ

 .مشاهده شده است

 ، کـه مخنـث نـام داشـتند        ،مطرب های غير مردانه عـرب     

 به این دليل کـه ایفـا        ،مطمئنا دارای هویت خاصی بودند    

 و ،نده نقش های اجتماعی بـا نـامی مشـخص بودنـد          کن

ه فرهنـگ اجتمـاعی نيـز       زوحـ بی شـک متعلـق بـه یـک          

 های   موسترجيل باکره های قسم خورده بالکان و     . بودند

در حاليکـه   . جنوب عراق نيز دارای هویـت خاصـی بودنـد         

 تـرک و عـرب از زیبـایی مـردان           ،ایرانـی فارسـی   شعرای  

جوان الهام می گرفتند و به      

 معنوی عشق بـين دو      ابعاد

 ،همجنس مـی اندیشـيدند    

گــرای  نـوع ادبــی همجــنس 

خــود آگــاهی پــرورش یافــت 

که تا زمـان هـای اخيـر بـی          

 .رغيب مانده بود

ــای    ــه هـ ــک نمونـ ــی شـ بـ

ــده   ــخص کننـ ــنتی مشـ سـ

ــخص  ــت شــ ــه ،موقعيــ  کــ

همــواره زوج هــای جنســی 

کـه کـدام     را بر حسـب ایـن     

 ،فاعل و کدام مفعول اسـت     

گـرای   ظریـه همجـنس    بـرخالف ن   ،طبقه بنـدی مـی کنـد      

گرایـی در    اما برخورد با الگوهـای همجـنس      . مدرن است 

 بـه عنـوان مقولـه هـایی کـامال جـدا از        ،جوامع اسـالمی  

 فقـط نمایـانگر     ،گرای مدرن  همه جوانب هویت همجنس   

 . نگرش خود مرکزبين اروپایی است

 ، پيگيری روابط با همجنس    ،امکان بيان ميل به همجنس    

ــرجنس  ــر دگـ ــت غيـ ــاس هویـ ــه   اقتبـ ــدن بـ ــرا و گرایيـ       گـ

 در دوران مختلـف     ،شبکه های افرادی با تمایالت مشابه     

 در جوامـع اسـالمی وجـود داشـته        ،و مکان های مختلف   

در  ،گرایی  تساهل در قبال همجنس    ،با این وجود  . است

نـوعی انکـار جمعـی        همواره همراه بـا    ،جوامع مسلمان 

 حاشـا   ،گـرا بـودن     که در آن شرط همجـنس      ،بوده است 

ميــل بــه "مــن از ایــن امــر تحــت عنــوان . کــردن آن اســت

 رفتـار و روابـط همجـنس   " )will not to know( ندانسـتن 

 .گرا یاد کرده ام

 و گرایـی اسـالمی    همجـنس در دو کتـاب     بدرالدین خـان    

 Sex)  Longing and Not تعلق به یکـدیگر و نـه سـکس   

Belonging(     از فشــار منکــوب کننــده خــانواده صــحبت    

ــاچيز نگــاه   ،مــی کنــد      کــه خواســته هــای شخصــی را ن

ن های اجتمـاعی خـاص را       سازما  و شرکت در   ،می دارد 

 تسـاهل در قبـال همجـنس      . مـی کنـد   از شخص سـلب     

ــدگی        ــرد ســبک زن ــه ف ــن اســت ک ــتلزم ای ــی مس گرای

 و یـا خواسـتار روابطــی   ، مطالبـه نکنــد یانـه گرا همجـنس 

 که تهدیدی بـرای    بطوری   ،پایدار با جنس موافق نباشد    

 و یا با مسـئوليت      ،روابط با جنس مخالف به حساب بياید      

 در   بدرالـدین  تجزیـه و تحليـل    . خانوادگی تداخل پيدا کنـد    

مورد موانع در مقابل سازمان     

های همجنسگرا از نظـر مـن       

ــول اســت  ــل قب ــای ،قاب  و بج

اینکه بيشـتر از ایـن در مـورد         

 از شـــما ،آن صـــحبت کـــنم 

دعوت می کنم مستقيما بـه      

تـاب او مراجعـه     این فصل از ک   

 .کنيد

دین تلفنـی   الـ امروز من با بدر   

 و از او ،صـــحبت مـــی کـــردم

. پرسيدم در اینجا چـه بگـویم      

 گفـــت روشـــی کـــه الزم وی

ــيم   ــلمانان مقــ اســــت مســ

: آمریکای شمالی دنبال کنند شـامل سـه بخـش اسـت           

 تطبيــق هویــت  ،گــرا همجــنس قبــول شخصــی ميــل  

گرا بـا هویـت مـذهبی و حرکتـی سياسـی در         همجنس

  و حق غيـر دگـرجنس      ،کسب حقوق متفاوت بودن   جهت  

دین خود در مورد نحوه هـای       الممکن است بدر  . گرا بودن 

 امـا تخصـص     ،رسيدن به این استراتژی مطلبـی بنویسـد       

محدود من فقـط در حـد جمـع آوری اسـنادی اسـت کـه                

ش رنشــان مــی دهــد تشــکيالت مختلــف جهــت پــذی      

 همـواره در طـول      ،گرایی و ناسازگاری جنسی    همجنس

 ،ریخ و مکان های جغرافيایی مختلـف در جهـان اسـالم        تا

 از ،چگونگی بهره گيری از این ميراث. وجود داشته است

حيطه تخصص من خارج است و تنهـا مـی تـوانم برایتـان             

 .آرزوی موفقيت کنم
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 ميالدي روانپزشكي بنام    ١٩٩۵از سال   

 را آشــف اعتيــاد جديـدي گلـد بـرگ ،   

شـد آـه    مي  او با مردمي روبرو  ! آرد  

ــان،    ــور آامپيوترشـ ــدن مونيتـ ــراي ديـ بـ

ــد  ــن! خــانواده را رهــا آــرده ان هــا در  اي

ــا     ــد وقــت خــود را ب ــرجيح مــي دادن ــع ت بســياري از مواق

بـدين  ! آامپيوتر و در سايتهاي مختلـف اينترنـت بگذراننـد         

و بتــدريج ســاير  ترتيــب ايــن اعتيــاد جديــد را آشــف آــرد

ــاد را شناســا     ــن اعتي ــر اي ــاي ديگ ــه ه ــين جنب ئي محقق

اعتياد به اينترنت بسرعت رو بـه گسـترش         . نمودند

است و هر روز افراد جديدي را بـه آـام خـود مـي               

 سن و سـال فـاآتور آـم اهميتـي در ايـن اعتيـاد                .آشد

 به آن دچـار      ي مختلف سني  است و مبتاليان از گروهها    

 .ميگردند

هـا و نكـات      تـوان منكـر خـوبي      يچ وجـه نمـي     هـ  البته به 

. ر پيشرفت جامعه ي بشري شـد    مثبت اينترنت در مسي   

... ها، خريـدها و  بسياري از تجارت ها، ارتباطات، آموزش     

شـوند و   راحتي با اين وسيله ي ارتباطي انجـام مـي         ه  ب

  هــر روزه نقــش ايــن سيســتم در زنــدگي مــا پــر رنــگ تــر 

اعتياد به اينترنت نيز مثل اعتياد بـه تماشـاي           .مي گردد 

ــال   ــون، حــل جــدول، تماشــاي فوتب ــه ... ، وتلويزي از جمل

رحـال   ه اعتيادهاي آم خطر محسوب مي شـود امـا بـه          

 .بايد به آن توجه خاصي داشت

 ست آه اين افراد درسـت   ا نكته ي جالب و قابل ذآر اين      

مثل معتادان به مواد مخـدر، در صـورت عـدم دسترسـي             

ــذيري،   بــي بــه خواســته شــان، دچــار  قــراري، تحريــك پ

تـه شـدت ايـن      الب ! مي شـوند    عصبانيت و احساس نياز   

   وابسـتگي  . عالئم از فـردي تـا فـرد ديگـر متفـاوت اسـت             

هـا بـه آامپيوترشـان و وسواسشـان نسـبت بـه آن               اين

باعــث بــي تفــاوتي نســبي، انكــار مســؤليت نســبت بــه 

 بــه! خــانواده، ازدواج، شــغل و ســاير مســائل مــي شــود

  مــين دليــل مشــكالت آوچــك و بزرگــي برايشــان پديــد ه

ات بسيار جـالبي روي مسـائل و     قنكات و تحقي   .مي آورد 

اينترنت صورت گرفته است، بـراي مثـال بررسـي     حواش

دائمـي  ن  سترس و اضـطراب در اسـتفاده آننـدگا        ميزان ا 

آـه  !!! در اثر مشـاهده ي قـبض تلفـن آخـر مـاه               اينترنت

ــبختانه، در  ــه خوش ــيچ     البت ــه ه ــورد مطالع ــه ي م جامع

 .افزايشي در سطح استرس ايـن افـراد مشـاهده نشـد           

، تاثير اينترنت بر روي سـيكل  تحقيقي ديگر چنين در هم

قــرار  خـواب و بيــداري اســتفاده آننــدگان مــورد بررســي 

سـاعات خـواب شـب و        گرفته است، آه نشانگر آاهش    

. اين افراد بـوده اسـت   بر عكس، افزايش خواب روزانه ي

اختالل در تنظيم خواب و بيـداري، مختـل شـدن تغذيـه و      

 يا فراموش آـردن وعـده هـاي     و از دست دادن نظم آن،

مختلـف   ست آه مطالعـات  ااز جمله نتايجي... و غذائي

 ! بر روي اين افراد، در آن اتفاق نظر دارند

 معيارهاي تشخيصي اعتياد به اينترنـت چيسـت؟       

ــار شــناخته شــده و    ــد معي چن

پذيرفته شده براي ايـن اعتيـاد    

وجــود دارد آــه مهمتــرين آنهــا  

ــد از  ــدريج :عبارتن ــزايش ت ي اف

هــائي آــه از اينترنــت  ســاعت

ــد، عالئــم     ــتفاده مــي آنن اس

ــت در      ــدم موفقي ــت، ع ــازگيري از اينترن ــاس و ب ــع تم قط

 .ســــــعي بــــــراي آــــــاهش اســــــتفاده از اينترنــــــت

درآنار اعتياد به اينترنـت، حالـت آنتـرل شـده تـري بنـام               

وابســتگي بــه اينترنــت نيــز وجــود دارد آــه در آن شــدت  

لت بيشـتري انجـام     عالقه آمتر بوده، اصالح آن بـا سـهو        

زنـدگي و آارهـاي روزمـره ايـن افـراد آمتـر از              . مي گيـرد  

  .معتادان اينترنتي تحت تاثير قرار مي گيرد

فرار از مشكالت روزمره و بهبودي خلق و خـو، از جملـه              

  تــرين علــت هــاي اعتيــاد و وابســتگي بــه اينترنــت  مهــم

طـرف   يـك آمـار بسـيار جالـب و قابـل ذآـر از       .مي باشند

ه پليس ملي امريكا ارائه شده است آه در آن به           دستگا

آاري  جرائم سخت و تبه  درصد در١۴/٢آاهشي معادل 

از !!! (  اشـاره آـرده انـد    ١٩٩۵در طول سـالهاي پـس از        

ــه ــ زمانيك ــزايش    اس ــه اف ــدريج رو ب ــت بت تفاده از اينترن

و پـيش   گذاشـت، البتـه ايـن مسـئله ارزان نخواهـد بـود      

روز ه  مار جرائم اينترنتي روز ب    بيني ميكنند آه بر عكس آ     

 . درد سرهاي جديدي گردد و موجب!!! افزايش يابد 

 :تشخيص ميزان اعتياد به اينترنت

 ؟ اعتياد به اينترنت را تعين آرد      گونه ميتوان به ميزان   ه  چ

ميزان استفاده از اينترنت در افراد مختلف، متفاوت است       

ــر اســاس ت    ــوان ب ــه آن را نمــي ت ــاد ب ــزان اعتي عــداد و مي

ميـزان  .  تعيـين آـرد     هاي متصل بودن به اينترنت     ساعت

در خانواده،  (  تاثير و نقش اينترنت بر زندگي فرد و آثارآن
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تــري بــراي   معيــار مهمتــر و دقيــق  ...) آــار، تحصــيل و 

 . سنجش اين اعتياد است

مــين دليــل محققــين معيارهــاي جالــب و عملــي را  هبــه

بداع آرده اند آـه  براي سنجش ميزان اعتياد به اينترنت ا    

از جملــه مــي تــوان بــه فــرم پرسشــنامه اي زيــر اشــاره 

 نكته ي مهم اينست آه در زمان پر آردن اين فرم،             :آرد

 اتصال به اينترنت در فعاليتهاي مرتبط با شـغل،    زمانهاي

تحصيل و ساير استفاده هاي ضروري را در پاسخ دخالت 

 .نــــدهيم تــــا پاســــخي صــــحيح تــــر بدســــت آوريــــم 

هر آدام از سؤالهاي زير، يكي از گزينه هاي زيـر           براي   *

را بعنوان پاسـخ، انتخـاب آنيـد و نمـره ي آن را بـه خـود                  

 :بدهيد

 بندرت= ١

 گاهي اوقات= ٢

 معموال=٣

 اغلب= ۴

 هميشه= ۵

دوســت داريــد بــراي مــدت زمــاني بيشــتر از : لســؤال او

دلتـان  ( واقعي مورد نياز، به اينترنت متصل بمانيد ؟ زمان

 ) د از اينتــــــر نــــــت جــــــدا شــــــويدنمــــــي آيــــــ

 چه ميزان از آارهاي منـزل را بـراي متصـل    : سؤال دوم

 فـرار    بودن بيشتر به اينترنت ناتمام مي گذاريد، يـا از آن          

داريد شـما را راحـت بگذارنـد     چقدر دوست( مي آنيد ؟ 

ــيد    ــغول باشـــــ ــت مشـــــ ــا اينترنـــــ ــا بـــــ  ) تـــــ

 جديـد در  تتا چـه حـدي بـه ايجـاد ارتباطـا      : سؤال سوم

ــت واينتر ــا دوســتان  ن ــت   مكالمــه ب ــود اهمي ــن خ       آنالي

 ) پردازيـد  چه مدتي را به چت با آنهـا مـي  ( مي دهيد ؟ 

بـودن شـما    تا چه حدي ديگران از آناليـن  : سؤال چهارم

 گله ميكنند ؟

و زندگي و تحصيالت شما  چه ميزان از آار : سؤال پنجم

  بــا اينترنــت دســتخوش تغييــر شــده اســت؟  در اثــر آــار

چقدر از وقتتان را صرف چت بـا دوسـتان    :  ششمسؤال

 در اينترنت مي آنيد ؟ خيلي نزديكتان

انجام آارهاي ديگـر، بـه    تا چه حد، قبل از : سؤال هفتم

 چك آردن ايميلتان مي پردازيد؟

چــه ميــزان از توانــائي هــاي آــاري و  : هشــتم ســوال 

تحت تـاثير قـرار گرفتـه     توليدي شما در اثر آار با اينترنت

 ست ؟ا

مجبوريـد در مقابـل سـؤاالت     تـا چـه ميـزان    : نهـم سوال 

  خود را قايم آنيد، يا ديگران در مورد استفاده از اينترنت

 مجبور به دفاع از خود باشيد؟

نياز داريد براي فـرار از تفكـرات    تا چه حدي : دهمسوال 

ــا آن خــود را    آزار دهنــده، بــه ســراغ اينترنــت برويــد و ب

 تسكين دهيد؟

 آـي   آـه  چه ميزان به اين فكر هسـتيد  : زدهمياسوال 

 ميتوانيد مجددا وارد اينترنت شويد ؟

آه زندگي بدون اينترنـت   چقدر به اين : دوازدهمسوال  

اسـت فكـر   ... و بسيار خـالي از انگيـزه، تهـي از شـادي    

 ميكنيد ؟

ديگران از شـما در زمـان    چقدر از اينكه : سيزدهمسوال 

، يـا آـاري را بـه شـما محـول             آننـد   آار با اينترنت سؤال   

 به خشم مي آئيد؟ آنند،

در طـول شـب    چقـدر از خـواب خـود را    : چهاردهمسوال 

 بخاطر استفاده از اينترنت از دست مي دهيد ؟

چقدر از اينكـه نمـي توانيـد بـه اينترنـت       : پانزدهم سوال

شـويد و بـر عكـس از     متصل شويد، پريشـان خـاطر مـي   

ــتفاد   ــد از آن اسـ ــي توانيـ ــه مـ ــحال اينكـ ــد، خوشـ         ه آنيـ

 مي شويد ؟

چقدر پيش مي آيد آه براي آف شدن  : شانزدهمسوال 

 فقـط چنـد دقيقـه ي ديگـر ؟    : خـود بگوئيـد    از اينترنت به

چقـدر تـالش مـي آنيـد تـا بـه اينترنـت         : هفدهمسوال 

اگر خط هاي شما مرتبـا شـلوغ باشـد و           (  وصل شويد ؟  

ــه ــد  بــــــــــــ ــما راه ندهــــــــــــ  ) شــــــــــــ

متصـل   حـدي سـعي مـي آنيـد    تا چـه   : هجدهمسوال 

 بودنتــــان بــــه اينترنــــت را از ديگــــران مخفــــي آنيــــد؟ 

تـا چـه حـدي تـرجيح مـي دهيـد بجـاي         : نوزدهم سوال

اينترنـت مشـغول    بـا ) بـا ديگـران   ( بيـرون رفـتن از خانـه    

 باشيد ؟

بودنتان پريشان خاطر،  تا چه حدي از آف : بيستمسوال 

 عصبي و بيقرار مي شويد ؟

ؤاالت را بر اساس گزينـه هـاي ابتـدا          پس از اينكه اين س    

پاسخ داديد، نمراتي را آه به خـود داده ايـد جمـع بنـدي      

 :آنيد نمره ي نهائي را بر اساس مطلب زير تفسير آنيد

شــما از جملــه اســتفاده آننــدگان متوســط       :20-49  

اسـتفاده ي شـما    اينترنتـي هسـتيد، ممكـن اسـت آـه     

 اين اسـتفاده  بيشتر از حدمعمول باشد اما بهر حال روي     

 .اين نكته ي مثبتي تلقي مي شود و آنترل داريد
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شما بخاطراستفاده ي مكررتان از اينترنت دچار       : 50-79 

هستيد و بايد توجه داشته باشيد آه اينترنت  مشكالتي

ــه جنبــه هــاي . نيســتهمــه ي زنــدگي شــما   ديگــر  ب

 . زندگيتان نيز بپردازيد

اينترنت باعـث   استفاده ي بيش از حد شما از        : 80-100 

شــديدي بــراي شــما شــده اســت و مســؤل  آســيبهاي

 .باشدبسياري از مشكالتتان مي 

 توجــه داشــته باشــيد آــه هــر چــه نمــره ي بيشــتري    

 .بگيريد، ميزان وابستگيتان به اينترنت بيشتر است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دل آرام
 مي نويسم 

دوسـتش  وقـت نفهميـد چقـدر     بـراي محبـوبي کـه هـيچ    

 ! به مناسبت تولد چهل سالگيش. داشتم

ــا  ــودم و تنه ــا هــيچ  ،ســاده ب کــس   دوســتت داشــتم ام

 .  عشق من گناه بود اما پاک،نستانميد

 فرار ميکردم که ،می آیی مي ديدم که  تو راوقتي از دور  

ــن ــي رام ــ ، نبين ــا ي ــو چشــم ک ت ــت ت  ام عشــق ریاه وق

 وقت نفهمي خيلي بيشتر از عشق شاگرد کي! نيانخو

م های وقت لرزيدن دست و پاکتا ي به معلم دوستت دارم  

 سپاسگزاریم ای دوست .  نبينيار
 

با سپاس از تمامی دوستان و عزیزانـی

که به کمپـين نجـات جـان آنـدره آراگلـی

ال فاکس ها و نامه هاپيوستند و با ارس   

ــف ــود خواســتار متوق ــای خ ــل ه و ایمي

شدن دیپورت این همجنسـگرای ایرانـی

 .از آلمان به ایران شدند

ــه اطــالع مــی رســاند کــه بدینوســيله ب

آندره آزاد شد و چندی پـيش بـا دوسـت

خــود ازدواج کــرد و چنــدی دیگــر جشــن

ازدواج این دو همجنسگرا برگزار خواهد

 .شد

  او سهيم هستيمما نيز در شادی

 شاد باشيد و سربلند

 

نسـتم  ا کـالس داشـتم از شـادي نميد    تـو روزهايي که با  

يکـي کـالس    آن  ميرفتم پشـت پنجـره ي       . بايد چکار کنم  

 ا ر تـو شدم تا حتـي يـک لحظـه ديـدن          مي آمدنتمنتظر  

ديدم که از پلـه بـاال        ميتو را   وقتي   .مههم از دست ند   

 تا براي   ، تا به من درس بدي     ،ا به من برسي    ت ،می آیی 

 و بدون   بایستمنجا   آ  دوست داشتم هم   ،من حرف بزني  

کـه چـه بـا      ،  نگـاه کـنم   را  تـو     ببيني راه رفتن    را اينکه من 

 ... باالیابهت پله ها رو سريع مياي

ــا ســالم ســالم گفــتن و    ــاز ميشــد و تــو ب  لبخنــد آندر ب

 ر آبـي   کالسـو  آنبـا    . وارد کـالس ميشـدي      تو هميشگي

ــو ــن ،ت ــداي م ــا ، خ ــي ی ســر ج ــا  ،شــدم م خشــک م      ام

 ککـرد تـا يـ       تا ميـز دنبـال مـي       اهاي عاشقم تو ر    چشم

 .اندوقت لحظه اي از ديدنت باز نم

 منـي   ،ندن اسم من  ا وقت خو  ،حاال وقت حضور غياب بود    

 ن را مـ  وقـت حضـور     اما تو هـيچ    ،که هميشه حاضر بودم   

 و با بله    ندياخو ميرا   نم  وقتي اسم  ،احساس نکردي 

از روي ورق بلنـد    را   وقتـي سـرت      ،دادم مـي را  تـو    جواب

 ...ميکردي ميکردي و نگاهم

         بـــار نفســـم تـــو ســـينه حـــبس ک دوســـت داشـــتم يـــ

ــي ــد نمـ ــ   .شـ ــتم يـ ــت داشـ ــ کدوسـ ــار زبـ ــد ا بـ            نم بنـ

م و  ونسـتم بلنـد شـ     اتو دوسـت داشـتم مـي      . آمـد  نمي

  ميشه ما بريم بميريم؟! خانوم اجازه: مویبگ

ايـن تنهـا    .  شـدم   تـو  ندم و بهترين شـاگرد    اخورا  تو   درس

چـه   ، توي دلت جا کنم رانستم خودماراهي بود که ميتو  

 ، چـه رويـاي زيبـايي بـودي        ، زندگيم دراميد بزرگي بودي    

. دوقت سعي نکردم بـه حقيقـت بپيونـد         رويايي که هيچ  

 .محال بود خواستم هم  ميراگ
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. تم رسـيد  باالخره روزي کـه از رسـيدنش وحشـت داشـ          

    بــه زور از بهشــت کــوچکم بيــرون   راروزگــار داشــت مــن

 وتـ   بـه  راآخر سـال سـر امتحانـت وقتـي ورقـم         .کرد مي

نم بند  ام زب  ه  چشم تو چشم شدم باز      تو وقتي با  ،دادم

 خسـته نباشـيد     کيـ .  انـداختم پـايين     را سريع سرم . مدآ

 ،مو و من رد شـ     شده و وقتي کنار رفتي که راه باز         گفتم

بـاز هـم از تـو فـرار          ،دم و با تمام وجودم دويدم     من رد ش  

 . کردم 

حاال من از تو فقـط چنـد دقيقـه صـدا کـه يواشـکي سـر                   

  مـا  کالس ضبط کردم دارم و دو تا عکس که آخر سال بـا            

 کـالس   آن نه شاگردي به اسم مـن تـوي          رديگ. انداختي

  هـيچ  رديگـ . نه عشقي به اسم تو در قلـب مـن          ،هست

 تــوي ا دســت نيــافتني ر رويــايکوقــت ســعي نکــردم يــ

 از ،دويــدم و از همــه چيــز فــرار کــردم .ســرم قرقــره کــنم

 از تـو    ر بـار ديگـ    ک ي ،عشق پاکي به اسم گناه فرار کردم      

  .فرار کردم

 

 ! الهه ي روياهاي من ،معلم محبوبم

 از بايگـاني ذهـنم بيـرون        اتولدت بهانه اي بود که يـادت ر       

کـنم    ياد ميباز هم جايي از تو.  کنم توبکشم و يادي از 

تـا حرفهـاي ناگفتـه ي        .دوقت به دست تو نرس     که هيچ 

 درتا خودت و عشقت باز هم       . دنامن همچنان ناگفته بم   

 ،اند خاطراتم بمدرفقط  .دنام بمیها خاطرات خوب بچگي

 !خاطره اي که مي پرستم

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

مدت های زیادی بود که در حال ایجـاد ارتبـاط و برقـراری              

زمان ملل و دفتر کميسریای عالی پناهندگان پایدار با سا

  اعـدام  هـای مشـهد    پس از واقعه نـاگوار تا اینکه . بودیم

بــه کمــک ســازمان 

ــری  سراســـــــــــــ

ــی  ــدگان ایران  پناهن

 در جلسـه    در کانادا 

کميسریای  رسمی

ــدگان  ــالی پناهنـ عـ

 درســـازمان ملـــل  

دوم آگوســــت بــــه 

ــور پذیرفتـــــه  حضـــ

 .شدیم

نفره ای   هيئت سه 

متشــکل از ســرکار 

م مينو هميلـی    خان

معاون سازمان سراسری پناهندگان ایرانی و جناب آقای 

وحيد مهاجر مسول واحـد نيوزلنـد و جنـاب آقـای آرشـام              

پارسی سخنگو و دبيـر کمسـيون حقـوق بشـر سـازمان          

 کميسریای  ازهمجنسگرایان ایرانی با هيئت عالی رتبه       

 ریـــيس دفتـــرعـــالی پناهنـــدگان متشـــکل از جانشـــين 

 مسول روابط خارجی و مسـول امـور         سازمان، سخنگو و  

 .جایگزینی پناهندگان مالقات و گفتگو کردند

ــون      ــود و پيرام ــدود دو ســاعت ب ــن نشســت ح ــدت ای م

گـرا و وضـعيت      پناهندگان ایرانی و پناهنـدگان همجـنس      

 . گرایان در ایران بحث و تبادل نظر شد همجنس

 اعالم کرد که با توجـه بـه   ریيسجانشين  رولند شيلينگ 

 سابقه کـار او در ایـن نهـاد و تجربيـات او حـدود                 سال ١۵

 UNHCR سال هست کـه مـردم نارضـایتی خـود را از              ٢٠

ایشـان نقـش   . اعالم می کنند و همواره شاکی هستند     

 را حفاظت از پناهنده هایی دانستند کـه         UNHCRاصلی  

مســوليت حفاظــت جــانی انســانها بــه . فــرار مــی کننــد

ولتی ایـن کـار را     عهده دولت ها می باشد و زمانی که د        

انجام ندهد و فردی از آن بگریزد و فرار کند ما ایـن کـار را              

اما متاسفانه قدرت حمایت و حفاظـت       . انجام می دهيم  
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 و نه چاه نفـت و نـه         سکافی نداریم زیرا که نه قدرت پلي      

درآمــدی داریــم کــه بخــواهيم ســرویس دهــی هــای       

مناسبی داشته باشـيم یعنـی خودمـان هـم بـه نـوعی              

ستيم و این ناخرسندی های مردم به علـت ایـن           فقير ه 

بـه عنـوان مثـال در کشـوری کـه           . منبع کم مـالی اسـت     

 نفـر بودجـه     ١٠٠٠ پناهنده وجود دارد به انـدازه        ٨٠٠٠٠٠

مـا  . ز مشکالت زیـادی هسـت     ورث ب وجود دارد و این باع    

ه داریـم کـه در صـورت        جحداقل یک ميليون دالر کسر بود     

ما سـعی   . دهی کنيم داشتن آن می توانستيم خدمات      

ورده و کمبودهـای خـود را       آمی کنيم کـه درآمـد بدسـت         

 .مرتفع سازیم

هـار داشـتند کـه شـاید از         ظجناب آقای رولنـد شـيلينگ ا      

منظر ریز نگری و نمونه های آماری کوچـک کـاری انجـام             

 فعاليت های   UNHCRنگرفته است اما در سطح جهانی       

رایط بــا توجــه بــه شــ. گيــری را انجــام داده اســت چشــم

کنـــونی مـــا محافظـــت و ســـرویس دهـــی فقـــط بـــرای 

    پناهنـــدگان اســـت و پناهجویـــان شـــامل ایـــن خـــدمات 

ــد   . نمــی شــوند  ــده از دی ــی پناهن  و UNHCRشــاید معن

دیدگاه دیگـران متفـاوت باشـد و ایـن باعـث بـروز برخـی                

ما کامال مطلع هستيم که    . اعتراضات و یا اشکاالت گردد    

ت و پناهجویـان در     انتظار چقدر سخت و طاقـت فرساسـ       

چه شرایط سختی هسـتند و چـه فشـارهای مـالی بـر              

هم چنين آگاهيم که کار کردن بـرای        . آنها وارد می گردد   

خارجی هـا سـخت     

ســت زیــرا زبــان آن ا

کشور را نمی دانند    

و مهــــارت کــــافی  

 . ندارند

نماینـدگان ســازمان  

IOIR در ارتبـــاط بـــا 

پرونده های مختلف   

 پناهجویان بـه ویـژه    

ن ایرانی در   پناهدگا

عراق و یا فرار کرده     

 و مشکالت   از عراق 

 آن پرداختـه    نعو موا 

ــا      ــه وضــعيت نابســامان آنه ــه ب و خواســتار آن شــدند ک

  آنهــارســيدگی نماینــد و در راه دفــاع از حقــوق انســانی

 . کوشا باشند

پــس از آن موضــوع ســازمان همجنســگرایان ایرانــی و     

ی مطـرح   همکاری ها و فعاليت های آن در امـر پنـاهجوی          

ــه شــر    ــه ســخنگوی ســازمان ب ــد ک  مشــکالت و حگردی

ن آگـرا پرداخـت و خواسـتار         مسایل پناهچویان همجنس  

شد که این قشـر از جامعـه را از حمایـت هـای ویـژه ای                 

برخوردار سازند زیرا که بـا دیگـر پناهجویـان تفـاوت هـای              

اساسی دارند چـون پناهجویـان سياسـی و مـذهبی از            

ــرار کــرده و در کشــو  ر دوم از امنيتــی برخــوردار کشــور ف

هســتند و رونــد پنــاهجویی خــود را طــی مــی کننــد امــا  

گرایان که نه از طرف دولت جمهوری اسـالمی          همجنس

ایران پذیرفته شده اند و نه از طـرف ملـت ایـران پذیرفتـه         

می شوند و حتی خانواده آن ها را طرد می کند پـس از              

ته فرار باز هم در کشـور دوم مشـکالت و مسـایل گذشـ             

خود را دارا می باشند و باز حقوق انسـانی آنهـا پایمـال              

تصاویر اعـدام دو  . می گردد و از امنيتی برخوردار نيستند   

نوجوان به جرم لواط نشان داده شد که هيئـت سـازمان            

ملل از آن کامال مطلع و متاثر بودنـد و درخواسـت گردیـد              

گرا بـا همکـاری هـای        که مشکالت پناهجویان همجنس   

 . مرتفع و هموار گرددPGLOسازمان 

 امور جایگزینی پيشنهاد دادند که سازمان قبل از         ولمس

اینکه پرونده ها بسته و یا مردود شود اقـدام بـه تایيـد و               

ت و همکاری ها نماید و روند پناهجویی را         ایا ارائه اطالع  

 نيز اعالم کرد  PGLOسخنگوی سازمان . تسریع بخشند

کــه از حــدود شـــش   

زمان ماه گذشـته سـا    

ــاحبه    ــام مصـ ــا انجـ بـ

هایی اقدام به صـدور     

ــای   ــه هــــ تایيدنامــــ

  گرایـــــی  همجـــــنس

می نمـوده کـه مـورد       

 UNHCRجه هيئـت    وت

 .قرار گرفت

در زیر متن سخنرانی    

ــازمان ــخنگوی سـ  سـ

PGLO بــــــه شــــــما 

     دوســــــتان تقــــــدیم

 : می گردد

ــال ــان     ١٣٨١در س ــين کم ــروه رنگ ــه اســم گ ــی ب  گروه

تحــد نمــودن تشــکيل شــد و بــه مســایل و مشــکالت و م
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فعاليت های این گـروه تنهـا از        . گرایان پرداخت  همجنس

طریق ایميل می بود و با توجه به ازدیـاد حجـم کارهـا در            

ــال   ــایت ١٣٨٢ســ  www.persiangayboy.com وب ســ

ایجاد و شروع بـه کـار نمـود ایـن وب سـایت بـا اهـدافی                  

عطال بخشيدن به همجنسـگرایان و رفـع        بزرگ در جهت ا   

نيازهــا، آمــوزش و اطــالع رســانی آنهــا ایجــاد شــد و بــه  

ــرا اختصـــاص داشـــت مـــردان همجـــنس صـــاحبان و . گـ

ــای       ــاب آق ــد از جن ــارت بودن ــایت عب ــن س ــدگان ای گردانن

پس از حدود چنـد مـاه و        . سياوش نيک و آرین ورجاوندی    

ه استقبال شدید مراجعه کننـدگان و همکـاری عزیـزان بـ           

پيشنهاد دوستان گرامی اتحاد و گروهی بزرگتر به اسم         

PGBSO             تشکيل گردید و فعاليـت هـای گسـترده تـری را 

در پـی همـاهنگی بـا برخـی         . ارائه نمود و فراگير تر شد     

گرایی گروه گسترده تر گردید و با توجه         فعاالن همجنس 

بــه شــرایط محــدود داخــل کشــور و عــدم توانــایی انجــام 

اقدام به ثبـت سـازمانی در کشـور         فعاليت های رسمی    

کـه   PGLOنروژ به اسم سازمان همجنسـگرایان ایرانـی         

 Persian Gay & Lesbian Organizationبرگرفته شده از 

 فعاليـت غيـر     ٨٢، گردید و تقریبا از بهمـن مـاه          می باشد 

رسمی سازمان آغاز گردید و در اول فـروردین مـاه سـال             

ورت  سازمان همجنسگرایان ایرانی به صـ      ٨٣

فعاليت های خود را آغاز نمـود و بـا            رسمی  

توجــه بــه ســابقه کــار و فعاليــت هــای جنــاب 

آقــای آریــن ورجاونــدی ایشــان از طــرف گــروه 

PGBSO          به عنوان دبيـر اول سـازمان منصـوب 

 از طـــرف دبيـــر اول  ١٣٨٣ســـال . گردیدنـــد

ــی      ــال رشــد فرهنگ ــوان س ــه عن ــازمان ب س

در گرایان ایرانی نامگزاری گردیـد و        همجنس

ــتر    ــه بيشـ ــد کـ ــعی شـ ــال سـ ــول آن سـ    طـ

گرایـان مـورد     فعاليت ها را بـر روی همجـنس       

ــرون     ــای بـ ــت هـ ــرار داده و از فعاليـ ــرا قـ اجـ

سازمانی دوری شد و بيشتر انـرژی بـر روی           

ــرا  کــه همــواره  فعاليــت هــای درونــی بــود زی

گرایـان مـی بـوده انـد و          مهمترین قشـر، خـود همجـنس      

ميــت ویــژه ای مطالعــه زیرســاخت هــای ســازمانی از اه

ــود ــام ســال هــم آوازی،  ٨۴ســال . برخــوردار ب ــه ن ــز ب  ني

سازی و اتحاد همجنسگرایان نامگزاری گردیـد و         همسو

ــروژه هــای در دســت مطالعــه     ــا پ ــرا رســيد ت زمــان آن ف

اولـين  . سازمان فعاليـت هـای اوليـه خـود را آغـاز نماینـد             

پروژه ایجاد کمسيون حقوق بشر سازمان بود کـه بتـوان           

یق فعاليت ها و مطالعات حقوقی را آغـاز نمـود           از این طر  

ــا توجــه بــه فعاليــت هــای بســيار زیــاد آقــای آرشــام    و ب

ــان و اعضــای ســازمان   پارســی، یکــی از همجــنس  گرای

ایـن  . مسوليت این کمسيون به عهده ایشان قرار گرفـت   

 هــای LGBTکمســيون همــواره درصــدد دفــاع از حقــوق  

وع بـه کـار     ایرانی و به عنوان مرکـز نظـارت حقـوقی شـر           

. گرایـان ایرانـی بـود      دومين پروژه نشریه همجنس   . نمود

این پروژه دربرگيرنده ارائه نشریات و مجالت و بولتن ها و 

اولـين محصـول ایـن نهـاد        . می باشـد  سایر خواندنی ها    

 پـيش شــماره از آن  ۵نشـریه چـراغ بـود کـه تــا بـه حـال       

با توجـه بـه سـابقه فعاليـت هـای           . منتشر گردیده است  

گــی و نشــریه ای آقــای پيــام شــيرازی، یکــی از      فرهن

گرایــان و اعضــای ســازمان مســوليت نشــریه   همجــنس

پــروژه . گرایــان ایرانــی بــه ایشــان واگــذار شــد همجــنس

ــدا و ســيمای همجــنس   ــدی ص ــود بع ــی ب ــان ایران .  گرای

رادیوی اینترنی نيز اولين قدم مطالعات عملی این پـروژه          

.  گردیـده اسـت     برنامـه از آن پخـش      ١٢بود که تا به حال      

گرایــان ایرانــی نيــز هنــوز در دســت   تلویزیــون همجــنس

      مطالعــه مــی باشــد و مراحــل ابتــدایی خــود را طــی       

ــد  مســوليت صــدا و  . مــی کن

ــنس ــيمای همجـ ــان  سـ گرایـ

ایرانــی را خــانم آرزو صــالحی 

طــرح هـــا و  . بــه عهـــده دارد 

ــوز   ــه هنــ ــایی کــ ــروژه هــ پــ

ــان   ــه آن پایــ ــات اوليــ مطالعــ

م کـه هـر     نپذیرفته و اميـدواری   

چه زودتـر بـا تـدابير مـدیران و          

صاحب نظران و خصوصا خـود      

گرایــان اجــرا گــردد  همجــنس

 کتابخانه همجنس : عبارتند از 

ــاد   ــی ، ایجـــ ــان ایرانـــ گرایـــ

ــور    ــازمان، حض ــاختمان س س

رســـمی در مجـــامع بـــين الملـــی، کـــانون خبرنگـــاران و 

گرا، تشـکيل هسـته هـای زنـان و           نویسندگان همجنس 

 ...گرا و  مردان همجنس

تمامی این طرح ها و پروژه هـا در جهـت اطـالع رسـانی             

صحيح و منطقی در سطوح عمومی و معرفی و دفـاع از            

گرایان ایرانـی مـی باشـد  اميـد اسـت کـه بـا                 همجنس
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گرایـان ایـن امـر هـر چـه زودتـر             مشارکت همه همجنس  

 .محقق گردد

 در نظـر دارد کـه بـا         PGLOشایان ذکر است که سـازمان       

زمان هــای بــين المللــی اقــدام بــه  مشــارکت دیگــر ســا

 های ایرانی نماید کـه      LGBTتاسيس یک جمعيت مدافع     

حــامی، مــدافع و پشــتيبان کننــده لــزبين هــا، گــی هــا،  

 .بایسکشوال ها و ترنسجندرها باشد

سازمان همجنسگرایان ایرانی در حال حاضر دارای بيش        

ــر رســـمی  ٨٩۵٠٠از  ــو غيـ ــدون پرداخـــت حـــق  ( عضـ بـ

ــه د )عضــویت ــی باشــد ک ــا و   م ــه ه ــده برنام ــت کنن ریاف

 .اطالعات سازمان به صورت دائمی و پيگير هستند

 مــی باشــد و طــی www.pglo.orgوب ســایت ســازمان 

آمارهــای گرفتــه شــده در ســال اول فعاليــت بــيش از      

 بازدید کننده داشت که بـه طـور متوسـط روزانـه             ۵۶٠٠٠

اما در سال .  نفر سایت سازمان را بازدید می کردند       ١۵٠

 دليــل اینکــه ســایت ســازمان از طــرف دولــت      دوم بــه

جمهوری اسالمی به صورت یکپارچه در سرتاسر کشـور         

کـاهش  % ۶۵فيلتر گردید آمار بازدیـد کننـدگان آن حـدود           

یافت که برای برطرف سازی این مشکل به ناچار مجبـور           

    گردیـــدیم کـــه اطالعـــات و برنامـــه هـــای خـــود را بـــرای 

رسـال نمـایيم تـا از    آدرس های پست الکترونيکـی آنـان ا      

این طریق بتوانيم ارتبـاط خـود را حفـظ کنـيم کـه تـا حـد                  

 .زیادی موفق بودیم

یکی از تمهيدات سازمان با توجه بـه وضـعيت نامناسـب            

LGBT های ایرانی در کشور استفاده از اسامی مستعار 

و عدم حضور در فعاليت های فيزیکی در کشور است که 

ان بوجــود آیــد لــذا ن مــی رود مشــکالتی بــرای آنــ آبــيم 

ــای پســت     ــت و آدرس ه ــق اینترن ــا از طری ارتباطــات تنه

امـا طبـق برنامـه هـای از         . الکترونيکی انجام مـی پـذیرد     

قبل تعيين شده سازمانی تصـميم بـر ایـن اسـت کـه تـا               

 سـاختمان اداری سـازمان در یکـی از          ٢٠٠۵اواخر سـال    

کشورهای اروپایی تاسيس گردد و فعاليت های رسمی        

 .غاز شودو اداری آ

PGLOرادیو  ایت کنيدرا حم   
 

رادیو برای ادامه کار و خدمات بيشتر به کمک مالی 
.شما دوستان نيازمند است  

.ای همجنسگرا ، من هستم ، تو هم باش  
www.radio.pglo.org 

radio@pglo.org 

شــایان ذکــر اســت کــه ســازمان همجنســگرایان ایرانــی 

  دارای نماینــدگانی در کشــورهای اروپــایی و امریکــایی    

می باشد که همـواره در جهـت دفـاع و پيشـبرد اهـداف               

سـازمان فعاليـت مــی کننـد کـه بــه عنـوان مثـال آخــرین       

فعاليت همگانی در جهت دفاع از حـق پناهنـدگی آنـدره            

 پنـاهجو در آلمـان بـود کـه موفـق            گرای آراگلی همجنس 

 .شدیم از دیپورت آن جلوگيری نمایيم

ــی از    ــگرایان ایرانـ ــازمان همجنسـ ــور سـ ــت در امـ  دخالـ

 هـا بـا تمـام       LGBT و از تمـامی    پرهيز می کنـد   سياسی  

عقایــــد سياســــی و مــــذهبی و اجتمــــاعی حمایــــت   

 .پشتيبانی خواهد نمود

سازمان همجنسگرایان ایرانی عضو کميته بـين المللـی         

عليه اعدام و سنگسار، سـازمان سراسـری پناهنـدگان          

ایرانـــی، ســـازمان رهـــایی زن، جمعيـــت بـــين المللـــی 

    و دیگـــر ســـازمان هـــای جهـــانی ILGAهمجنســـگرایان 

 .می باشد و در حال برقراری ارتباطات بيشتر است

در جهت اطالع بيشتر آدرس ها و مشخصـاتی جزئـی از            

ــازمان بـــه حضـــورتان ا          رســـال فعـــال تـــرین اعضـــای سـ

 :می گردد

 قای آرین ورجاوندی به سمت دبير اول سازمان آجناب 

 سرکار خانم ترانه فروهر به سمت دبير دوم 

قــای آرشــام پارســی بــه ســمت ســخنگو و دبيــر آجنــاب 

 کمسيون حقوق بشر سازمان 

مسول امور فرهنگی   جناب آقای پيام شيرازی به سمت       

   چراغ- گرایان ایرانی سردبير نشریه همجنسو 

ــه ســمت مــدیریت صــدای  ســرکار خــا نم آرزو صــالحی ب

 گرایان ایرانی  همجنس

به سمت مدیریت سـيمای     سرکار خانم مهرناز خجسته     

 گرایان ایرانی  همجنس

  به سمت مسول امور اجتماعی پدرام پارساجناب آقای 

 جناب آقای مانی به سمت مسول امور بهداشتی 

  امور آموزشیجناب آقای کيا احمدی به سمت مسول

 جناب آقای سپنتا به سمت مسول امور مالی سازمان

ــازمان     ــه درخواســت س ــر ب ــه   PGLOدر آخ ــرار شــد ک    ق

مالقات های دیگری در رابطه با ارائه اطالعات و وضـعيت           

 .گرایان در ایران تعيين و برگزار گردد همجنس

مرکــزی در حاشــيه ایــن جلســه نشســتی نيــز بــا دفتــر  

 برگزار شد که در آن جلسه نيز        کمسيون حقوق بشر نيز   

 .پيرامون مسایل فوق بررسی و تبادل نظر گردید
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با توجه به اشتباه    

   اســـتفاده نمـــودن 

ه هـــــــــــــــای واژ

ــرای   ــی بـ انگليسـ

 همبيان گرایشات   

د اچنين سواالت زی  

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

 ی در جـا    تا از این طریـق عـالوه بـر آگـاهی رسـان             ایيمنم

 .افتادن و کاربرد صحيح آن اصطالحات کوشا باشيم

در شماره قبل به بيان معنی و مفهوم واژههایی کلـی و   

اساسی پرداختيم و در این شماره موارد جزئـی تـری را            

 .ارائه می نمایيم

 
DRAG 

تــه مــی شــود کــه عمومــا شــامل فبــه دوگانــه پوشــی گ

 .رابطه جنسی نمی گردد

 
Fag 

که از بسيار قدیم دگرجنس گرایان بـرای       این واژه ای بود     

گرایـان مـرد     اختن همجنس ستوهين کردن و خشمگين     

اما بـين همجـنس گرایـان بـا جنبـه           . استفاده می کردند  

مثبت استفاده شد و اکنون آن چنان زشتی و گستاخی          

 . قدیم را در ادبيات انگليسی ندارد

معنی واژه ای این کلمه حمال و خـدمتکار اسـت امـا در               

ن جا به معنی هيزم استفاده می شود چرا که از واژه            ای

Fog out آن . م گرفتـه شـده اسـت    به معنی دسته هيـز

هــم بــه ایــن دليــل کــه در گذشــته بــاور بــر ایــن بــود کــه  

همجنس گرایان را باید سوزاند و آن ها می توانند هيـزم            

 . خوبی برای جهنم باشند

یی کـه    تغيير کـاربرد کـرد تـا جـا         fogبا گذشت زمان واژه     

حتی دانش آموزن دبستانی نيز به شاگردان سال پایين         

 خطــاب مــی کردنــد بــه معنــی آن کــه شــما زر fogخــود 

 به کسـی گفتـه   fog  در حال حاضر. دست مان هستيد

می شود که مایل اسـت در روابـط جنسـی اش مفعـول              

 .واقع شود

 
 
 

Camp 

بــه معنــی گــردش و اردو اســت و نشــان گــر موضــوعی  

 .نس گرایان بيشتر رواج دارداست که بين همج

 
Closet 

یعنــی پســتو یــا جــایی کــه معمــوال لبــاس هــا و وســایل 

در بـين همجـنس گرایـان بـه محلـی        . گذاشته می شود  

گفته می شود که بتواننـد راحـت جنسـيت خودشـان را             

 .ابراز کنند

 
Sugar daddy 

گـرای   به معنی بابـای بـامزه اسـت و بـه مـرد همجـنس           

  ر بــين مــردان جــوان  مســنی گفتــه مــی شــود کــه د    

 .گرا حضور بيشتری دارد همجنس

 
Drag Queen 

گرایـی گفتـه     شاهزاده ی زورکی و به مـردان همجـنس        

می شود که احساس خوش تيپی زیادی دارند و معموال     

 .به پوشيدن لباس های زنانه عالقه نشان می دهند

 
Fogdog  

گرایی گفته مـی شـود    یعنی عجوزه و به زنان دگرجنس   

ــردان  کـــه ســـعی مـــ  ــر مـ ــتن دور و بـ ــا گشـ ــد بـ      ی کننـ

 . گرا دوستی برای خود دست و پا کنند همجنس

 
Family 

به معنی فاميل و خانواده می باشد و اصـطالح و رمـزی             

است بين همجنس گرایان که به دگرجنس گرایان گفتـه          

 .می شود

 
Flame 

گرایـی   به معنی شعله می باشد و به مردان همجـنس         

از حد رفتار های زنانـه دارد و در  گفته می شود که بيش   

 .هر جا انجام می دهد و فرقی برایش ندارد

 
Her 

ضمير اشاره مونث است که همجنس گرایـان در جوامـع           

 .خود برای شوخی یکدیگر را خطاب می کنند
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Bear 

به صورت غير رسمی به مـردی کـه پشـم آلـود و پـر مـو                 

 .باشد گفته می شود

 
Basher 

ــ     ــمی بـ ــر رسـ ــورت غيـ ــه صـ ــه   بـ ــه بـ ــی کـ        ه اشخاصـ

 .گفته می شودند گرایان پرخاشگر و توهين گر همجنس

 
Breeder 

به معنی زایشگر است و به صورت غيـر رسـمی عمومـا             

ــوان     ــا عنـ ــوال هـ ــمردن هتروسکشـ ــک شـ ــت کوچـ        جهـ

 می شود

 
Butch 

به معنـی گـردن کلفـت هسـت و بـه صـورت مجـازی بـه              

ــه مــی شــود    همجــنس ــرد عضــالنی گفت ــان م  در .گرای

 نه به عنوان غير عضالنی      un-butchبرخی مواقع از واژه     

بلکه به شوخی به گی های مرد با رفتارهای زنانه گفته      

 . می شود

 
Lipstick dyke  

گرایـی   واژه ای است که به شوخی برای زنان همجنس     

 .که رفتار زنانه بسيار دارند گفته می شود

 
Mary 

گــرا  سنــام مســتعاری اســت کــه عمومــا مــردان همجــن

 .یکدیگر را خطاب می کنند

 
Nelly 

گرایـی   عموما جهت نشان دادن مفهوم مردان همجنس      

 .که بسيار زن گونه هستند بکار می رود

 
Queer 

به افراد بـا گـرایش جنسـی        " Queer"یا  " فراهنجار"واژه  

ــت  ــنس -دراقليــ ــل همجــ ــرد   از قبيــ ــان زن و مــ      ،گرایــ

 . ی شود اطالق م-گرایان و دگرجنس شدگان  دوجنس

ــه  ــوم     Queer کلم ــه مفه ــان انگليســی ب در اصــل در زب

 لفظ توهين آميزی بود کـه در اواخـر          وغيرعادی و عجيب    

گرایان مـرد بکـار بـرده         ميالدی در مورد همجنس    ١٩قرن  

 .می شد

ــالهای   ــادر ســ ــيالدی٨٠امــ ــارزات  ، مــ ــان مبــ     در جریــ

 بعضی مبـارزان و گـروه هـای         ،گرایان در آمریکا   همجنس

 شـروع بـه     Queer Nationبخصـوص گـروه      ،راگ همجنس

و " گــی "اســتفاده از ایــن واژه بجــای واژه هــای رایــج     

       آنهــا شــعار  . بــرای بيــان هویــت خــود کردنــد    " لــزبين"

 گـرایيم این است که هستيم، ما همجنس       : "می دادند   

و اکنون آن چنان حساسـيتی نـدارد و         " باید با آن بسازید   

 . ده می شودبرخی مواقع به جای گی استفا

ایـــن گـــذار نشـــانگر تغييـــر و تحـــول هویـــت و موقعيـــت 

گرایان در آمریکـا     فرهنگی همجنس -سياسی-اجتماعی

و "گـی "از نظـر آنهـا      . و بعضی دگر کشورهای غربی بـود      

 بعالوه  .بيانگر هویت هایی محدود و ناقص بودند" لزبين"

لفظ فراهنجار عصـيانگر و نشانگرخواسـت ایـن افـراد بـه             

 وعدم نياز آنهـا بـه پـذیرش از طـرف بـاقی              ،دنمتفاوت بو 

 جامعه و تحليل در آن بود
 

Size Queer 

ه معنی شاهزاده ی سانتی اسـت و بـه کسـی گفتـه           ب

می شـود کـه عمومـا قضـاوت هـایش را از روی انـدازه و                 

 .آن ها انجام می دهند تناسلی بزرگی آلت

 
Twinkle   

گرایـانی گفتـه     ه معنی چشمک اسـت و بـه همجـنس         ب

 . شود که بسيار جذاب و تو دل برو هستندمی

 

 یک پيشنهاد

در " گــل"نظــر شــما در ارتبــاط بــا اســتفاده واژه  

ــنس   ــردان همجـ ــورد مـ ــتفاده واژه   مـ ــرا و اسـ گـ

 گرا چيست؟  برای زنان همجنس" نبلُس"

 برای ما بنویسيد

 

 :منابع

1- Glossary for reading about witches، Mid-Wives 

and magic 

2- Etymologies & world origins. 

3- Gregory word، studies on gay & lesbian 

language – bibliography  
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  واحد هلند-فدراسيون سراسری پناهندگان ایرانی

 

ها برای   در دنيایی آه همه چيزش وارونه است انسان       

 بایـد   ،حق زیستن هم آه پيش فـرض بودنشـان اسـت          

زنـدگی درایـن     ایـن دیگـر درامتـرین تصـویر       ٠مبارزه آننـد  

 درهمــين آشــورهائی آــه ٠جهــان بــدون قاعــده اســت

رًا قـوانينی را    نـام گرفتـه انـد، ظـاه       " آراسـی ومهد دم "

ها بتوانند با خـاطری آسـوده        تصویب آرده اند تا انسان    

بمبــــاران تبليغــــاتی هرروزشــــان   در٠زنــــدگی آننــــد

هـر تعلـق     از ميخواهند بگویند آـه همـه ميتواننـد بـدور         

نژادی، قومی و مذهبی ازهمـين قـوانين نـيم بندشـان            

از زنــدگی  روز  امــا واقعيــت جــاری هــر٠اســتفاده آننــد

ه قشر عظيمی ازهمين جوامع را تشـكيل        پناهجویان آ 

دهند، تصویر دیگری را جلوی چشـمان هـر بيننـده            می

هــایی آــه روتــين  زنــدگی انســان٠باانصــافی ميگــذارد

ــت   ــهروندان اسـ ــامی شـ ــل تمـ ــان مثـ ــار ٠زندگيشـ         آـ

آنند، بيمه هـای مختلـف پرداخـت ميكننـد و مثـل              می

 ٠شـمارند  رسـميت مـی   ه  همه حقوق شهروندی را بـ     

اوت بزرگ و فاحش این شهروندان با بقيه یك چيز اما تف

آــه هــر وقــت دولــت مــذبوردلش   اســت و آن هــم ایــن

تـرین حقـی روانـه       بخواهد آنها را بدون داشـتن آوچـك       

آند آه تازه این بهترین حالت در مقابـل          ها می  خيابان

 ایـن همـان تصـویر       ٠دیپورت آنهـا بـه آشورشـان اسـت        

روزه بـرای   هـائی اسـت آـه هـر          واقعی زندگی انسان  

 !زنده بودن باید تالشی مضاعف انجام دهند

 هاست آه به هربهانه ای به امكانات اجتماعی و  سال

تــرین افــراد جامعــه  حقــوق رفــاهی ایــن قشــر آــه بــی

ــی   ــه م ــد هســتند، حمل ــالت   ٠آنن ــام معض  ریشــه تم

ــای      ــه ه ــار، زدن بيم ــازار آ ــع از ب ــن جوام ــاعی ای اجتم

 وجود پناهنده در را، اجتماعی تا بریدن نان سفره آارگر

 امـا داسـتان حتـی بـه          ٠آننـد  این آشورها اعالم می   

 این دیگر آافی نيست تـا بتـوان         ٠شود اینجا ختم نمی  

هر روزه بيشتر از پيش زیـر ماشـين          این همه انسان را   

 این دیگر آافی نيست تا بتـوان هـزاران          ٠دولتی له آرد  

آودك را از حق آمـوزش محـروم آـرد، تـا بتـوان هـزاران                

هــای دهشــتناآی آــرد آــه از  ان را روانــه قرارگــاهانســ

ترین استانداردهای زندگی برخوردار هسـتند، تـا         پایين

بتوان هزاران زن و آودك و پير و جـوان را بـدون داشـتن               

 ٠هر گونه امكاناتی روانه خيابانها آرد

به حقوق پناهندگان    سال گذشته، سال تهاجم آشكار    

بــرای بــازپس  خــانم فردونــك بــا طــرحش ٠درهلنــد بــود

 پناهجو، جنگی آشكار و عریان عليـه        ٢٦٠٠٠فرستادن  

         هــايی آــه بــرای حــق حيــات، ایــن اوليــه و        انســان

پایه ای تـرین حـق بشـری، از دولـت هلنـد درخواسـت               

ــد،  ــز از ٠را اعــالم آــرد پناهنــدگی آــرده بودن  هــيچ چي

   مالقــات حضــوری نوجــوانی آــه بــا تــالش خــودش را در 

ان بـه او رسـاند تـا بگویـد حـق دارد از              های پارلم  راهرو

ــا  زنــدگی نســبتًا آرام ایــن  آمــار  جــا برخــوردار باشــد، ت

وخامـــت اوضـــاع حـــال  پزشـــكی  آمپهـــا آـــه خبـــر از

پناهجویــان و از دســت دادن ســالمت روحــی و روانــی  

ــان مــی  ــه از طــرف    آن ــا اآســيونهای مختلفــی آ داد ت

گروههای مختلف هنرمندان سازمان داده شد تـا طـرح          

 عفـو عمـومی خـانم    زا  General pardon م بـه موسـو 

ماریون بلوم، نویسـنده هلنـدی در ایشـان حتـی بـرای             

 ٠چند لحظه ای آوتاه، اثری بجا نگذاشت

 مبارزات پناهنـدگان    ٠اما امروزدیگر ورق برگشته است      

و مــردم مترقــی و آزادیخــواه هلنــد وارد عرصــه جدیــدی 

های  ان در آنار مبارزات پناهندگان ، سازم٠شده است 

مختلف هلندی اعتراض به شـرایط جدیـد پناهنـدگی را           

 تظـاهرات و آآسـيونهای      ٠در دستور آارشان گذاشـتند    

 درشمال هلند در اعتراض     ٠مختلفی سازمان داده شد   

ــرای دیپـــورت  ــانواده بـ ــان،  بـــه بازداشـــت چنـــد خـ شـ

ــدگان وارد تحصــن و اعتصــاب شــدند   ــن  ٠پناهن ــار ای اخب

هلنـدی بازتـاب    اعتراضات درسطح وسـيعی در مـدیای        

هایشان را بـروی جنایـاتی       دیگر نميتوانند چشم  ٠یافت

 ٠آه در حق پناهنده اعمال ميشود، ببندند

همزمان با این اعتراضات و خبراعدام دو هموسكسـول         

و خبــر حكــم اعــدام آبــری رحمــانپور توســط مســـُولين 

فدراسيون و فعـالين سـازمان آزادی زن و آميتـه عليـه             

 ایــن ٠ فــوری و عاجــل شــدنداعــدام خواســتار اقــدامات

اخبــاردر ســطح وســيعی در مطبوعــات هلنــدی بازتــاب  

 در جلسه روز چهارشـنبه پارلمـان هلنـد، تقریبـًا            ٠یافت

زیــر پــا  تمــام احــزاب در پارلمــان نگرانــی خودشــان را از

گذاشتن حقوق بشردر ایران ابراز آردنـد و از وزیـر امـور             

ــایی خــود       ــای اروپ ــه بــا همكاره ــتند آ ــه خواس خارج

صوباتی را بر عليـه ایـن اقـدامات جمهـوری اسـالمی             م
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 روز پنج شـنبه وزارات دادگسـتری اعـالم          ٠تصویب آنند 

آرد تا اطالع ثانوی هيچ پناهنده هموسكسـول ایرانـی          

 قـرار اسـت وزیـر خارجـه         ٠به ایران دیپورت نخواهد شد    

تحقيقاتی را انجام دهد وا بعـد از آن وزارت دادگسـتری            

 ٠ این پایان آار نيست    ٠الم آند تصميم نهایی خود را اع    

این سوت آغازعرصه جدیدی از مبارزه برای حق زندگی 

 ٠هزاران انسان است

 

ری پناهندگان ایرانی واحد هلنـد ضـمن        افدراسيون سر 

تبریك و خسـته نباشـيد بـه همـه انسـانهای شـریف و               

مبــارز آــه تــا همــين امــروز بــا اعتــراض هــر روزه شــان   

، از همـه انسـانهای      نگذاشتند این صدا خاموش شـود       

 ٠ازدیخواه و مترقی ميخواهد آه به این آمپين بپيوندند

 
 
 

 
 حميد

 

 کنار تو انگار پناه گاه من است

 برای ستيز با غم آوردگاه من است

 اگرچه در کنار تو ذره ذره نيست می شوم

 با اين همه آنجا زيست گاه من است

 هر روز می کشم تن بيمار خود به کنارت

 که آغوش تو آرام گاه من استبدان اميد 

 روزن در سايه مانده ی تاريک گور من است

 اين لب های تو که در ديدگاه من است

 روشن بمان تا سپيده دم! ای چلچراغ مست

 نگذار تيره بماند اينکه شام گاه من است

 زخم های روان و تن ات ـ مهربان من

 ببخش که ـ در شمار خانگاه من است

 و پرنيان سازم و کشماز واژه ها برای ت

 بر پيکر خفته ی تو که کارگاه من است

 
 
 
 

 
 
 آناهيتا بنيسی کارشناس علوم پزشکی

 
 

 

غــــــــــــــــده 

پروســــــــتات 

 ای است    غده

کـــه تنهـــا در  

ــردان يافــت   م

اين غده در زير مثانه قرار دارد و مايعی    .  شود  می

 . کند به داخل منی ترشح می

ن ســرطان پروســتات نــوعی بيمــاری اســت کــه در آ     

سلولهای بدخيم از بافتهای پروستات نشات می گيـرد         

ای تکثير و منجر بـه افـزايش          و به طور نامنظم و فزاينده     

ــک از اجــزای ســلولی غــده پروســتات     حجــم در هــر ي

 .شود می

سرطان پروستات دومين سرطان شايع بعد از سـرطان      

اطالعــات آمــاری و عالئــم . ريــه در ميــان مــردان اســت 

ميـر ناشـی از سـرطان پروسـتات         بالينی ميزان مرگ و     

. مبين سه طيف گسترده روند رشد اين بيماری اسـت         

تواند دارای رشد آهسـته بـوده و          سرطان پروستات می  

. زمانی طوالنی تا بروز عالئم بـالينی آن داشـته باشـد           

در مواردی ديگر تومور به سرعت رشـد کـرده و تهـاجم             

چنين در  . پذير می شود   های ديگر امکان    تومور به بافت  

ــاری و      ــين شــروع بيم ــانی ب ــدت فاصــله زم ــواردی م م

مـابين ايـن دو     . گسترش دامنه آن بسـيار کوتـاه اسـت        

طيف رشد، تومورهـايی وجـود دارنـد کـه سـرعت رونـد             

 . رشد آنها در حد متوسطی است

های مرتبط با دفع ادرار و يـا          سرطان پروستات با نشانه   

 هــا بــا عالئــم ايــن نشــانه. کنــد درد شــکم تظــاهر مــی

) بزرگـی (بيماريهای رايجی ماننـد عفونـت و هيتروفـی          

ــوش خــــيم پروســــتات     Benign Prostatic(خــ

Hyperplasia (مشترک است . 

 :عالئم هشدار دهنده سرطان پروستات عبارتند

 ادرار کردن پی در پی يا سخت •

 جاری شدن ضعيف ادرار •

 عدم توانايی در ادرار  •

  اختياری ادراری  بی •
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 درارجريان منقطع و ضعيف ا •

 وجود خون در ادرار  •

 خروج منی همراه با درد  •

 درد مداوم قسمت پائين کمر  •

 سوزش  •

 ناتوانی جنسی  •

  زايی پروستات سرطان: شناسی سبب

علت ابتال به سرطان پروستات هنـوز ناشـناخته اسـت           

اما تحقيقـات آمـاری و بـالينی، رونـد بـدخيمی بيمـاری              

 :دهدسرطان پروستات را به اين عوامل ارتباط می 

ـ سرطان پروستات اغلب در افـراد سـالمند ديـده               سن

   سـال بـه نـدرت بـه آن مبـتال      ۵٠شـود و افـراد زيـر     مـی 

 ســال بيشــتر در معــرض ۶٠مــردان بــاالی . مــی شــوند

خطر ابتالء به سرطان پروستات هستند و بايـد بيشـتر           

 .متوجه عالئم هشدار دهنده اين بيماری باشند

ســرطان پروســتات  ســابقه ارثــی - عوامــل ژنتيکــی

وجــود . عامــل مهمــی در ابــتال بــه ايــن ســرطان اســت 

سابقه سرطان پروستات بين اعضای نزديک خانواده از        

جمله پدر و برادر احتمال ابتال به اين سرطان را افزايش 

 . دهد می 

هـــای اســـتروئيدی   ـ هورمـــون   عوامـــل هورمـــونی

بـرای رشـد و حفـظ و عمـل          ) تستوسترون و آنـدروژنها   (

.  در مردان بالغ نقش مهمی را ايفا می کنـد          طبيعی آن 

افــزايش ميــزان ترشــح هورمــون تستوســترون در خــون 

اغلب موجب تسريع روند بـدخيمی سـرطان پروسـتات          

 . می شود

ــه ــالقوه   - تغذيـ ــرات بـ ــذايی دارای اثـ ــم غـ ای در   رژيـ

پيشگيری و يـا پيشـتازی ايجـاد سـرطان پروسـتات بـه              

ــی رود  ــات علمــ  . شــمار م ــات و تحقيق ــت مطالع    ی ثاب

انــد کــه ســبزيجات حــاوی مقــادير قابــل تــوجهی   کــرده 

ــامين  ــاملی    E و Cويت ــی، ع ــه فرنگ ــه خصــوص گوج ، ب

ــتات تلقــــی   ــرطان پروســ ــافظتی در مقابــــل ســ          محــ

می شوند در حالی که استفاده از مقـادير زيـاد چربـی             

حيوانی عامل مستعد کننده و پيشتاز در ايجاد سرطان 

 .تپروستات شناخته شده اس

زا    تماس با مواد شـيميايی سـرطان       - مواد شيميايی 

در محيط ماننـد کـادميم، کـه در تهيـه برخـی آلياژهـا و                

بــاتری کــاربرد دارد، عامــل مســتعد کننــده و پيشــتاز در 

 .ايجاد سرطان پروستات است

 وجـود بيماريهـای مقـاربتی       - بيماری های مقـاربتی   

 .دهد احتمال ابتالء به سرطان پروستات را افزايش می

 الگوهای غربالگر سرطان پروستات

 Digital(معاينه غده پروستات از طريـق معاينـه مقعـد    

rectal examination (   ــرطان ــالگر سـ ــای غربـ از الگوهـ

در ايــن روش پزشــک از داخــل مقعــد . پروســتات اســت

وجـود سـطح    . کنـد   بيمار، غده پروستات را معاينه مـی        

 سرطان  خشن و نامنظم بافت از عالئم هشدار دهنده       

 .شود پروستات محسوب می 

هـای مشخصـی را توليـد          ژن  تومورهای سرطانی آنتی  

کنند که ممکن است از طريق آزمايش خون کشف  می 

ــی . شــوند ــده      آنت ــل توســط غ ــور کام ــه ط ــه ب ــی ک ژن

ــد مـــی   ــتات توليـ ــود، آنتـــی  پروسـ ژن اختصاصـــی  شـ

. اسـت ) Prostate Specific Antigen ،PSA(پروسـتات  

   گيری آنتـی    رطان پروستات با اندازه   تشخيص سريع س  

ژن اختصاصی پروسـتات از آزمـايش هـای غربـالگر ايـن             

ــاری اســت  ــرطان    . بيم ــه س ــتال ب ــه مب ــارانی ک در بيم

پروستات هستند، مقدار اين آنتی ژن در سطح باالتری 

 . است

 در آزمايش خون فرد نمايانگر ابتال       PSAالبته تنها سطح    

خی از موارد عفونت    در بر . به سرطان پروستات نيست   

تواند  حجم غده پروستات می  “ خيم  بزرگی خوش   ”و يا   

از ايــن رو، .  در خــون شــودPSAســبب افــزايش ميــزان 

 PSAترکيب معاينه مقعد توأم با آزمايش تعيـين سـطح           

تری بـرای تشـخيص سـرطان       از طريق خون روش دقيق    

ــان بيشــتر، در مراحــل    ــرای اطمين پروســتات اســت و ب

ــاز آوای  بعــدی آزمايشــات  ديگــری ماننــد تصــويرنگاری ب

، )Ultrasound(، ســـــونوگرافی )MRI(مغناطيســـــی 

بـرداری از   و نمونـه  ) CT SCAN(تومـوگرافی کـامپيوتری   

 .گيرد نيز انجام می) Biopsy(غده 

 سال بيشتر به    ۵تشخيص به موقع بيماری، دست کم       

. کنـد  زندگی مبتاليان به سرطان پروسـتات اضـافه مـی         

ــی  ــيه م ــاالی   شــود  توص ــردان در ســنين ب  ســال ۴٠م

ســاليانه مــورد معاينــه غــده پروســتات ازطريــق معاينــه 

 سـال، هـر سـال       ۵٠مقعد قرار گيرند و در سنين باالی        

 . ژن مخصوص پروستات را انجام دهند آزمايش آنتی

 درمان سرطان پروستات

بــا در نظــر گــرفتن شــرايط بيمــار ممکــن اســت يــک يــا  

 :ودترکيبی از اين الگوها تجويز ش
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در ايـن روش بيمـار بـه        : تحت نظر گرفتن بيمـاری    -١

 طور دقيق تحت نظر پزشک قرار مـی گيـرد، بـدون ايـن             

ايـن روش   . که الگـوی درمـانی بـر روی او اعمـال شـود            

 شـود کـه جراحـی برايشـان          برای بيمارانی تجويز مـی    

مفيد نيست و يـا رشـد غـده سـرطانی پروسـتات آنهـا              

ازمدت تأثير سـوء بـر      بسيار کند و آهسته است و در در       

 .سالمتی او نخواهد گذاشت

 

: جراحـــــــــی-٢

ــل   ــتن کامـ برداشـ

غــــده پروســــتات 

ــتکتومی ( پروســــ

Prostatectomy .( 

 کرايـــــوتراپی-٣

)Cryotherapy : (     استفاده درمـانی از سـرمای شـديد .

ــن روش ســوند   ــل   ) probe(در اي ــه داخ ســونوگرافی ب

مقعد انداخته می شود تا پزشک تصوير محل مورد نظر     

در اين روش پزشک با انـداختن       . ا بر روی صفحه ببيند    ر

سوند درون غـده پروسـتات از طريـق شـکاف کـوچکی             

 هـا نيتـروژن مـايع را بـه            بين مقعد و کيسه حاوی بيضه     

نيتروژن مـايع در داخـل      .  کند  غده پروستات هدايت می   

ــدام ســلول    ــاد بافــت و انه ــه انجم هــای  بافــت منجــر ب

کرايـوتراپی  .  شـود   سرطانی بافت غده پروسـتات مـی      

روشی موثر برای درمان مقاطع کوچک ابتال به سرطان         

احتمال آسيب ديدگی مثانـه و التهـاب دسـتگاه          . است

 .تناسلی از عوارض جانبی اين روش است

اسـتفاده از داروهـای شـيميايی       : شيمی درمانی -۴

عـوارض  . شود  منجر به انهدام سلولهای سرطانی می       

ريـزش مـوی سـر و       : د از جانبی شيمی درمانی عبارتنـ    

ابرو، کـاهش گلبولهـای سـفيد خـون، ضـعف سيسـتم             

ايمنی و دفاعی بدن، عفونت، احسـاس درد، خشـکی      

 .دهان و پوکی استخوان

از آنجا که تومور ممکن است بافتهـای        : راديوتراپی-۵

ــام      ــه باشــد انج ــر گرفت ــده پروســتات را در ب ــراف غ اط

ر جراحی و برداشتن غده پروستات کـافی نيسـت و هـ          

 در آزمايش حـاکی از گسـتردگی        PSAتظاهری از وجود    

ــور اســت  ــانی    . توم ــای درم ــعيتی الگوه ــين وض   در چن

هدف . شود  گيری می      تری مانند راديوتراپی پی       وسيع

. از راديوتراپی کنترل رشـد سـلولهای سـرطانی اسـت          

تابش اشـعه بـه محـل تومـور ممکـن اسـت بـه صـورت                 

 . خارجی يا داخلی باشد

در ايــن روش بيمــار در معــرض : خــارجیراديــوتراپی 

اشعه از چند زاويـه مختلـف از        .  گيرد  تشعشع قرار می  

اين روش کامال . شود خارج از بدن به تومور هدايت می      

ولی .  هفته ادامه دارد   ٨ تا   ٧بدون درد است و به مدت       

 پــذيری مقعــد،  بيمــار از عــوارض جــانبی ماننــد تحريــک 

ش پرتـو گـزارش     اسهال و خستگی مفرط ناشی از تـاب       

هــای  اثــرات اشــعه ممکــن اســت واکــنش . دهــد مــی 

پوستی به صورت التهاب، خـارش، سـوزش، ترشـح يـا            

. پوسته پوسته شدن پوست را به دنبال داشـته باشـد          

هـای عروقـی و        اشتهايی و آسيب    استفراغ، بی   تهوع،  

تنفسی می تواند از ديگر عوارض جـانبی راديـو تراپـی            

 ممکن است باعث سرکوب     همچنين راديوتراپی . باشد

سيســتم خونســاز بــدن و کــاهش گلبولهــای ســفيد و  

 . ضعف سيستم ايمنی بدن و نهايتا بروز عفونت شود

): Brachy therapy(راديو تراپی داخلی يا براکی تراپی 

براکــی تراپــی بــرای رســاندن مســتقيم مقــدار زيــادی   

در ايـن روش، در اتـاق       . اشعه به ضـايعه بـدخيم اسـت       

 هـای نـازک مـواد يـونيزه در           فاده از سـرنج   عمل با اسـت   

 . شود بدن بيمار کاشته می

ــانی  -۶ ــون درمــ ــون   : هورمــ ــه هورمــ ــا کــ از آنجــ

 تستوسـترون بــه رشــد ســرطان غــده پروســتات کمــک  

می کنـد، هـدف از هورمـون درمـانی کـاهش هورمـون              

ايــن روش بــا بــه کــارگيری    . جنســی در بــدن اســت  

 شـامل    گيـرد و    داروهای ضـد تستوسـترون انجـام مـی        

تجويز هورمون استروژن به عنوان قرص است کـه تـاثير           

عــوارض جــانبی اســتفاده از   . ضــد تستوســترون دارد 

قرصهای حاوی استروژن شامل درد در پسـتان و رشـد           

ــا قطــع مصــرف قــرص   ــين  پســتان اســت کــه ب       هــا از ب

 . رود می 

جلوگيری از مرگ و مير ناشی از سـرطان پروسـتات بـا             

اکنون با اطالعـات و     . پذير است   نتشخيص زودرس امکا  

روشهای جديد الگوهای درمانی، برای درصد بـااليی از         

بيمــاران مبــتال بــه ســرطان پروســتات، امکــان بهبــودی  

 . کامل فراهم شده است
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 دکتر مجيد ظهرابی

 

سؤاليست آه افراد مختلف  اين مطلب در حقيقت پاسخ

ــديم آــه    ــر دي ــد و بهت ــا پرســيده ان  آن را از متخصصــين م

 . مطلبــي بــراي تمــام خواننــدگان بيــان آنــيم  بصــورت

انتخـاب   وقتي موهاي زائد روي بدن شـما مـي روينـد دو   

داريديا با آنها آنار آئيد و يـا آنهـا را بـر داريـد، امـا اگـر راه                    

ــر را     دوم را ــب زي ــنم مطل ــد پيشــنهاد ميك انتخــاب آردي

 !مطالعه آنيد

زائـد بـدن   بـين بـردن موهـاي     روشهاي متفاوتي بـراي از 

    قيمتهــاي مختلفــي داشــته و   وجــود دارد، ايــن روشــها 

 بعضا در منزل انجام  دائمي يا آوتاه اثر باشند توانند مي

 . دارند پذيرند و برخي نياز به متخصصين مجرب

 

 آردن شيو

هاست و با  ارزانترين آن شايعترين روش مورد استفاده و

 موهـا از    گيـرد، در ايـن روش      استفاده از تيـغ انجـام مـي       

برداشـته شـده و بـه دليـل بـاقي مانـدن        سـطح پوسـت  

 .آرد فوليكول مو پس از چند روز مجددا رشد خواهند

نكته ي مهم اينست آه برخالف عقيده ي عوام اين آـار            

امــا ميتــوان تحريــك  افــزايش موهــا نخواهدشــد باعــث

مـوارد منفـي     از پوست، بريدگي ورشـد مجـدد موهـا را   

دســت آوردن بهتــرين نتيجــه ايــن روش دانســت، بــراي ب

آردن ابتدا پوست را بـا آب گـرم    سعي آنيد قبل از شيو

 مرطوب آنيد، از آرم ها يا لوسيون ها و ساير مواد نـرم 

بـار   ترجيحا يك  ، تيز و  ، تيغ هاي نو    استفاده نموده   آننده

اتمام آار از مرطوب آننده هـا   مصرف را بكار بريد، پس از

و حفـظ شـادابي آن      براي جلـوگيري از خشـكي پوسـت         

 .آنيد استفاده

 

 موم

نازآي از موم گرم بـر روي ناحيـه ي    در اين روش اليه ي

 آمي پس از خشك شدن آن را مورد نظر ماليده شده و

آننـد، بـراي سـهولت آـار         سرعت از پوست جدا مي    ه  ب

در . استفاده آـرد  ميتوان از پارچه اي بر روي اليه ي موم

مين دليل  هشوند وبه  اين روش موها با ريشه آنده مي      

    آاســته مــي شــود، لطافــت پوســت آــم   از تعــداد آنهــا

شود و در يك زمان بخـش قابـل تـوجهي از پوسـت               نمي

 شيوه بين سه تا هشـت   تاثير اين. شود مي پاآسازي

توانـد   مي مروره ماند و در صورت تكرار ب هفته باقي مي

 . اثرات ماندگاري پديد آورد

 نــاك بــودن آن خصوصــا درهــاي روش مــوم درد از عيــب

هاي حساس است گر چه معموال افرادي آـه در           پوست

بـراي آـاهش    حس آننـده  اين آار تبحر دارند از مواد بي

ايـن روش در پوسـتهاي خشـك،         .آنند درد استفاده مي  

 .ضعيف پيشنهاد نمي شود آفتاب سوخته و بطور آلي

 

 موچين

ه فقـط بـراي ناحيـ    آنند آه مو چـين  اغلب مردم فكر مي

توان از آن بـراي هـر        آه مي  صورت مفيد است در حالي    

تـاثير ايـن روش سـه تـا     . اسـتفاده آـرد   نقطه اي از بـدن 

 از عيـوب آن ميتـوان بـه    مانـد و  هشت هفته باقي مـي 

دنبـال آن   ه  و تحريك پوسـت بـ      دردناآي و احتمال عفونت   

مرطوب آردن پوست قبل  مصرف نرم آننده ها و. نام برد

ــوچ  ــي  از اســتفاده از م ــاهش درد م ــث آ ــود،  ين باع ش

هـاي   آننـده هـاي موضـعي و ژل    همچنـين ماليـدن نـرم   

سـرعت   .دهد مخصوص تحريكات موضعي را آاهش مي     

اسـتفاده از ايـن روش در    آـم اسـت و   نيـز  آار با مـوچين 

بـراي نـواحي وسـيع     مناطق آوچـك منطقـي اسـت امـا    

 . چندان مناسب نيست

 

  موبرها

ــازار يافــت مــ   ــه   يموبرهــاي مختلفــي در ب شــوند آــه ب

بــراي مصــرف ...  واســپری اشــكال ژل، آــرم، لوســيون،

طـول اثـر ايـن هـا بـين هفـت تـا ده روز                . عرضه شده اند  

 بيشــتر ميباشــد و تراشــيدندر مقايســه بــا   آــه اســت

 اشكال اين روش عدم امكان. براحتي قابل استفاده اند

چنــين  باشــد هــم اســتفاده در پوســتهاي حســاس مــي

هـــاي  ســـوختگي ب ايجـــادمانـــدن بـــيش از حـــد موجـــ

 ميشود شيميائي و تحريكات موضعي

 

 الكتروليز

هاي ريزي بداخل فوليكول موهـا زده        در اين روش سوزن   

الكتريكي باعـث آسـيب ريشـه ي     شده وبا القاي جريان

شــود، ايــن شــيوه اثــرات طــوالني مــدت حتــي   مــو مــي

دارد از جمله اشـكاالت  ) اپيالسيون(زدائي  مو ماندگار در

 و  )بسته بـه وسـعت منطقـه   (د متعد جلسات بهآن نياز 

ــاالتر،  ــاآي، قيمــت ب ــامطلوب   دردن ــار ن احتمــال ايجــاد آث
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ــتر عفونـــت و  احتمـــال ) حتـــي ظريـــف (پوســـتي بيشـ

 .است تحريكات پوستي

 

 ليزر

آخرين و پيشرفته ترين روش موبري يا اپيالسـيون اسـت          

روند و  انرژي، فوليكولهاي مو از بين مي و در آن با القاي

بـري دارد، درد   ل الكتروليز اثرات طوالني مدتي در مـو مث

 و سرعت آن مناسب است، در صورت         با اين روش آمتر   

تـر از   و نـازك  تـر  جديد بسيار ظريـف  رشد مجدد، موهاي

ــل ــود  قب ــد ب ــزر در   . خواهن ــه، لي ــه وســعت ناحي بســته ب

ــ متعــدد انجــام مــي جلســات     همــين خــاطر ه شــود و ب

 استفاده .هاست از ساير روشهزينه ي آن نسبتا باالتر 

 . از ليزر فقط توسط افراد مجرب مجاز است

بيشترين تـاثير ليـزر در پوسـتهاي روشـن بـا       : نكته مهم

در ايـن   موهاي تيره خواهد بود چرا آه قدرت تخريبـي آن 

هـاي   بـر عكـس در پوسـت         رسـد،  حالت به حداآثر مـي    

د يا قرمز باشنطالیی   موها آه درصورتي وسبزه تيره و 

  .آمتر از حد مورد انتظار اثرخواهد آرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هشدار درباره خطر شيوع ایدز در ایران و آسيای 

 ميانه

 

بيماری ايدز با 

نرخ هشدار 

دهنده ای در 

منطقه آسيای 

ميانه و بخش 

 هايی از شرق اروپا در حال گسترش است

 

ن المللـی   جامعه بي "تازه ترين آمارهايی که در کنفرانس       

در ريـودوژانيرو منتشـر شـده نشـان مـی دهـد کـه               " ايدز

سرعت شيوع بيماری ايدز با هروئينی که در افغانستان          

 .توليد و صادر می شود رابطه مستقمی دارد

آمار تهيه شده نشان می دهـد کـه ايـران، تاجيکسـتان،       

ازبکستان، بـالروس، مولـداوی و اوکـراين از کشـورهايی           

با اپيدمی بيماری ايدز روبرو خواهند      هستند که در آينده     

تا ايـن اواخـر در ايـن کشـورها شـمار کسـانی کـه                . شد

 .بودند به نسبت اندک بود" اچ آی وی"آلوده به ويروس 

پرفسور کريس بيرر، از دانشگاه جـان هـاپکينز آمريکـا بـر             

اين عقيده است که اپيدمی بيمـاری ايـدز همـان مسـير             

 . نيال می کندقاچاق مواد مخدر در منطقه را د

قابل توجه دوستداران و خوانندگان

 نشریه چراغ

 
ه بعد سعی می گردداز این شماره ب   

داشـته باشـيم وکه صفحه بهداشت    

 .اطالعات پزشکی را ارائه نمایيم

 

از تمــامی شــما دوســتان درخواســت

بخــش ســتون رامــی گــردد کــه ایــن  

 پشتيبانی نمایيد

 

مهمترين موضوع، افـزايش قابـل   : "پرفسور بيرر می گويد   

توجه کشت خشخاش در افغانستان و اين مساله است 

کــه مقــدار بســيار زيــادی هــروئين از ايــن کشــور بــه        

ــر قاچــاق مــی شــود   ــه از  . کشــورهای ديگ ــی ک هروئين

افغانستان به طور قاچاق بيرون برده می شود از طريـق           

س ازمسير جمهـوری هـای شـوروی        آسيای ميانه و سپ   

 ."سابق به اروپای شرقی سرازير می شود

ــدگان     ــد از آنجــا کــه مصــرف کنن ــرر مــی افزاي پرفســور بي

، بيشتر مردان جوان هسـتند و       )از طريق تزريق  (هروئين  

از طرف ديگر فعاليـت جنسـی ايـن گـروه زيـاد اسـت، در              

ظرف چند سال، آنها می توانند جمعيـت زيـادی را آلـوده             

 .يروس بيماری ايدز کنندبه و

برنامــه هــايی کــه در مــورد آگــاهی از خطــرات اســتفاده  

ازسرنگ های آلوده است و نيز تالش بـرای تـرک اعتيـاد             

 .عمال درکشورهای آسيب پذير وجود ندارد
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کارشناسان می گويند که اين تدابير بايد درهمـه جـا بـه             

ولی در برخـی کشـورها روش هـای آزمـايش      . اجرا درآيد 

معمول برای جلوگيری ازآلودگی، غير قانونی بـه        شده و   

شمار می روند و تا هنگامی که دولـت هـا نظـر خـود در                

اين باره را عوض نکنند گسترش بيماری ايـدز در منطقـه            

 امری اجتناب ناپذير خواهد بود

 

ــرد اســب ــب در م ــات جال نک

 :دریایی

ــف٣٠  ــه مختلـــ  گونـــ

 اسب دریایی وجود دارد

بر خالف دیگر حيوانات 

اسب دریایی تنهـا یـک همسـر

 انتخاب می کند

یک گونه خـاص اسـب 

ــه ــود دارد کــــ ــایی وجــــ دریــــ

می تواند همزمان از چهار ماده

 .حامله شود

ــوان  ــه عنـ ــيا بـ در آسـ

داروی افزاینــده غریــزه جنســی

مصــرف خــوراکی دارد و همــين

امــــر موجــــب خطــــر انقــــراض

 .نسلشان شده است

 

 مهيار 

 بحـث  هر وقت از زحمات و مشقت هـای بچـه دار شـدن    

بــه ميــان مــی آیــد ناخودآگــاه ذهــن مــا بــه ســوی زنــان   

معطــوف مــی شــود  

گویــــا تنهــــا زنــــان   

ــی   ــه مـ ــتند کـ هسـ

توانند حامله شـده و     

ــد پــس از . بچــه بزاین

مطالعه ایـن مطالـب     

ــد کــه در   خــواهيم دی

هميشه بر روی یـک     

پاشنه نمی چرخد و    

تنها این جنس مـاده     

جانداران نيستند کـه    

. بــاردار مــی شــوند  

درآمـدی  این شـماره    

است بـر یـک سـری       

مقـــاالت کـــه رونـــد   

 .حاملگی مردان را بررسی می کند

اسب های دریایی تنها     گونه هایی هستند که جنس     

مـدت زمـان زیـادی نيسـت کـه       . نر آن آبستن مـی شـود      

دانشمندان علوم زیست شناسی به کشف ایـن حادثـه          

. رمانتيک دست پيدا  کرده و پيگير جزئيـات آن شـده انـد             

ایی بـر خـالف بسـياری از انسـان هـا و سـایر               اسب دریـ  

حتی یـک   . گونه های جانوران به جفت خود وفادار است       

اسب دریایی مجرد هم اصال مایل به فریفتن و وسوسـه       

 .کردن سایر جفت ها نيست

این زنـدگی خيـال انگيـز و رمانتيـک اسـب هـای دریـایی                

حســرت بــه دل بســياری از جفــت هــای همجــنس گــرا     

انی که دو جفت اسب دریـایی یکـدیگر را          زم.  می اندازد 

پيــدا مــی کننــد عاشــقانه و مســتانه بــه دور یکــدیگر             

می رقصـند و دم هـای قـالب مانندشـان را در هـم قفـل                 

می کنند گویی از محبت به هم چسبيده اند و قابل جدا        

ــدن نيســتند و ســپس در اعمــاق دریــا بــه گــردش              ش

 .می پردازند

نی آن که حامل کروموزوم های  شب اسب دریایی نر یع

XY              است تخمک ها را از اسـب دریـایی مـاده کـه حامـل 

 است جذب کرده و باردار می شـود و    XXکروموزوم های   

 . از آنها نگهداری می کند تا به دنيا بيایند

 

ــه در     ــک جــانور حامل ــن ت ــارداری ای ــان ب اگرچــه مــدت زم

مقایسه با سایر حاملگی ها بسيار کوتاه مـدت اسـت و            

نها از شب تا صـبح طـول مـی کشـد امـا در جـای خـود                ت

یک اسب دریایی نـر مـی توانـد بـين           . رکورد شکن است  

 نوزاد را صبح به دنيا بياورد و دوباره شـامگاه           ١٠٠٠ تا   ١۵

اسب دریایی نر اگر می فهميد کـه در دنيـا           . حامله شود 

از عجایــب خلقــت محســوب مــی شــود بــی شــک یــک  

 مـرد بـودن در خــود   احسـاس فـانتزی از هـم مـادر و هـم     

حس می کرد و به همين شـکل اسـب دریـایی مـاده از               

ایـن کـه بـرای نـوزادان خـود خـوراک تهيـه کنـد و نــان آور         

اسب های دریـایی    . باشد احساس عجيبی می داشت    

نوپا قدر این نکته را نخواهند دانست و صبح پس از تولـد             

به دنبال رزق و روزی خود روان دریا می شوند امـا پـدر و            

 .درشان یکدیگر را رها نخواهند کردما

 :نظرات چند تن از دوستان

ــد     ــرا مــی گوی ــک همجــنس گ ــر     : ســيامک ی فک

 .می کنم که خيلی خوشحالم که اسب دریایی نيستم

اگـر بـرای انسـان      : هستی یک لزبين می گوید     

ایـن  . ها چنين شود فکر کنم دور و بر ما بچه کمتر شود           

 . حاملگی می گویمرا به خاطر ترس و تنبلی مردها از

من فکـر   : سيما شریک هستی اضافه می کند      

 . می کنم زن ها در این مورد الیق تر و فعال تر هستند

چـه عـالی    : عرفان یک دوجنس گـرا مـی گویـد         

.        شـــده کـــه خـــانم مـــن کـــارش را انجـــام داده اســـت 

نمی دانم مردم چطور فکر خواهند کرد اگر روزی مردهـا        

  خودشان می خریدند؟زحمت باردار شدن را به

هـيچ چيـز    : سامان یک همجنس گرا می گویـد       

در این دنيا ثابت نيسـت غيـر از وحـدانيت آفریننـده آن و               

 .هر چيز عجيب امکان پذیر است 

 سایت جانور شناسی آکواریوم باليتمور: منبع
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 سایت استکهلميان: منبع

روز جمعـــه پـــنجم 

آگوســت ســازمان 

ــوق  ــاع از حقــ دفــ

همجنســگرایان در 

ــاق    ــه اتف ســوئد ب

ــيون  فدراســـــــــــ

سراسری پناهنـدگان ایرانـی در اسـتکهلم در حمایـت از           

اعطای پناهندگی به پناهجویان همجنس گرا از ایـران در     

 . مدبوریار پالتسن در استکهلم دست به تظاهرات زدند

تظاهرکنندگان که عکسهایی  از فرنوش دانـه کـار دختـر            

اشـتند  همجنس گرای ایرانی در خطر اخـراج در دسـت د    

خواســتار اعطــای اقامــت بــه او و همــه دیگــر پناهجویــان 

الرش اولی رهبر حزب چپ     . همجنس گرا از ایران شدند    

ــرد     ــاهرات شــرکت ک ــن تظ ــا در ای ــو . ســوئد شخص تاس

ــپ،      ــزب چ ــان ســوئد از ح ــده پارلم ــنافيليدیس نماین اس

کيميا پازوکی از فدراسيون سراسری پناهنـدگان ایرانـی         

 از حقـوق همجـنس گرایـان در         و نمایندگان سازمان دفاع   

 . سوئد از دیگر شرکت کنندگان در این تظاهرات بودند

 

 
 سایت استکهلميان: منبع

اداره مهــاجرت ســوئد اعــالم کــرد کــه اخــراج متقاضــيان   

پناهنـــــــــدگی 

همجنس گرا به   

ایــران را متوقــف 

ــرد ــد کــ . خواهــ

توقف اخراج این   

گــروه از ســوئد  

تـــا انجـــام یـــک 

ت  همجنس گرایان در ایران      بررسی جدید در مورد وضعي    

ــود  ــر خواهــد ب ــاز   . معتب ــال اعــدام ای ــه دنب ــن تصــميم ب ای

 ١٩مرحومی و محمود اصغری دو نوجوان ایرانی در تاریخ          

ــت   ــوالی در مشــهد صــورت گرف ــات دو  . ج یکــی از اتهام

 . نوجوان اعدام شده  همجنس گرایی آنان بوده است

ه سـوئد بعـد از هلنـد دومـين کشـور اتحادیـ               بدین ترتيـب 

اروپاست که اخراج متقاضيان پناهندگی همجنس گرا به        

    

بـاربرو هـولمبری وزیـر مهـاجرت        . ایران را متوقف می کند    

سوئد با اشاره بـه اعـدام دو نوجـوان در ایـران و ایـن کـه              

چگونگی اعدام این دو در حال بررسی اسـت مـی گویـد     

نمی توان  : "که قوانين سوئد در این زمينه شفاف است         

خطـر مجـازات وی را تهدیـد مـی کنـد و یـا               کسی را کـه     

کسی را که به واسـطه وابسـتگی جنسـی خـود تحـت              

امـا اسـتيگ اوکـه      ". تعقيب قرار می گيرد را اخـراج نمـود        

ــاع از حقــوق     ــه ســالها از طــرف ســازمان دف پترشــون ک

همجنس گرایان سوئد وظيفه دفاع از حقـوق متقاضـيان          

ــه       ــانی ب ــته اســت اطمين ــده داش ــر عه ــدگی را ب پناهن

حرف های وزیر مهاجرت و اداره مهـاجرت سـوئد نـدارد و             

یک مدت زیاد خودشان را آفتابی نمـی کننـد          : "می گوید 

تا آب ها از آسياب بيافتد، بعـد از آن دوبـاره اخـراج هـا را                 

 ."آغاز خواهند کرد

 

 

به دنبال مطرح شدن اعدام دو نوجوان به جرم روابط 

ای جهت دفاع از نسی در ایران فعاليت های گسترده 

 اعدام این دو نوجوان 

بشر بشدت اظهار نگرانی کرده و از وزیر 

جویان همجنس گرای ایرانی به ایران 

مجنس گرا تبریک گفته و اعالم 

 

 

ج

 .حقوق پناهندگی انجام پذیرفت

 نماینده حزب سوسياليست هلند آقای فون بومن

خواستار کليه گزارشات مربوط به

شد و پس از دریافت آنها اعالم داشت که از دیدن این 

اخبار بشدت متاثر شده و تمام تالش خود را برای 

مان و دولت هلند به کار انعکاس و تصميم گيری در پارل

 . خواهد گرفت

 جوالی پارلمان هلند نسبت به ٢٧در روز چهارشنبه 

وضعيت حقوق 

خارجه هلند آقای بوت درخواست شد تا اقدامات 

سریعی در تقابل با نقض مستمر حقوق بشر در ایران 

 . انجام دهد

 فردونک اعالم داشت که از وزیر امور مهاجرت هلند خانم

دیپورت پناه

 . خودداری خواهد نمود

فدراسيون سراسری پناهندگان ایرانی این موفقيت را 

به تمامی پناهجویان ه

کرد که به تالش های خود برای دفاع از حق پناهندگی 

 .ادامه خواهد داد
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 تاسپن

ر ساله در شهرهاي بزرگ آمريکا، کانادا، استرليا، اروپا         

شـرکت همجنسـگرايان              و آسيا مراسـم بـا شـکوهي بـا

 ايـــن مراســـم شـــامل راهپيمــ. برگـــزار ميشـــود

      

بوســيدن، دســت در . کــرد حملــه مــي

ر ــ ـ يــ

 

ش

ه پراید و کارنوال شادی         ن ه

م که رژه روزهایی مخصوص این 

 . مامتری برگزار می شود

 و افراد برجسته کشوری و 

ل ها شرکت می نمایند و نشان 

ی به این قشر جامعه می باشد ج . تر

 سازمان های 

ی 

 

گرایان 

 

ورهای زیادی شاهد برگزاری    

ه

 

  ـايي در  

ــان هــا، مراســم   خياب

کارنــــاوال، نمــــايش  

ــينماها،  ــيلم در سـ  فـ

کنفرانس، سـخنراني   

 مي و جشن و سرور   

تخمـــين زده . باشـــد

ــه   ــود کــــ  ۴۵ميشــــ

يليـــون نفـــر در ايـــن م

 مـي  مراسم شـرکت  

کنند و اين تعـداد هـر       

 کـه در ايـن       نشـان هـایی    .ساله در حـال افـزايش اسـت       

شوند عبارت است از پرچم رنگـين        مراسم استفاده مي  

  .مثلثهاي صورتي و سياهو گرايان،  کمان همجنس

گرايان از ابتدا براي سـالگرد شـورش         فستيوال همجنس 

رايـان، در گرينـويچ نيويـورک       گ در بار استون وال همجنس    

. گيـرد   انجام مي  ١٩۶٩ جون   ٢٧   مصادف ١٣۴٨ تير   ۶در  

در آن دوره پلـــــيس نيويـــــورک اغلـــــب بـــــه بارهـــــاي  

گرايــان  همجــنس

گرايـان   دست هم داشتن و حتي حضور در بار همجـنس     

پ نـام افــراد در روزنامــه هــاي  منجـر بــه دســتگيري و چــا 

 . مي شد محلي

 پليس طبق معمـول بـه بـار اسـتون           ١٣۴٨ تير   ۶در شب   

در آن دوره پليس نيويورک از      . وال رفت و بار را تخليه کرد      

 . و از منافع مافيا دفاع ميکرد گرفت مي مافيا رشوه 

افرادي که در بار بودند از فشارهاي پليس به جـان آمـده             

 بـه   آنهـا پلـيس نيويـورک را      . و در خارج از بار جمع شـدند       

پلـيس و   . خاطر همکاريش با مافيا به باد تمسخر گرفتند       

اين درگيري چندين زخمـي   تظاهرکنندگان درگير شدند و  

ــه جــاي گذاشــت  ــدگان را  . ب پلــيس نتوانســت تظاهرکنن

. متفرق کند و اين شورش تا شب بعد هم ادامه داشـت           

از آن پـــس هـــر ســـاله در نيويـــورک و بعـــدها در ســـاير  

اي   ــ ان بــ زرگ جهـ ــهرهاي بــ ــت  شــ ــادبود مقاومــ ــ        

. شود برگزار مي گرايان راهپيمايي و فستيوال همجنس

در این مدت در ک

ای ساالن جش

همجنس گرایان بودی

زمان با شکوه هرچه ت

 وزراسياستمداران،

اجتماعی در این کارنوا

تماع ام ا دهنده اح

این فستيوال ها در غرب عالوه بر دفاع از آزادی 

همجنس گرایان به یک سنبل دفاع از آزادی های انسان 

 همين دليل به دور از دین و دولت تبدیل شده است و به

 .مورد حمایت بسياری از نهاد ها قرار می گيرد

 

از

ایرانی می توان 

سازمان 

سراسر

،پناهندگان

سازمان 

همجنس

ایرانی، شهبانو

فرح پهلوی، شا

کارگری، فدراسيون پناهندگان ایرانی، سازمان اول 

 .را نام برد... و کودکان، سازمان رهایی زن 

 

هزاده رضا پهلوی، حزب کمونيست 
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 اردیبهشت ماه که اولين ٢٧فدهم می امسال برابر با 

     

ل 

يا

 تاکيد کرد که پارلمان 

ی کشورهایی مثل بلغارستان و اوکراین 

تی را در جلو دانشگاهی 

  

ا

 . هجوم

 

مجنسگرایان      ٢٠٠۵ جون     ILGA جمعيت بين المللی

گزارش فشار بر کشورهایی است که  

 

 هدر

ــا در     ــه اروپ ــه نقــش اتحادی گزارشــی را صــادر کــرد کــه ب

مســـئله جـــرم شناســـی روابـــط همجـــنس گرایـــی در  

این گزارش که قـرار     . کشورهای جهان سوم پرداخته بود    

ه و  است توسـط اعضـای اتحادیـه و پارلمـان اروپـا خوانـد             

مورد بررسی قرار گيرد توضـيح دهنـده قـوانين سـخت و             

شکنجه هایی است که عليـه همجـنس گرایـان اعمـال             

می شود و مقایسه ای است بـا اسـتانداردهای حقـوق            

 .بشر سازمان ملل

هدف از صدور این 

به طور رسمی و علنی حقوق بشر و حقوق ملت ها را 

 .شان تحت تجاوز قرار داده اندبه سبب جنسيت

 

 

 

دتی قبل از مرگ ملک فهد پادشاه عربستان سازمان 

ین تجمع 

ن

و

م

Outage و جمعيت انسان گرایی برای گی ها و لزبين 

ها یک تجمع اعتراض آميز در جلو سفارت عربستان 

پرچم ها و دست نوشته ها، . سعودی برپا کردند

 ها فعاليت های مغایر با حقوق بشر، شکنجه ها، زندان

 . و کشتن همجنس گرایان را محکوم می کرد

در پایان تجمع برت الک دستيار برگزار کننده ا

با اشاره به اینکه عربستان سعودی یکی از کشورهای 

گی ها معموال : "ضد همجنسگرایی است گفت

د و تحت شکنجه قرار می  بازداشت و زندانی می شو

ما . ام می شوندگيرند و در خيلی موارد محکوم به اعد

از اتحادیه اروپا و سازمان ملل می خواهيم که عليه این 

ملک فهد باید . دیکتاتوری سعودی اعتراض کنند

بازداشت  در دادگاه جرایم بين المللی محاکمه شود و 

جزای مجازات هایی را که عليه همجنس گرایان در 

ما به طور جدی از . عربستان انجام داده است را ببيند

ت بریتانيا و اتحادیه اروپا می خواهيم که هر چه دول

زودتر رابط اقتصادی خودش را با چنين دولت ضد 

 "همجنسگرا و جنایتکار را لغو کند

 

 

 

ه

مراسم بين المللی روز جهانی عليه هموفوبيا یا  

ضد همجنسگرایی بود 

 برگزار با شکوه خاص

جوزف بورن . گردید

فونتلز رئيس پارلمان 

اروپا در کما تعجب 

ن آنها  راه پيمایان در م

حاضر شد و به 

راهپيمایی و اعتراض پرداخت و

اروپا برای تثبيت دموکراسی در اروپا و آزادی انتخاب 

هویت جنسی و کمک به لغو هموفوبيا در سایر 

 . ا تمام تالش خود را خواهد کردکشوره

اگر چه این مراسم در بسياری از کشورها به راحتی 

برگزار شد و حت

         

که به تازگی فعاليت های خيابانی را آغاز کرده بودند در 

در سوفيا پایتخت . کمال آرامش به پایان رسيد

 طوماری عليه بلغارستان اعتراض کنندگان در این روز

 امضای زنده و ٢٠٠هموفوبيا نوشته بودند که توانستند 

 امضای الکترونيکی جمع آوری کنند و به هيئت ١٢٠٠٠

 . ملی قانونگذاری ارائه دهند

 که مدافع حقوق NashMirهم چنين در اکراین سازمان 

همجنس گرایان است اعتراضا

یان را به جرم گی بودن که چندی پيش یکی از دانشجو

اخراج کرده بود سازماندهی کردند و به انتشار  

دفترچه ها و اطالعيه هایی عليه هموفوبيا پرداختند و 

ن مراسم بالن بزرگی که نشان ضد هموفوبيا  در پای

 .داشت را به هوا پرتاب کردند

اما در همه جای 

دنيا این چنين 

نبود در برخی 

کشورها مثل 

نی جمهوری لتو

گروه های 

اعتراض کننده 

مورد  پليس 

 

و گروه های هموفوبيا قرار گرفتند
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در پی درخواست عزیزی همجنس گرا 

نی بر ایجاد نشریه ای با محتوای داستان، زندگی 

نامه و خاطره های همجنس گرایان در موضوعات عشق 

  

      

     

ا ر

 

ش می کنيم که نام 

    

 
 

 

شاهد بزرگترین حادثه بين  ميالدی ٢٠٠۶در سال 

همجنس گرایان از نوع 

 همجنس 

 بر–

معيت بين 

ه

و

ن شده است و با استقبال و 

 نخست برپا 

ب 

د که 

ت

ق

بيشتر می توانيد با ما در تما ب

 

جام . خود خواهيم بود

جهانی بازی های 

همجنس گرایان در 

گرایان،  پایتخت

گزار مونترال   کانادا

 .خواهد شد

قدام که به پيشنهاد این ا

دبير کل ج

المللی گی ها و لزبين ها 

ILGA ب جهت خارج 

کردن همجنس گرایان از گ

در جامعه ی جهانی عنوا

پشتيبانی بسياری از انجمن ها و سازمان ها و شرکت 

   .     قرار گرفته است... های تجاری و 

با توجه به این که این جام 

برای بار

شه انزوا، مطرح کردن آن ها 

خواهد شد و به احتمال 

های مقدماتی  ازی زیاد 

نخواهد داشت از همه ی 

همجنس گرایان دعوت به 

 . شرکت شده است

از تمام همجنسگرایان 

ایرانی دعوت می گرد

در صور تمایل برای 

 برای اطالعات. دام نمایند

اشيد  .س

بيایيد حضور خود را در جامعه بين الملل اعالم کنيم که 

 .ما هم هستيم

درود فراوان ، با 

مب

برآن شدیم که اطالعيه ای مبنی بر و دل دادگی 

مشارکت عمومی دوستان همجنس گرا صادر نمایيم و 

با توجه به . از همگان راهنمایی و نظر سنجی کنيم

مسدود شدن و در دسترس نبودن بسياری از وبالگ ها 

و وب سایت ها و دیگر نشریاتی که به این موضوع 

نموده و می پرداختند بر آنيم تا ویژه نامه ای ایجاد 

مطالب این دوستان را با نام و عنوان خودشان منتشر 

نمایيم تا شاید از این راه بتوان صدای این عزیزان را به 

هدف اصلی . گوش دیگر دوستان و عالقه مندان رساند

پيشنهاد دهنده معرفی عشق و عالقه واقعی  

همجنس گرایان و بيان احساسات درونی آنان بوده تا 

ات و تمایالت و نيازهای این قشر جامعه دیگران با روحي

آگاهی بيشتری کسب نموده و قدمی در راه باوررسانی 

این ویژه نامه . و معرفی همجنس گرایان برداشته شود

 منتشر و به  DOC و PDFبه صورت فایل های 

آدرس های پست الکترونيکی عالقمندان ارسال خواهد 

ان دعوت  لذا از تمامی دوستان و نویسندگ. شد

رتباط با ایجاد و  می گردد که نظ و پيشنهاد خود را در 

انتشار این نشریه اعالم نموده و ما را راهنمایی و کمک 

نامه را  نمایند تا بتوانيم با مشارکت همگان این ویژه

مطالب این نشریه توسط این عزیزان . متولد سازیم

ری این برای نام گذا. گردآوری و منتشر خواهد گردید

ویژه نامه بسيار فکر کردیم و در آخر از خواجه حافظ 

با تعجب بسيار غزلی که . شيرازی استمداد جستيم

اشاره مستقيمی به همجنس گرایی داشت ما را در 

 .انتخاب نام پيشنهادی کمک کرد
  من سوی فرخميل دلبود               هر کس به جایی استميل دلاگر 

می باشد " ميل دل" ما ویژه نامه بنابراین نام پيشنهادی

لذا از تمامی عالقمندان خواه

پيشنهادی خود را برای ما ارسال نمایند تا از این طریق 

در آخر باز اعالم  . بتوانيم نامی شایسته برگزینيمشرکت در این مسابقات ا

می نمایيم که این ویژه نامه ارائه دهنده و معرفی 

با شيوه ای نوین کننده عشق بين دو همجنس بوده و 

سعی در دفاع از حقوق همجنس گرایان و کسب 

 .احترام اجتماعی برای ایشان می نماید
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یک دوست ایرانی مقيم هلند 

 
  تهران- پور شریعتی 

 
رایان من تصميم دارم در مورد مشکالتی که همجنس گ

 ایران دارند، یک تحقيق ت

و مشکالت 

نبودید بروز        

م

end_end_end@ 

 وان

 

چراغ نيز از تمامی شما درخواست م

 .وست عزیزمان همکاری و همراهی نمایيد

ی خاص و 

در حال ساخت یک فيلم 

ستند راجع به همجنس 

سجندر هستيد و یا از فعالين 

و یا کشورهای هم جوار آن و 

ی خارج از اروپای مرکزی هستيد و 

د

ه مایل به در ميان 

 مشغول 

ستنداتی در اختيار دارید که اطالعاتی 

در این فيلم و همکاری با سازندگان 

 سرکار tv@pglo.orgرونيکی 

العات دریافتی، مشخصات فردی و حقوقی 

ستند، 

 اریم

م

گرایان و دگرجنس شدگان 

 ,Gay, Lesbian( ایرانی 

Transgender (شان می باشد و مشکالت و تجربيات. 

ی، لزبين و یا ترناگر گ -

 .ان می باشيدحقوقی آن

 اگر ساکن کشور هلند -

 .یا اروپایی هستيد

 اگر ساکن کشور-

فکر می کنيد تماس و یا صحبت با شما، سازندگان 

ت فيلم را در طرح و به تصویر کشيدن مشکال

 .همجنسگرایان ایرانی یاری می کن

 اگر در این زمينه اطالعاتی دارید ک-

 .گذاشتن آن با سازندگان این فيلم می باشيد

 اگر در این زمينه تحقيقاتی انجام داده اید یا-

 .تحقيق هستيد

 اگر آمار و یا م-

قض حقوق همجنس گرایان توسط جمهوری در مورد ن

اسالمی و یا سيستم های پذیرش پناهنده در اروپا 

 .بدست می دهند

 اگر مایل به حضور -

 .این مستند می باشيد

لطفا با آدرس پست الکت

ه خانم مهرناز خجسته تماس بگيرید و اطالعات و زمين

کاری خود را اعالم کنيد تا با سازندگان این فيلم مستند 

 .هماهنگی های الزم صورت پذیرد

 :یادآوری

 کليه اط-١

شما بر اساس ضوابط حرفه ای نزد سازندگان فيلم 

بدون دریافت موافقت رسمی شما . محفوظ خواهد ماند

 .فاده نخواهد شداز هيچ یک از داده هایتان است

 در صورت تمایل شما به حضور در این فيلم م-٢

محو و (از نظر فنی امکان حضورتان به صورت ناشناس 

 .وجود دارد) یا غير شفاف کردن تصویر و تغيير صدا

دستانتان را به گرمی می فش

امير

در .ازه انجام بدهم

مسلما با گذشت زمان و تغيير شرایط موجود، ممکن 

هست خيلی از مشکالت حل شده باشد 

من فکر می کنم الزم . جدیدی به وجود آمده باشد

هست که یک تجدید نظر روی شرایط همجنس گرایان 

 . شوددر ایران بر اساس تحقيقات تازه انجام 

در صورتی که همجنس گرا بودن برای شما مشکالتی 

را ایجاد نموده که اگر همجنس گرا 

نمی کرد لطفا برای من نامه بفرستيد و مشکالت تان را 

شارکت همه گانی بتوانيم  مطرح کنيد تا بتوان با 

حدس بزنيم که همجنس گرایان ایرانی در حال حاضر 

همواره بيان می شود که مشکل . ندچه مشکالتی دار

داریم ما در حال شناسایی معنی مشکل و انواع آن 

لطفا فقط مشکالت را بنویسيد لطفا بنویسيد . هستيم

که چه مواردی دارید که آن را مشکل می ناميد لطفا 

لطفا کمک کنيد تا . آنها را به طور کامل شرح دهيد

 بتوانم تحقيقم را تکميل و جامع کنم

 :با آدرس پست الکترونيکی من تماس بگيریدلطفا 

yahoo.com 

با تشکر فرا 

ی نماید که با این 

د

امير پورشریعتی همجنس گرا است و یکی از مدیران 

فعال گروه های یاهو می باشد که با درایت

غير قابل توصيفی در رابطه با همجنس گرایان فعاليت 

البته به غير از این مسوليت، فعاليت های . می نماید

دیگری را نيز انجام داده که در جای خود صحبت خواهد 

از شما دوتان درخواست می گردد که نسخه ای . شد

 .از نامه ارسالی خود را نيز برای ما رونوشت نمایيد
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ات هفتگی ویژه ای را در اتاق های 

عموم آزاد است  پال

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

 . مختلف پرداخته خواهد شد

 به وقت تهران ٢٠:٠٠ ساعت شنبهپنج این اتاق هر 

به مدت یک ساعت باز خواهد 

   اتاق های پالتالک

ge / Nationally / Otherدسته 

 :نام اتاق

 -Persian Gay & Lesbian Organization

این اتاق ت

 .ما می توانيد آن را در ليست خود اضافه کنيد

 در انتظار حضور شما در این جلسات هستيم

 لطفا دوستان خود را نيز مطلع سازید

 
 

 رامیدوست گ

ــانون خبرنگـ ک

 ارسال نمایيد و با تکميل  editor@pglo.orgس 

ــی    ـاران و نویســندگان همجنســگرای 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    

نگرانـی نسـبت بـه طـرز نگـارش          هـيچ   ) استفاده نمایيـد  

نداشته باشيد در صورت نيـاز مـا آن را ویـرایش خـواهيم              

 . کرد

برای عضویت در این کانون می توانيد در خواست خود را 

به آدر

فرم مخصوص کد خبرنگاری و یا نویسندگی این کانون را 

 که این کد پس از شایان ذکر است. دریافت نمایيد

 .ارسال اولين خبر و یا متن ارسال می گردد

 

 

 

 

 

 
  اصفهان-فریبا 
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    شيرازی–ج 
 

اعـــدام دو نوجـــوان در مشـــهد 

ــم و نفــــرت    ــوجی از خشــ مــ

ــم    ــه رژیـــ ــانی را متوجـــ جهـــ

 اسالمی نمود که نه تنها خـود      

حکومـــــت کـــــه خـــــود مـــــن 

همجنســگرای ایرانــی را هــم   

ــافلگير کــــرد نيروهــــای معتــــرض جهــــانی عمــــدآ  . غــ

همجنسگرایان غربی بودند و اعتراضـات جهـانی صـورت          

د که از پرداختن به همـه آنهـا         چنان گسترده بو   گرفته آن 

ــرین آنهــا اشــاره ای گــذرا     ــه مهمت مــی گــذرم و صــرفآ ب

 .خواهم داشت و بعد به موضوع اصلی می پردازم

گرایـــان جهـــان و   ســـازمان حقـــوق بشـــر همجـــنس   

بـا انتشـار    ) گرایـان   همجـنس  جمعيت بين المللی  ( ایلگا

گـرا را بـه شـدت        بيانيه هایی اعدام دو جـوان همجـنس       

د، همجنســگرایان آمریکــا، کانــادا ســفارت  محکــوم کردنــ

 ایران در کانادا را فاکس و ایميـل بـاران کردنـد، همجـنس           

ن ارسال فاکس و ایميل بـه سـفارت         خواهان روسيه ضم  

ران در آن کشور همچنين طی نامـه ای بـه پـوتين از او               یا

ــران  خواســته انــد کــه بــه اعــدام همجــنس  گرایــان در ای

در ميدان مرکزی شـهر    اعتراض کند، در سوئد تظاهراتی      

ــنس   ــتکهلم توســط همج ــورت    اس ــان آن کشــور ص گرای

ــنس  ــت، همج ــل     گرف ــاهراتی در مقاب ــا تظ ــان ایتالي گرای

سفارت ایران در رم و کنسولگری ایـران در مـيالن ترتيـب             

ــد ــجا"گــروه . دادن ــا   همجــنس" وت رای ــان انگلــيس ب گرای

بربرمنشــــانه "انتشــــار نامــــه شــــدید الحنــــی عمــــل 

اکم بر تهران که ملتی را به گروگان        فوندامنتاليستهای ح 

محکوم کرده و از تـونی بليـر خواسـته انـد کـه در         " گرفته

ــه حقــوق      ــران موضــوع حقــوق بشــر از جمل ــا ای ــط ب رواب

این سازمان برنامـه  . گرایان را مد نظر قرار دهد      همجنس

ــرای روز     ــدن را ب ــران در لن ــو ســفارت ای ــاهرات جل  ١١تظ

یـان ونزوئالیـی    گرا همجـنس . اگوست تدارک دیده است   

هم طی نامه هایی به سفارت ایران در آن کشـور عمـل             

ســازمان . گرایــان را محکــوم کــرده انــد اعــدام همجــنس

ــان کــه مقــر آن در   حقــوق بشــر جهــانی همجــنس  گرای

آمریکاست طی نامه ای به کونداليزا رایس از او خواسته    

سازمان عفـو   . ها در ایران را محکوم کند      است که اعدام  

ی نيروهـا و    بـ  و اتحادیه اروپا نيز تحت فشـار ال        بين الملل 

گرایان غربی هـر کـدام بـا انتشـار           سازمانهای همجنس 

بيانيــه هــایی اعــدام دو نوجــوان مشــهدی را 

ــد ــن . محکــوم کردن ــر ای ــوی  عــالوه ب هــا رادی

ه همجنســگرایان اســتراليا بــ "رنگــين کمــان"

ساعت تمام به پخش برنامه درباره  مدت یک

ســگرایان آن پرداختــه ایــران و وضــعيت همجن

ها گذشته هزاران هزار سـایت       از این . است

اینترنتی گروهی و شخصی همجنسـگرایان      

سراسر جهان هم به انعکاس خبر و گـزارش         

 چه درسی برای همـه مـا ایرانيـان     این اتفاقات  .پرداختند

در مـورد ایـن دو نوجـوان         دارد؟) با هـر گـرایش جنسـی      (

ــود دارد   ــادی وجـ ــل زیـ ــ. دالئـ ــدام  اول اینکـ ــانون اعـ ه قـ

همجنسگرایان همچنـان پابرجاسـت و دولـت و دسـتگاه           

قضائی هر وقـت بخواهنـد مـی تواننـد بـا اسـتناد بـه آن                 

بــی     افـراد را اعـدام کننـد، از ایــن گذشـته پـی گيـری       

و دقيق تمـام اخبـار و اطالعـات منتشـره ایـن را              ! طرفانه

اصـلی  " جـرائم "بيشتر در ذهن تداعی می کند یکـی از          

ر با اعـدام آنهـا شـده همانـا داشـتن سـکس بـا                که منج 

ــوده طــرف وکيــل آنهــا گفتــه کــه دو    از یــک. همجــنس ب

 اند که نمی دانستند چنـين عملـی    نوجوان اعتراف کرده  

طرف دیگر  مجازات اعدام دارد، و از      ) سکس با همجنس  (

گرایـی بعنــوان   همجـنس " لـواط "در اخبـار اوليـه موضـوع    

د و تنها بعد از انتشـار  یکی از دالئل اعدام عنوان شده بو  

خبر و شروع اعتراضات بود که مسئوالن قضائی مشـهد          

آدم ربـایی،   " جنبه سکس آن را کم رنگ کرده و بر جنبه           

هـای   بنا بر تجارب اعدام    .کيد کردند ابيشتر ت ...." تجاوز و 

مورد که آیـا ایـن دو نوجـوان واقـع بـه عمـل                دیگر، در این  

 گفته مسئولين قضایی    تجاوز دست زده اند یا نه تنها به       

نميتوان اعتماد کامل داشـت، همينطـور اعتـراض پـدر آن        

و . تواند دليلـی بـر تجـاوز باشـد          ساله هم نمی   ١٣پسر  

 سـاله   ١٣نميتوان این امکان را نادیده گرفت که آن پـس           

واقعآ به زور وادار به سکس شده یا اینکـه خـود تمـایلی              

وب عصــبانيت پــدر در همــان چــارچ. ( هــم داشــته اســت

خشم و عصـبانيت پـدر و مادرهـای ایرانـی کـه وقتـی از                

گرا بودن فرزنـد خـود خبـر دار مـی شـوند و در                همجنس

تـا  ... کـه تقصـير دیگـران اسـت و         پی نفی و انکـار و ایـن       

خود را پنهان کنند، را هم نبایـد      " شرم و سرشکستگی  "
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اینکه نوجوانان دختر و پسر در سـنين         .از نظر دور داشت   

ی بنـا بـر کنجکـاوی یـا گـرایش واقعـی و               سالگ ١٧ تا   ١٠

درونی خود به رابطه جنسـی بـا همجـنس خـود دسـت              

و یادمـان باشـد   . می زنند، چيز عجيب و غریبـی نيسـت      

ــوده     کــه دو نوجــوان هنگــام ارتکــاب جــرم خــود کــودک ب

 سـاله کـه از نظـر        ١٣ ساله و طـرف مقابـل آنهـا          ١۶( اند

گـــاهی نميتـــوان تفـــاوت ظـــاهری چنـــدانی .... رشـــد و

تجـاوز یـک فـرد      ( و نباید آن را با پدوفيلی       ) شاهده کرد م

ایـن را بسـياری از نوجوانـان        . قاطی کرد ) بالغ به کودکان  

در همــه دنيــا تجربــه مــی کننــد بــدون آنکــه در در آینــده  

همه بخشی از این نوجوانـان    با این . گرا شوند  همجنس

همـان  . (گرا هستند  بهرحال همجنس )  تا ده درصدی   ٧(

گرایــان در هــر کشــور و جامعــه  همجــنستعــداد نســبی 

ــن ). ای ــس در ای ــ     پ ــوان واقع ــن دو نوج ــا ای ــه آی ــاره ک  اب

گرا بوده اند یا نه نميتوان یک حکم قطعـی داد            همجنس

اصـلی عمـل    " جرم"وقتی آنها را به     ) یک امای مهم  (اما  

) بقول هموفوبيستهای اسالمی، لواط   (گرایانه   همجنس

ر اسـاس همـان     اعدام می کنند به ایـن معناسـت کـه بـ           

قــانون مجــازات اســالمی کــه بــر اســاس آن مجــازات       

گرایــــی  همجــــنس

اعدام اسـت، عمـل     

ــد و   ــرده انــــــ کــــــ

ــه  ــت کــــ اینجاســــ

موضــــــوع اعــــــدام 

گرایـان در   همجـنس 

" جــرم"ایــران و بخصــوص موضــوع اعــدام دو نوجــوان بــه  

واکـنش بـه حـق      . گرایـی برجسـته مـی شـود        همجنس

گرایــان جهــانی هــم در همــين رابطــه  جامعــه همجــنس

 ). اعدام عملی غير انسانی استبگذریم که کال(است 

بعد از این مقدمه طوالنی، هدف اصلی ایـن نوشـته امـا             

ــاره نيروهــای     ــب توجــه دوب ــری اســت و آن جل ــز دیگ چي

فرهنگـی، سـازمانهای زنـان، سـازمانهای غيـر دولتـی و       

ت يـ نيروهای سياسـی و مـدافعان حقـوق بشـر بـه اهم            

گرایـان کشـور     همجـنس دفاع علنی تر و صریح تـر از مـا           

هــای  در یکســال گذشــته کــه حکومــت ســایت   .اســت

گرایان را مسـدود کـرد، افـراد آگـاه ایـن نيـروی               همجنس

اجتماعی خيلی سریع نيروی محدود خـود را جمـع آوری      

ســال  در یــک. کــرده و بــه یــک ضــد حملــه دســت زدنــد 

ــران    ــوی همجنســگرایان ای ــه و یــک رادی گذشــته دو مجل

هــای   همچنــين تعـداد ســایت کــار کـرده انــد، ه شـروع بــ 

 دو برابــر تعــداد اگرایــان امــروز تقریبــ اینترنتــی همجــنس

ــای ســال گذشــته اســت   ســایت ــين  . ه ــه هم در نتيج

ها کـه البتـه تحـت انـواع فشـارهای حکـومتی و               فعاليت

گرایــان  فرهنگــی و خــانوادگی صــورت گرفتــه، همجــنس

هـای اوليـه بـا جامعـه      ایران موفق شـده انـد کـه تمـاس       

گرایان برقـرار کـرده و آنهـا را در جریـان             سجهانی همجن 

نوبه خـود در شـکل گيـری        ه  وضعيت خود قرار دهند که ب     

ــانی     ــه جه ــر جامع ــود اخي اعتراضــات وســيع و خشــم آل

. ثير نبـوده اسـت    اگرایان به حکومت ایران بی ت      همجنس

های اول انقالب که حکومت      البته می دانيم که در سال     

    را اعــدام کــرد  گرایــان  اســالمی تعــدادی از همجــنس  

هـای   های خارجی واکنش نشـان دادنـد امـا سـال        گروه

هـا نبـوده و      گونـه حمایـت    سال است کـه خبـری از ایـن        

هــــای خــــارجی کــــم و بــــيش بــــه حمایــــت از  گــــروه

وقـایع   .همجنسگرایان ایرانی پناهنده بسـنده کـرده انـد        

ــب و       ــول طل ــای تح ــه نيروه ــد ک ــی ده ــه نشــان م گفت

اهند و اراده کننـد ميتواننـد       دمکراسی خواه ایران اگر بخو    

به شکل گيری جبهه مهم و جدیـدی در مقابـل حکومـت             

. اسالمی کمک کنند  

ایـــن جبهـــه شـــامل 

مبـــــــــــــــــــــارزات 

همجنسگرایان داخل  

ــومی  ــار عمـــ و افکـــ

جامعــــــه جهــــــانی 

الشـهای  چهمجنسگرایان است که فشار به حکومـت و         

نيـروی   گرایان طيف و   همجنس .چندان می کند   ن را دو  آ

 بـه   ۴٠گرایـان    اگر همجـنس  . ر هستند وسيعی در کشو  

  باالجبــار تــن بــه ازدواج داده انــد امــا همجــنسابــاال اکثــر

ــه گــرایش    ــان جــوانتر از آگــاهی بيشــتری نســبت ب گرای

دارند و نسبت به فشارهای خـانواده        جنسی خود برخور  

تعـداد  . ازدواج مقاومت بيشتری نشـان مـی دهنـد         برای

کشـور چنـدان    ساله مجـرد در     ٣۵ تا   ٢٠گرایان   همجنس

همجنسگرایان بطور عمده با حاکميت فعلی      . کم نيست 

ایط خـود مـی     ردمساز نيستند و خواهان بهتر شـدن شـ        

ه های سنتی و مذهبی را بـ       از طرف دیگر ارزش   . باشند

گرایــان مــذهبی هــم  کنــار نهــاده انــد و حتــی همجــنس

ــت  ــکوالر از     برداشــت و قرائ ــروزی و س ــيار ام ــای بس ه

گرایان همچنـين در تضـعيف      همجنسـ . مذهب خود دارنـد   

برای لغو اعدام همجنسگرایان به آدرس زیر رفته و امضا کنيد و در 
 .انتشار آن نيز کوشا باشيد
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سنت، تقویت فردیت، مقابله با مردساالری، ارائه تعریف        

مدرن و تازه از مفهوم خـانواده و زنـدگی مشـترک نقـش              

همجنسـگرایان  . بسيار با اهميتی را ميتواننـد ایفـا کننـد         

ایـران یکـی از نيروهـای اجتمـاعی اسـت کـه اگـر بـه آن         

ارند که به یـک     کمک شود بطور بالقوه از این توان برخورد       

نيروی متشکل و سازماندهی شده تبدیل شـوند کـه بـا            

برنامــه وارد کــارزار دمکراســی خــواهی و پيونــد بــا دیگــر  

نيروهای تحول خواه شده و در جهت گسـترش مفـاهيم           

دمکراسی و حقـوق بشـر و گسـترش مفـاهيم مـدرن و              

سکوالر در جامعه نقش بسيار مثبـت و بـا اهميتـی ایفـا              

گرایان تنها تحـت فشـار حکومـت        اما همجنس  .کنند

نيســتند بلکــه از طــرف جامعــه و بخصــوص خــانواده 

های خود کـه آنهـا را بـرای تـن دادن بـه یـک ازدواج             

اجباری و بر اساس سنت هـم تحـت فشـار روحـی         

ه بـ . مـی دهنـد، واقـع هسـتند        روانی شدیدی قرار  

گـرای ایرانـی     عبارتی دختـران و پسـران همجـنس       

 جامعــه قــرار دارنــد، تحــت یــک فشــار گــاز انبــری در

امری که پروسه خود آزادی و اعتماد به نفس آنها را

همچنين آنها در علنی کـردن گـرایش جنسـی          . می کند 

بـا مشـکل اخـراج شـدن        ... خود در مدرسه، محيط کار و     

در این رابطه نقش بی بـدیلی بـر عهـده            .مواجه هستند 

روشنگران فرهنگی و نيروهای سياسی دمکرات ماست     

 کمک به خنثی کردن فشار گاز انبری بر این نيـروی            و آن 

بعبـارت بهتـر صـرف اعـالم اینکـه مـا از           . اجتماعی اسـت  

حقـوق همجنسـگرایان دفــاع مـی کنــيم کـافی نيســت،     

بلکه بایستی درست همانطور که در باره مسـائل زنـان،           

طـور کـه وجـوه       برخورد ميشود و یـا همـان      .... و کارگران،

ــت آن  ــف مختلـــف دمکراســـی و اهميـ ــای مختلـ  از زوایـ

باید در مورد همجنسگرایی و حقـوق       . بررسی می شود  

ــرد و از     ــه منتشــر ک ــب و مقال همجنســگرایان هــم مطل

زوایای مختلف به آن پرداخت تا بتوان حداقل فشار افکـار           

گرایــان کــم  عمــومی و خــانواده هــا را از دوش همجــنس

 و نمود و آنها نيرو و انرژی آزاد شده خود را کاناليزه کـرده       

برای حقوق اجتماعی خود کـه بخشـی از حقـوق بشـر             

چنين امری خود بخـود عـالوه       . است، وارد فعاليت شوند   

 ره، همچنين بـه   اب هنيت سنتی جامعه در این    ذبر اصالح   

جنـــبش (فعـــال شـــدن یـــک جبهـــه فرهنگـــی تـــازه      

در مقابل رژیم کمک می کند، جبهه ای        ) همجنسگرایان

دنبـال  ه غرب را بـ که پشتيبانی بخشی از افکار عمومی   

خود دارد و رژیم نخواهد توانست آنطور کـه مـی خواهـد             

گرایـان ایـران در بـه        مـا همجـنس   . به سرکوب آن بپردازد   

ــرب      ــومی غـ ــار عمـ ــی از افکـ ــاندن بخشـ ــدان کشـ ميـ

به حمایت از دمکراسی ) ایان متشکل غربیرهمجنسگ(

و حقوق بشـر در ایـران ایـن تـوان را داریـم کـه نقـش بـا                    

نيم که نمونه آن را ما در این روزها شاهد          اهميتی ایفا ک  

بودیم، اما بشرطی که در خنثی کردن فشار خانواده هـا    

و افکار سنتی در جامعه به ما کمک شود و حقوق ما در             

برنامه روشنگران و دمکراسی خواهان هم منظـور شـود          

تا بتوانيم با اعتماد به نفس و نيروی بيشتری وارد ميدان 

ــدف مــ   .شــویم ــا ه ن اینج

استفاده ابزاری از مسـائل     

ــت   ــگرایان نيســ همجنســ

بلکه منظور این اسـت کـه       

ــنفکران،   ــته از روش آن دس

ــاعی و   ــنگران اجتمــ روشــ

ــی،   ــای سياســــ نيروهــــ

گر تشکالت حقوق بشـری         

کشور ما که خود را از اسارت ذهنيت گذشته رهـا کـرده             

ن دفـاع   و از برابری انسانها فارغ از گرایش جنسـی اشـا          

مــی کننــد، مــی باشــد کــه نبایــد ایــن عرصــه را مهــم را  

ــد  ــوش کنن ــائل     .فرام ــد مس ــم بای ــت ه ــان حکوم مخالف

روانشناختی جوانان را بهتر بشناسند چرا که اگر پيامی         

گرایـان   برانگيزنده و نيرو بخش به نيروی وسيع همجنس     

کشور ندهند، مطمئن باشـيم کـه آنهـا هـم مـا را جـدی                

ــت  ــد گرفـــ ــد. نخواهنـــ ــارت را از دوش  بایـــ ــار حقـــ  بـــ

همجنسگرایان گرفت، بایـد اجتمـاع و خـانواده هـا را بـه               

ظلم و ستمی کـه متوجـه فرزنـدان همجنسـگرای خـود             

اگر فشار . می کنند آگاه کرد و آنان را از آن برحذر داشت 

گرایــان  فرهنگــی و خــانوادگی فعلــی از دوش همجــنس

 وقت این نيرو با کمـک افکـار عمـومی          برداشته شود، آن  

الش چـ هد توانست رژیـم اسـالمی را بـه یـک            جهان خوا 

وقت راه بـرای پيونـد زدن        کشاند و آن  ه  عمده فرهنگی ب  

هـای جوانـان همجنسـگرای کشـور بـا           مبارزات و تـالش   

باور کنـيم   . جنبش دمکراسی خواهی هموار خواهد شد     

کــه تنهــا چنــد شــعار سياســی ضــد حکــومتی کارســاز   

ــای ت     ــه نيروه ــانی ک ــر زم ــود مگ ــد ب ــب  نخواه ــول طل ح

 .فرادستی فرهنگی خود را در عمل ثابت کنند

های غير دولتی و دی سازمان کند            

 برگرفته از سایت گویا
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 وب سایت ایران تریبو

اتحادیه اروپا با محکوم کردن ا

سـازمان   ،"ـان 

    ،١٩ 

ست و کلمات از بيـان ایـن همـه جنایتکـاری              

بـا   ه با جنایات اسالمی خـو نگرفتـه باشـد           

، )ايسـنا (

آنيم آه بـه   ن توصيه ميبه جوانا  

                

گي مـا   

رباره اعـدام ايـن         

ن

عدام دو نوجوان در مشهد،      

در منع اعـدام نوجوانـان تصـویب        از ایران خواست قانونی     

اعدام محمود عسگری و ایاد مرهونی، دو نوجوانی        . کند

در مشهد به اتهـام تجـاوز بـه همجـنس           که چندی پيش    

ــا محکــوم شــد   . محاکمــه شــدند، از ســوی اتحادیــه اروپ

اتحادیه اروپا از قوه قضائيه جمهـوری اسـالمی خواسـت           

. قانونی را در منع چنين مجازاتهایی بـه تصـویب برسـاند           

 ١٨ و ١۶دو نوجــوان کــه بــه گفتــه فعــاالن حقــوق بشــر   

ــه دار    ــه گذشــته در مشــهد ب ــد هفت ــه ســاله بودن آویخت

ــام ٢٠٠۴در ســال . شــدند ــيالدی مق ــه    م ــران ب هــای ای

 ١٨اتحادیه اروپا اطمينان خاطر دادند که هيچ مجـرم زیـر            

ــد   ــی کننــ ــدام نمــ ــالی را اعــ ــوق  . ســ ــدافعان حقــ مــ

ــران اظهــار داشــتند کــه    همجنســگرایان و اپوزیســيون ای

ــه دو همجنســگرای اعــدام    نســبت دادن اتهــام تجــاوز ب

لسـوزی جامعـه ایرانـی      شده، تنهـا بـرای کـم کـردن از د          

 .ه استنسبت به اعدام آنها انجام گرفت

اول کودک"سـازمان  بنـا بـه اطالعيـه ای از    

عفو بين الملل نيـز در اطالعيـه ای بشـدت اعـدام هـای               

 .اسالمی را محکوم کرد اخير کودکان توسط رژیم

٨۴ تيـر    ٢٧بنا به گزارش خبرگزاری ایسـنا، امـروز          

یک کودک و یـک نوجـوان در مـالء عـام در               ،   ٢٠٠۵ ژوئيه

جـرم ایـن نوجـوان و کـودک         . به دار آویخته شدند    مشهد

رابطه جنسی با یکـدیگر و سـرقت      نوشيدن مواد الکلی،  

این دو به جز اعدام به حـبس و شـالق           . ذکر شده است  

 کـودک و جـوان را قبـل از           ایـن . هم محکوم شده بودنـد      

 خبـر را مخـابره کـرده        ایسـنا کـه   . اعدام شالق نيـز زدنـد     

. است از ذکر نام این دو اعـدامی خـودداری کـرده اسـت             

جرم اعدام این دو به خاطر رابطه جنسی آنها با یکـدیگر            

 . بوده است

نفرت انگيز ا

تا چند صباح دیگر باید شـاهد چنـين جنایـاتی           .باز ميماند 

یـن تـوحش و بربریـت تنهـا         برای پایـان دادن بـه ا      . باشيم

ــود دارد  ــراه وجـ ــالمی و  . یکـ ــوری اسـ ــرنگونی جمهـ سـ

محاکمـه تمـامی ســران و دسـت انــدرکاران رژیـم کــه در     

. و مجـارات آنهـا   جنایات بيشمار نقش داشته اند و دارنـد   

کـه سـرنگونی جمهـوری اسـالمی        هر روز و هر سـاعت     

عقب بيافتد، یعنی اتفاق افتـادن دههـا و صـدها جنایـت             

 . نیاین چني

هر انسانی ک

شــنيدن ایــن خبــر و بــا دیــدن ایــن تصــاویر تکــان ســختی 

این تکان سخت باید به انرژی وافر برای بـه زیـر            . ميخورد

کشيدن جمهوری اسـالمی و برقـراری آزادی و برابـری و         

   .تبدیل شود پایان دادن به همه این جنایات 

 خبرگزاري دانشجويان ايـران     به گزارش خبرنگار  

 ١٩براساس اعالم مسووالن دايره اجراي احكـام شـعبه          

م آـه بـه      . اع و   . سابق دادگاه عمومي حكـم دربـاره م         

علت ارتكاب سرقت، اخالل در نظم عمومي، شرب خمر         

و لواط به حـبس، شـالق و اعـدام در مـالء عـام محكـوم                 

ردم مشـهد اجـرا   شده بودند با حضـور تعـداد زيـادي از مـ      

محكومان به اعدام لحظاتي قبل از اجراي حكـم در          . شد

وگـو بـا خبرنگـار ايسـنا، منطقـه خراسـان بـا اظهـار                  گفت

چهـارده مـاه    : ندامت شديد از اعمالشان اظهـار داشـتند       

پيش دستگير شديم و از آـار خـود پشـيمانيم و در حـال               

 . حاضر توبه آرده ايم

:اين دو محكوم افزودند   

 . هاي خود به دنبال درس و زندگي باشند  فكر خانواده

يكي از محكومان با اعالم ايـن مطلـب آـه در دادگـاه بـه

دانسـتيم آـه     نمـي : اند اظهار داشت    جرم خود اقرار آرده   

 . ارتكاب چنين عملي موجب مجازات اعدام است

محيط زند : اين محكومان به اعدام اظهار داشتند       

ــود آــه خــالف و خــراب  آــاري در آنجــا رواج و  نامناســب ب

گسترش دارد و اين امر باعث شد تا مـا در ايـن وضـعيت               

روح اهللا رزاز زاده وآيل يكـي از محكومـان بـا            . قرار بگيريم 

 سـال داشـته اسـت،       ١٨ادعاي اينكـه مـوآلش آمتـر از         

اين مطالب در دادگـاه مـورد اعتـراض قـرار           : اظهار داشت 

ا سـرانجام راي صـادره در ديـوان عـالي آشـور             گرفت امـ  

محكومــان در دادگــاه و در حضــور : وي افــزود. تأييــد شــد

قاضي به جرم خود اقرار آردند اما در حال حاضر سه نفر            

 . از متهمان اين پرونده متواري هستند

 سابق دادگاه عمومي د١٩حكم شعبه   

در ديـوان عـالي     دو متهم بعد از اعتراض وآالي متهمـان         

  .آشور بررسي، تاييد و در نهايت امروز اجرا شد
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 خدمت ریاست جمهوری اسالمی ایران

 ای رئيس جمهور،

جهت انتخاب شما 

ای که شما در 

سگرایان تنها سازمان 

 ١٩ دو پسر نوجوان در مشهد در تاریخ 

ن

جنسی با 

ه دریافته ایم احکام مرگ توسط دولت های 

  س جمهور،

ز خارج يد معموال دشوار است که ا

ی رغم افزایش تعقيب قانونی 

ب ا س ن  ن  مجن

تغيير جنسيت 

ی 

ن، دوجنسگرایان و 

رجن

 درخواست می کند که به مجازات مرگ در 

 هرامانعلو

  ایلگا-ن المللی همجنسگرایان 

 جناب آقای محمود احمدی نژاد

 ٢٠٠۵ آگوست ۵بروکسل        

 

آق

به عنوان رئيس ما مایل هستيم به 

 .جمهوری اسالمی ایران تبریک بگویيم

یم آن شيوه عمل گرایانه ما اميدوار

شهرداری تهران به دست گرفتيد در دوران ریاست 

 . جمهوری شما نيز ادامه پيدا کند

ایلگا، جمعيت بين المللی همجن

بين المللی برای لزبين ها، گی ها، دوجنسگرایان و 

اعضای ما در بيش از . است ) LGBT( دگرجنس شدگان 

شور جهان گسترده شده اند که از ميان آن ها  ک٩٠

باعث . کشورهای جهان اسالم نيز شامل می شود

افتخار ماست که در این ميان ایرانيان را نيز به همراه 

 .داشته باشيم

اعدام های اخير

شرب خمر، اختالل در نظم " به جرم ٢٠٠۵جوالی 

رخه، تهدید و ارعاب و لواط به عمومی، سرقت یک دوچ

توجهات ) گرفته شدن از حکم قضایی ایران" (عنف

این توجه از آن جهت . جهانی را به ایران متمرکز کرد

است که بسياری از سازمان های حقوق بشر در غرب 

مدعی این باورند که توهين و شکنجه به 

همجنسگرایا در ایران امری روزمره تلقی می شود و 

که حکومت می خواهد انتقادها و اعتراض ها هر زمان 

 چون معتاد به مواد ییمنحرف کند از نسبت های ناروارا 

 را مخدر، الکلی، زنا و تجاوز استفاده کرده و متهم

از این رو همه را شخصی جانورخو معرفی می نماید و 

 .مصمم به محکوم کردن وی به مرگ می کند

 روابط ایلگا نگران این مسئله می باشد و از

افراد زیر سن قانونی که خود رضایت نداشته اند، دفاع 

 . نمی کند

ما تا آن جا ک

اگرچه این . وحشی و بربریت تنظيم می شده است

حادثه این را به ذهن می آورد که ایران مایل به ادامه 

ات کننده  کشور اول مجاز٩دادن مقام خود در بين 

به ویژه غير قابل . همجنسگرایان با کيفر مرگ است

 قبول است که این احکام به نام اسالم صادر می شود

و همين معدود کشورهایی که همجنسگرایان را به قتل 

می رسانند به طور برجسته دولت های مسلمان 

 .هستند

آقای رئي

همان طور که می دان

از کشور ایران اطالعات موثقی را بدست آورد اما تمام 

منابع داخلی وقایع زیر را نسبت به همجنسگرایان بيان 

 :می کنند

عل -١

سالمی  اندکی پ از انقال در ایرا سگرایا ه

ایران هيچ کاهشی در تعداد همجنسگرایان مشاهده 

تحت فشار هستند که به آن ها تنها . نشده است

در شهرهای . صورت مخفی زندگی خود را ادامه دهند

بزرگ ایران مثل تهران جلسات مخفيانه همجنسگرایان 

 .پشت درهای بسته ادامه پيدا می کند

با توجه به اینکه در ایران امکان  -٢

دگرجنس شدگان وجود دارد اما پيگيری کردن  برا

نسگرایان با حکم مرگ آن هم لزبين ها، گی ها و دوج

دليل این .  وحشيانه به نظر می رسد،به طور رسمی

که ما اعدام برای همجنسگرایان و دوجنسگرایان را 

شایسته نمی دانيم به سبب سختی اثبات این به 

 .اصطالح جرم از نظر شریعت است

بسياری از همجنسگرایا -٣

س شدگان ایرانی  ند که در خارج ترجيح می دهدگ

و سبب از کشورشان زندگی کنند در حالی که ميل 

 برای پناهجویی سياسی این افراد در خارج وجود جدی

ندارد و تنها به جهت جنسيتشان تحت پيگرد قرار 

 .گرفته اند

ایلگا از شما

ایلگا هم چنين به طور اختصاصی . ایران خاتمه دهيد

اهشمند است صرف نظر از روشی که برای اعدام خو

درنظر گرفته می شود به کشتن همجنسگرایان، 

دوجنسگرایان و دگرجنس شدگان در ایران و گرفتن 

 .اعتراف با شکنجه از آنها پایان دهيد

 با احترام،

کورشاد کا

 روزانا فالمرکالدرا

دبيران جمعيت بي
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 لندن

 

 

 دمت ریاست جمهوری اسالمی ایران

 ٢٠٠۵ جوالی ٢٧ستانبو

 ای ریيس جمهور،

 ساله ١٨ی دو نوجوان ایرا

 به جرم  ایم که

هر کامل قتل و 

به ها را   انسان

، 

شما به 

مت ایجاد 

 ب

 از ممارست شماست  این و.ش می رود

ن کشور ایران را با قوانين حقوق 

 )IHD( شعبه استانبول –ر 

  المبدا استانبول–شگامان همجنس گرایان ترکيه 

خ

 جناب آقای محمود احمدی نژاد 

 

ل    ا

 

آق

نی یکی  ما اطالعاتی درباره 

 ساله بدست آورده١۶و دیگری 

ابتدا شالق خورده و پس از آن همجنسگرایی و تجاوز 

 .شدنددار آویخته ه ب

این اتفاق که ما شاهد آن هستيم مظ

 .رفتارهای وحشيانه به حساب می آید

این قابل تمایز و تفکيک کردن نيست که

سبب هویت جنسی اشان آن هم در مال عام مورد 

 .مجازات قرار داد

آقای ریيس جمهور

  

کشور 

س

مشکالت جدی 

 عليه حقوق

بشر به ویژه 

ه حق  تجاوز

زندگی مردم پي

 .برای جهانی کردن قوانين مجارات های شریعت است

یم خواهشمندما به عنوان مدافعان حقوق بشر در ترکيه 

که سياست و قواني

وند  مطابقت نمایيد و جلوی ر را موردبشر بين المللی

تجاوزهای متعدد را به حقوق انسانی و حق زندگی 

 .کردن مردم ایران را بگيرید

 

جمعيت مدافعين حقوق بش

پي

 

 

 

 

 

 

 نفر در ١٠٠جمعيتی حدود  ١٣ساعت  آگوست ١١در 

ه اعتراض پرداختند وایران در لندن ب خانهمقابل سفارت

ه شده بود از طرف 

م

OUTRAGE! ( در حاشيه

ن

یافتن این قبيل مجازات ها را اعالم 

قای رمزی از دیگر اعضای آمچنين  

 

       

 

استار پایان دادن به رفتارهای ستمگرانه و هموفوبيک وخ

 .  همجنسگرایان و زنان شدندعليه

این تجمع که به هماهنگی سازمان سراسری 

ترتيب داد) IOIR(پناهندگان ایرانی 

دافع حقوق بشر به  بسياری دیگر از سازمان های 

 .همجنسگرایان استقبال شد

آرون سعيد سخنگو و مسول امور مسلمانان گروه 

(حقوق بشر همجنسگرایان 

ما این اعدام های اخير دو نوجوان را : "این مراسم گفت

در ایران را به 

شدت محکوم 

می کنيم در 

حالی که یکی 

دارآویخته ه از ب

شدگان کمتر 

از سن قانونی 

گرانی  بوده 

های خود را از 

کنيم  ه."می

Outrage!این حقيقتی است که نباید از : " بيان داشت

اسالمی ایران از ابتدای  خاطر دور کرد که جمهوری

 بيش از ٩٠دهه ی   تا پایان١٩٧٩انقالب سال 

 برای فرار گرا را اعدام کرده است و چهار هزار همجنس

 .بهانه جویی می کند از زیر بار فشارهای خارجی

ادامه 
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 پاریس

 روز ٧١ سازمان مدافع همجنسگرایان ساعت ٢٠حدود 

و موزه ی جرج ت مقابل کاخ ادموند ميشل 

 ظهر در محل کومودیه در مقابل ترویس ١٢ساعت 

ان های مخالف اعدام نام ایران را در کنار 

جا

د ن 

انجمن همجنس گرایان ترکيه در استانبول نيز در مقابل 

 .یران تظاهراتی برپا نموده و اعتراض کردند

چ ر

 آغاز شد و پس از سخنرانی

پالکارد و دست نوشته هایی 

الوه بر این که در مراسم های پراید گی ها و لزبين ها 

گرایان  نس

ز

سگ

ض ک 

 ستکهلم

 آگوست ١٠گرایان سوئدی روز  همجنس

م فاروق داناکار 

 وبلين

ل سفارت 

ر

      هم احساسان، حمایتتان "

 انسيسکوسانفر

ر 

ر

 

 

برای ایجاد دموکراسی و گسترش 

 

 آگوس١١

در اکثر دست نوشته ها این . پوميدولو جمع شدند

گرا  ما هم همجنس: "جمالت بيشتر به چشم می آمد

محکوم باد حکومت "، "را نکشيدنوجوانان "، "هستيم

 "گرا ضد همجنس

 

 مونت پلير

گریيس سازم

نام عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 

افغانستان، پاکستان، موریتانی، سودان، نيجریه و یمن 

زات کننده ی که معروف به کشورهای م

همجنسگرایان هستند نوشته شده بود و خواستار 

ه بودند کشورها ش  .مجازات رهبران ای

 

 استانبول

کنسولگری ا

این تظاهرات که به 

دعوت مرکز فرهنگی 

المبدا و جمعيت 

 از حقوق بشر دفاع

هارشنبه  وز  که در 

 جوالی ساعت ٢٧

 و به حرکت درآوردن 

که در دفاع از حقوق 

 .همجنس گرایان بود به پایان رسيد

 

 آمستردام

١٣

ع

نام همج

ده شده بود ایرانی بر

مان همجنسگرایان  سا

به ) COC(هلندی 

درخواست سازمان 

رایان ایرانی  همجن

)PGLO (متن اعترا ی

 امضا جمع ٢٠٫٠٠٠اینترنت قرار داد و برای آن نزدیک به 

 .آوری کرد

 

ا

سازمان 

ت به اعدام های اخير در مراسم اعتراضی خود را نسب

 . مقابل سفارت خانه ایران برگزار کردند

در این ميان یک پناهنده ی ایرانی به نا

 ٩٩متحمل " روابط نامشروع"که در ایران به جرم داشتن 

من چه جرمی انجام : "ضربه شالق شده بود می گفت

 ١۶ سالگی دوست پسر ١٧داده بودم وقتی که در سن 

 !" ه ام را تنها بوسيدم؟سال

 

د

در مقاب

 خانه ایران در ایرلند

تظاهرکنندگان شعار 

مجازات "می دادند 

" اعدام را حذف کنيد

تجمع کنندگان که 

به جهت نشان دادن 

اض طناب دار به  اعت

گردن خود آویخته 

بودند فریاد می ز

 ".می کنيم

 

دند 

این تجمع با حضو

ن و شهروندان ایرانيا

. امریکایی برگزار شد

در این تظاهرات 

کت کنندگان  ش

می کردند  اعالم

خود را " همبستگی

با ایرانيانی که تالش 

 "حقوق بشر در کشورشان دارند را ابراز می نمایيم

ی به زبان هلندی بر روی 
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 وب الگ فرنگوپوليس

 

 اولين بار اخبار بـه دار آویخـتن دو جـوان    از وقتی که برای 

در مشهد به دار آویخته شـده       " لواط به عنف  "که به جرم  

اند را خواندم، روزی نيست کـه یکـی دو ایميـل در مـورد               

 دوسـتان و    و اپوزیسـيون    این واقعه از گروه های مختلـف      

بودن این عمـل    " وحشی"یکی از   . آشنایان دریافت نکنم  

جایی ندارد می گویـد و دیگـری از        " متمدن"که در دنيای    

یکی می خواهد که دولـت هـای        . حقوق همجنسگرایان 

 و دیگـری    دیگر رابطه اقتصادیشان را بـا ایـران قطـع کننـد           

برایم جالب است حتی بعضـی از   . پتيشن راه می اندازد   

کسانی که عضو گروه هـای اپوزیسـيون خـارج از کشـور             

هستند و خيلـی هـم هوموفوبيـک تشـریف دارنـد، حـاال              

هایی که   همان. شده اند پرچمدار حقوق همجنسگراها    

سالها پيش که یک گروه همجنسگرا از آنان خواست که          

ــرو ه هــای اپوزیســيون    ــایی گ ــه اش را در گردهم اعالمي

مردم فکر می کننـد یـک       : "بخوانند، قبول نکردند و گفتند    

 !"مشـــت کـــونی ایـــن کنفـــرانس را برگـــزار کـــرده انـــد  

 

ون نقطه چين تعجـب کـرده ایـد،    اگر از دیدن این کلمه بد     

سـر تکـان    " کـونی "با کمال احترام، لطفًا با دیـدن کلمـه          

ندهيد و گوش هایتان را نگيرید و چشمهایتان را نبندید و           

. نگویيد این فرنگوپوليس چه جـای مبتـذلی شـده اسـت           

این کلمه را همه شنيده ایم و بکار می بریم و خيلی ها             

ــوردش مــی شــنویم    ــه دل هــم وقتــی جــوکی در م     از ت

می خندیم، اما در محافل روشنفکری می گـویيم کـه بـا     

گرایــان مشــکلی نــداریم و بــه زور دســت یــک  همجــنس

گرا را هم می فشریم، اما فوری می رویـم آب            همجنس

آخـر مثـل    ! ایـدز نگيـریم   " کـونی "می کشـيم کـه از یـک         

ــنس   ــه از همجـ ــایی کـ ــای    آنهـ ــد و ادعـ ــا متنفرنـ گراهـ

روشنفکری هم دارند، اما تظاهر نمی کننـد کـه طرفـدار            

همجنســـگراها هســـتند، فکـــر مـــی کنـــيم کـــه همـــه  

مریکـا  آ بـا اینکـه آمـار ایـدز در           .همجنسگرایان ایـدز دارنـد    

نشان مـی دهـد کـه رفتارهـای پـر از ریسـک و سـرعت                 

فکر . گرا بيشتر است   رجنسشيوع ایدز در بين مردان دگ     

گرایی یعنی فقط لخت در خيابان  می کنيم که همجنس  

ــای     ــتيوال هــ ــه فســ ــين جنبــ ــط همــ ــتن و فقــ راه رفــ

فکـر مـی کنـيم    ... اسـت " جالب"همجنسگرایان برایمان   

ــنس  ــه همج ــد      ک ــًا بای ــا حتم ــد و ی ــه معتادن ــان هم      گرای

فکـر مـی کنـيم      . قيافه ای عجيب و غریب داشته باشند      

بعد هم اگر خيلـی     ... ایان همه مرد هستند   گر همجنس

ــاع از همجنســگرایان      ــر باشــيم، در دف ــر روشــن فک    دیگ

آنها همه مردانی هنرمند هستند و بسيار       : "می گویيم   

گراهـا یـا بایـد دیـو باشـند و یـا              انگار همجـنس  ." لطيفند

جای آدم معمولی را نمی توانيم برایشان تصـور         . فرشته

ست، شاعر نيست، قاتل هم     آدمی که هنرمند ني   . کنيم

نيست، معتاد هم نيست، بچـه بـاز هـم نيسـت، آدمـی             

. راستی خيلی وقتهـا زن هـم هسـت        . است" معمولی"

 ...یک زن معمولی 

گــرا مــی بينــيم فکــر مــی کنــيم او  وقتـی یــک همجــنس 

ــنس   ــه همجـ ــده همـ ــه او    نماینـ ــت و بـ ــان دنياسـ         گرایـ

ان چـه  گرای  در مورد ازدواج همجنسشماها"می گویيم  

گرایـان مغزشـان     انگار همه همجـنس   " فکری می کنيد؟  

انگـار  . جـور فکـر کننـد      طوری برنامه ریزی شـده کـه یـک        

گرا بودن   انگار آنها به جز همجنس    . همه یک هدف دارند   

طبيعتًا اصًال به فکرمان نمی رسد     ... هویت دیگری ندارند  

امـا اگـر یکـی بـه مـا       . که آنها از سياسـت چيـزی بداننـد        

بهمان بر می خورد کـه      ..." شما خاورميانه ای ها   "بگوید  

هـم   اگـر . طرف همه خاورميانه ای ها را یکجور می بينـد    

کـه  (گرایی مـی نویسـيم       مقاله ای در دفاع از همجنس     

البته بيشتر در انتقاد از دولت ایران می نویسيم تا دفـاع            

ــنس ــا   ، )گرایـــی از همجـ ــه مـ ــيم کـ ــًا مـــی نویسـ حتمـ

گرایـان مشـکلی     امـا بـا همجـنس     همجنسگرا نيستيم،   

حتمًا می گویيم که ما نيستيم تا خدای نـا کـرده         . نداریم

مـی گـویيم نيسـتيم امـا     . کسی فکر نکنـد کـه هسـتيم    

ــدر      ــه چق ــيم ک ــت کن ــا ثاب ــدافع حقوقشــان هســتيم ت م

د و مـا چقـدر نـاجی    روشنفکریم و آنهـا چقـدر قربـانی انـ       

 گراسـت،   امـا اگـر معلـم بچـه مـان همجـنس           . بينوایانيم

ــه       ــا اینک ــد، ب ــاوز کن ــدمان تج ــه فرزن ــه ب ــی ترســيم ک        م

گــرا  مـی دانــيم کــه بيشــتر تجـاوزگران مــردان دگــرجنس  

لطفًا توجه کنيد که نمی گـویم بيشـتر مـردان           ! (هستند

ــد، مــی گــویم بيشــتر تجــاوزگران،    دگرجنســگرا متجاوزن

تفــاوت از زمــين اســت تــا  . ان دگرجنســگرا هســتندمــرد

 .مدرسه فرزندمان را عوض می کنيم). آسمان

ــد و      ــی کن ــد و درد دل م ــی آی ــان م ــش آموزم ــی دان     وقت

ــه   مــی گویــد کــه همجــنس   گراســت، امــا نمــی دانــد ب

خانواده اش چه بگوید، یا می ترسـيم بـا او حـرف بـزنيم               
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مان حرف  که فردا عاشق ما نشود و یا دیگران پشت سر         

  ســعی مــی کنــيم بــه او بگــویيم کــه اشــتباه . در نياورنــد

کنـد و از    " طبيعـی "می کند و باید سعی کند خـودش را          

گـرا داریـم فکـر       اگر دوستی همجـنس   . او فرار می کنيم   

می کنيم که او حتمًا یا بـه مـا یـا بـه همسـرمان چشـم         

آخر فکر می کنيم که یک کلوپ دارند که عضو جمع . دارد

تفاوت ها را باید سفت و سخت نگـه داریـم        ... !می کنند 

نشـوند، امـا بـه      " ُنـرم "گرایـان یکوقـت جـزو        تا همجـنس  

شـناخته شـوند و     " اقليـت "و  " مخصـوص "عنوان گروهی   

اگــر زوج . جایگاهشــان از نــرم جــدا و مشــخص باشــد    

همجنسگرایی را مـی بينـيم کـه فرزنـدی دارنـد، دلمـان              

بعـد  .  مـادر  برای بچه می سوزد که بی پدر است یا بـی          

بچه دار می خواهند بشـوند،      " اینها" هم می گویيم اگر   

چرا همجنسگرا هستند؟ فکر می کنـيم همجنسـگرایان      

یـا چـون عاشـق      . بيمارند و نياز به تادیـب و درمـان دارنـد          

علم هستيم می گویيم که محققان از دهه هفتاد گفته          

اما حتمًا باید ببينيم چه شده کـه        . اند که بيماری نيست   

پس می گویيم ژنتيکی است کـه       . جنسگرا شده اند  هم

را گـردن کسـی   " تقصير"وجدان خودمان را راحت کنيم و     

" عــادی"آخــر فکــر مــی کنــيم یــک جــای کــار   . نينــدازیم

امـا هيچوقـت    . نيست، پس باید به دنبال دليلش بگردیم      

از خودمان نمی پرسيم که چرا من دگرجنس گرا شدم؟          

ــادی ه    ــا ع ــه م ــيم ک ــرض مــی کن ســتيم و خــب  آخــر ف

 !جنسيتمان دیگر سوال ندارد

ــه      ــا و نام ــه در پتيشــن ه ــا هســتيم ک ــين ماه ــه هم بل

نویسی ها پيشدست می شـویم کـه بگـویيم مـرگ بـر              

 در ایــن موقــع ! ایــران کــه همجنســگرایان را اعــدام کــرده

شـما کـه اینطـور      . البتـه شـما را نمـی گـویم        . می صرفد 

 را کنار   نيستيد، پس بيایيد رو راست این پرده روشفکری       

بزنيم و به قول امریکایی ها تظـاهر نکنـيم کـه ایـن فيـل                

. بزرگ سفيدی که وسـط اطـاق ایسـتاده را نمـی بينـيم           

 .بيایيد در مورد اعدام های مشهد صـادقانه گفتگـو کنـيم       

بنا به گزارش های موجود، اعدام ایـن دو جـوان بـه جـرم          

و به علت رابطه جنسيشان با یـک پسـر          " لواط به عنف  "

من با گزارش های گـروه هـا و افـرادی           . ( ه بوده  سال ١٣

که فقط منتظرند از هر فرصتی بـرای انتقـاد از سيسـتم             

ایران به دادگاههای بين المللی شـکایت کننـد و در ایـن             

راه حتی قسمت تجاوز را حذف مـی کننـد و مـی گوینـد               

گرایـی بـوده کـاری       دليل اعدام دو مـرد جـوان همجـنس        

دو مسـئله   ). عتبـاری ندارنـد   ندارم، چون آنها بـرای مـن ا       

اول، رابطـه جنسـی بـين دو جـنس          : اینجا مطـرح اسـت    

سـوالهایی کـه بـرای مـن        . دوم به زور بـوده    . موافق بوده 

 :پيش آمده اینها هستند

 

اول اینکــه آیــا مــی شــود بــه ایــن دو جــوان گفــت       . ١

 ساله به   ١٣همجنسگرا هستند؟ آیا رابطه شان با پسر        

ه زور بوده کـه ایـن ربطـی بـه           زور بوده؟ اگر رابطه شان ب     

تمایالت جنسی دو مرد جوان ندارد، بلکه مثل هر تجـاوز           

خيلـی مواقـع مردانـی      . دیگری به قدرت طلبی ربـط دارد      

. گرایان متنفرند، به آنها تجاوز مـی کننـد         که از همجنس  

امـا حتـی    ! گرا بودن تجـاوزگر نيسـت      این دليل همجنس  

اوز به یـک پسـر      که تج (گرا بوده اند     اگر این دو همجنس   

 ١٣، اگـر بـه زور بـا پسـر           )گرا نمی کنـد    آنها را همجنس  

ــد، فکــر نمــی کــنم هــيچ گــروه     ســاله رابطــه داشــته ان

همجنسگرایی قصد حمایت از عملشان را داشته باشـد      

بگذریم که کرده اند، چون قسمت تجاوز را فاکتور گرفته          (

توجه کنيد که نمـی گـویم اعـدام ایـن دو جـوان بـه                ). اند

حـاال چـه    . مـن در کـل بـا اعـدام مخـالفم          ! نه. وده  حق ب 

امـا اینکـه ایـن مـورد را بـه           . تجاوزگر بوده باشند و چه نه     

یک مورد نقض حقوق همجنسگرایان تبدیل کنيم و نامـه          

ــين المللــی در مــورد   اعــدام دو همجنســگرا در "هــای ب

نمی گویم که ایـران    . راه بيندازیم بی معنی است    " ایران

ــرای همجنســگرایان  ــل اســت  ب ــل و بلب ــه .  مملکــت گ ن

اما حکم شالق و مرگ بـرای همجنسـگرایان در          . نيست

اینکـه  .  شـاهد و یـا اقـرار مـی خواهـد      ۴قانون اساسـی    

 ۴٠٠٠ امـا ایـن      .چطور به زور اقرار می گيرند هم درست       

ــگرایان   ــدام همجنســ ــی   اعــ ــين المللــ ــروه بــ ــه گــ کــ

همجنسگرایان در موردش گـزارش داده، بـر اسـاس چـه            

ــویم     ــابعی اســت؟ اخبارشــان از کجــا آمــده؟ نمــی گ من

اخبــار از گــروه . نشــده، امــا غلــو هــم بــی نقــش نيســت

جلوه دهند هم   " وحشی"تظرند که ایران را     هایی که من  

آئين سنگسار کردن در سـال      "ماجرای  . گرفته می شود  

  که یادتان هست؟"نو در ایران

حتی موردی که یک آشنا چطور مـاجرای        . مثال زیاد دارم  

 خوردنش را در ایران تحریف کـرد و آب و تـاب داد تـا                کتک

ــه حرفهــایش گــوش        مردمــی کــه در یــک اطــاق بــزرگ ب

می دادند، از تعجب فکشان آویزان شود که ایـران چقـدر          

اما وقتی اصل ماجرا را بهم گفت مـن         ! بدون قانون است  
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فکم از این آویزان شـد کـه چقـدر قصـه عمـومی و قصـه                 

زگو نمی کنم کـه هـویتش       با(خصوصی اش فرق داشت     

اگر کاری را که در ایران کرده بود با پليس ). محفوظ بماند

    امریکــا مــی کــرد، کتــک کــه ســهل اســت، کشــته هــم   

پلـيس  " دفـاع از خـود  "می شد و دادگاه هم مـاجرا را بـا      

سرهم می آورد و کسی هم در مورد نقض حقوق بشـر           

امریکــا را تحــریم "کســی نمــی گفــت . حرفــی نمــی زد

همانطور که کسی نمـی فهمـد کـه در          !" صادی کنيم اقت

، بيشـتر از هـر      "مهـد تمـدن   "سال گذشته، امریکـا، ایـن       

 . سال را اعدام کرده١٨کشور دیگر افراد زیر 

اگر رابطه این دو جوان با ایـن پسـر بـه زور نبـوده و از                 . ٢

که اخبار به جز اینکه بگویـد پـدر         (روی رضایت بوده باشد     

 سـاله   ١٣زی در مورد خـود پسـر        پسر شکایت کرده، چي   

 ١۵، آیا مـی شـود گفـت کـه چـون پسـر زیـر                 )نمی گوید 

     ســال بــوده، ایــن عمــل تجــاوز اســت؟ مســلمًا ایــن بــاز  

مــی گــردد بــه اینکــه ســن بلــوغ را چــه ســنی بــدانيم و  

ــایت" ــيم  " رض ــف کن ــه تعری ــودکی و  . را چگون ــای ک مرزه

بزرگســالی را چــه کســانی تعيــين مــی کننــد و بــر چــه  

 مسلمًا قانون هر کشور در این مورد فرق می          اساسی؟

اما کودکی مقولـه    . کند و ضوابط هر دینی متفاوت است      

 ساله ای که زیـر      ١٠پسر  . ای از پيش داده شده نيست     

توپ و تانک سربازان اشغالگر بـزرگ مـی شـود و بـا تيـر                

 سـاله   ١٠کمان به تانک ها سنگ پرتاب می کند و پسر           

 ١٠بـزرگ مـی شـود و پسـر         ای که در اطراف دیزنی لند       

ساله ای که در خيابان های تایلند بدنش را به توریسـت            

 سـاله ای کـه در   ١٠های امریکایی می فروشـد و پسـر      

خيابان های لوس آنجلس مواد مخدر رد و بدل مـی کنـد             

تا خانواده اش را بگرداند و پسر ده ساله ای که در ایران             

 در بـاالی   سـاله ای کـه     ١٠نان آور خانواده است و پسـر        

شــهر تهــران زنــدگی مــی کنــد و بــازی کــامپيوتری مــی  

. کودکيشـان یکـی نيسـت     . این ها یکی نيسـتند    ... کند  

 ســالگی در هــر جــا ١٣. ســطح فهمشــان یکــی نيســت

 سالگيی که در همه دنيا یـک        ١٣آن  . مفهومی جدا دارد  

حاال هر چقدر هم سعی کنـيم یـک         . معنی بدهد نداریم  

نی در همـه نقـاط جهـان در         سن قراردادی برای بلوغ ذه    

را چـه کسـی     " نـرم "نظر بگيریم، سـوال ایـن اسـت کـه           

 سـاله   ١٨تعيين مـی کنـد؟ چـه کسـی مـی گویـد بایـد                

باشی تا عقلت درست کار کند؟ که مـی گویـد کـه بایـد               

پانزده ساله باشـی تـا عاقـل باشـی؟ چـه کسـی مـی                

 ١٨ ساله زن می شوی و چه کسـی مـی گویـد              ٩گوید  

ه کسی می گوید تا وقتـی کـه         ساله زن می شوی و چ     

 ساله هـایی را     ١۵مادر نشده ای زن نيستی؟ باور کنيد        

دیده ام کـه شعورشـان از پنجـاه سـاله هـا هـم بيشـتر                 

ــی و      . اســت ــای رشــد ذهن ــود گوی ــودی خ ــه خ ســن ب

و ( منظـور از گفـتن اینهـا ایـن اسـت            . شخصيتی نيست 

از نظر من، اگـر     ) می دانم که کتک وبالگی خواهم خورد      

 سـاله بـا پسـری کـه از خـودش پـنج              ١٣این پسر   رابطه  

ــاوز       ــن تج ــوده، ای ــایت ب ــر اســت از روی رض ــال بزرگت س

از نظر قانونی چه در ایران و چه در امریکا تجـاوز             . نيست

اســت، امــا تجــاوز از نظــر مــن وقتــی اســت کــه یکــی از 

) مسـلمًا قـدرت فيزیکـی را نمـی گـویم          (قدرتی که دارد    

 برای استفاده جنسی از دیگری سو     

ــد   ــی کن ــتفاده م ــن اســت  . اس ممک

 ساله  ١٨بگویيد قدرت اجتماعی یک     

ــک  ــا .  ســاله بيشــتر اســت ١٣از ی ت

حدی درست است، اما قدرت یکسو      

قـدرت مثـل    . و از باال به پایين نيست     

و (فرض کنيد اگر دختر     . شبکه است 

 سال دارد   ١٩ی خدمتکار که    )یا پسر 

به زور مجبور باشـد بـا پسـر صـاحب           

ارد همبســـتر  ســـال د١۴خانـــه کـــه 

شــود، امــا نتوانــد بــه کســی چيــزی  

بگوید که کـارش را از دسـت ندهـد و           

 یــا اگــر در امریکــا باشــد و مهــاجر، از 

ترس اینکه از مملکـت بيـرونش کننـد         

ــه     ــرس اینک ــا از ت ــد، و ی شــکایت نکن

خــانواده خــودش و یــا خــانواده پســر تجــاوزگر او را مقصــر 

وزگر از نظـر قـانونی چـه کسـی تجـا         . بدانند، سکوت کند  

و " جـرم . "است؟ سن تنها عامل نابرابری قـدرت نيسـت     

سازی خود پدیده ایست اجتمـاعی و قـراردادی         " مجرم"

اگر ایـن دو    . که نمی شود با یک استاندارد آن را سنجيد        

مرد جوان همجنسگرا بوده اند و رابطه ای بـا رضـایت بـا              

 ساله داشـته انـد، شـاید عصـبانيت پـدر پسـر،              ١٣پسر  

اینهـا همـه فـرض      (ورت تجـاوز جلـوه داده       ماجرا را بـه صـ     

امـا مـی گـویم قبـل از         . هستند و نمی گویم اینطور بوده     

اینکــه بگــویيم حتمــًا تجــاوز بــوده و یــا نبــوده، بــد نيســت 

 ).ببينيم سناریوهای ممکن چه می توانسته باشد
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در ضمن اگر تجاوز بوده، مـن فکـر نمـی کـنم کـه لطمـه                 

ورد تجـاوز واقـع     روحيی که یک زن و یـا مـرد بزرگسـال مـ            

می بيند، لزومًا از لطمه روحيی که یک کودک مـی بينـد             

تجاوز تجـاوز اسـت و جـای زخمـی کـه روی             . کمتر است 

یعنـی  . روح فرد می گذارد بزرگ و کوچيک نمی شناسد        

اگر زنی بالغ مورد تجاوز قرار می گرفـت، نمـی شـود بـا               

قاطعيت گفت که ضربه روحـيش کمتـر از کـودکی اسـت            

این هم بسـتگی بـه ایـن دارد       . اوز واقع شده  که مورد تج  

که فرد تا چه حد دسترسی به امکانـاتی داشـته باشـد             

ــذارد   ــرهم بگ ــن درد م ــد روی ای ــه بتوان از موضــوع دور . ک

این را گفتم که روشـن کـرده باشـم کـه معيـار و               . نشوم

مالک قرار دادن تعـاریف قـراردادی ایـران، امریکـا، و یـا در               

. ســادگی هــا هــم نيســتســطح بــين المللــی بــه ایــن 

مسئله پيچيده تـر از آن اسـت کـه بشـود بـا بـاور کـردن                  

بـه نتيجـه    ) تجـاوز و یـا همجنسـگرایی      (یکی از قصه هـا      

 .گيری قاطعی رسيد

ســوالی کــه بــرایش جوابهــای متضــاد شــنيده ام ایــن . ٣

اگر فرض را بر این بگذاریم که تجـاوز در کـار بـوده              : است

رضایت و چه بدون رضایت،     که از نظر قانون ایران، چه با        (

 سـاله   ١٨ سـاله و     ١٣فکر می کنم که رابطه یـک پسـر          

، اگر فرد مورد تجاوز واقـع شـده دختـر بـود،             )تجاوز است 

آیا جرم دو مرد جوان اعدام در مال عام بود؟ اگر نـه، ایـن               

ــران بســيار     ــر در ای ــک دخت ــک پســر و ی ــورد ارزش ی در م

 .گویاست

طمينـان بگـویيم تجـاوز      فکر می کنم به جای اینکه با ا       . ۴

بوده پس حکم اعدامشان حق است و یا اینکه با همـان            

ــرد جــوان     ــوده و دو م ــه تجــاوز نب ــيم ک ــا کن قاطعيــت ادع

گرا بوده اند، به این فکر کنيم که اگر بوده و یـا              همجنس

نبــوده، چگونــه ایــن داســتان توســط گــروه هــای مختلــف 

   آخـــر هـــر حقيقتـــی، خـــود . ســـاخته و پرداختـــه شـــده

ــ ــيف آن از    تانداســ ــه توصــ ــت و طریقــ ــرایی اســ        ســ

حقيقـت  . گفتمان های سياسی و اجتماعی جدا نيست 

 .محض هم افسانه ای بيش نيست

  گرایـان در ایـران کيـف دنيـا را     نه بگـویيم همـه همجـنس    

       چـــون خيلـــی هـــا کـــه قـــدرتش را ندارنـــد (مـــی کننـــد 

، نه بگذاریم که گروه هایی کـه فقـط دوسـت    )نمی کنند 

بدهند، با تحریف، ازایـن مـورد   " رژیم"ند شعار مرگ بر   دار

که منافعشان دور از سياست هـای        (--جهت منافعشان 

 . استفاده ابزاری کنند—)نو محافظه کار نيست

 
 نارسيسوب الگ 

اعدام دو نوجوان در مشهد مـوجی از خشـم و    : گويانيوز  

نفرت جهانی را متوجه رژیم اسالمی نمـود کـه نـه تنهـا              

گـرای ایرانـی را هـم        مت که خود من همجـنس     خودحکو

ــل ــرد غافـ ــر کـ ــدآ  . گيـ ــانی عمـ ــرض جهـ ــای معتـ    نيروهـ

گرایان غربی بودند و اعتراضات جهـانی صـورت      همجنس

گرفته آنچنان گسترده بود کـه از پـرداختن بـه همـه آنهـا               

ــرین آنهــا اشــاره ای گــذرا     ــه مهمت مــی گــذرم و صــرفآ ب

 .دازمخــواهم داشــت و بعــد بــه موضــوع اصــلی مــی پــر  

گرایـــان جهـــان و   ســـازمان حقـــوق بشـــر همجـــنس   

    بــا انتشــار  ) گرایــان انجمــن جهــانی همجــنس  ( ایلگــا

گـرا را بـه شـدت        بيانيه هایی اعدام دو جـوان همجـنس       

گرایـان آمریکـا، کانـادا سـفارت         محکوم کردند، همجـنس   

    ایــــران در کانــــادا را فــــاکس و ایميــــل بــــاران کردنــــد،  

سـال فـاکس و ایميـل       خواهان روسيه ضـمن ار     همجنس

چنين طی نامه ای بـه       به سفارت ابران در آن کشور هم      

گرایـان در   پوتين از او خواسته اند که به اعدام همجـنس       

ایران اعتراض کند، در سوئد تظاهراتی در ميدان مرکـزی          

گرایان آن کشور صـورت      شهر استکهلم توسط همجنس   

ــنس  ــت، همج ــل     گرف ــاهراتی در مقاب ــا تظ ــان ایتالي گرای

ارت ایران در رم و کنسولگری ایـران در مـيالن ترتيـب             سف

گرایــان انگلــيس بــا  همجــنس" اوت رایــج" گــروه . دادنــد

بربرمنشـــانه " انتشـــار نامـــه شـــدید الحنـــی عمـــل     

فوندامنتاليستهای حاکم بر تهران که ملتی را به گروگان         

محکوم کرده و از تـونی بليـر خواسـته انـد کـه در         " گرفته

ــران موضــو   ــا ای ــط ب ــه حقــوق   رواب ع حقــوق بشــر از جمل

این سازمان برنامـه  . گرایان را مد نظر قرار دهد      همجنس

ــرای روز     ــدن را ب ــران در لن ــو ســفارت ای ــاهرات جل  ١١تظ

گرایـان ونزوئالیـی     همجـنس . اگوست تدارک دیده است   

هم طی نامه هایی به سفارت ایران در آن کشـور عمـل             

ن ســازما. گرایــان را محکــوم کــرده انــد اعــدام همجــنس

ــان کــه مقــر آن در   حقــوق بشــر جهــانی همجــنس  گرای

آمریکاست طی نامه ای به کونداليزا رایس از او خواسته    

سـازمان عفـو    . است که اعدامها در ایران را محکوم کنـد        

بين الملل و اتحادیه اروپا نيز تحت فشـار لـوبی نيروهـا و          

سازمانهای همجنسـگرایان غربـی هـر کـدام بـا انتشـار             

. ام دو نوجوان مشهدی را محکوم کردند      بيانيه هایی اعد  

گرایـان   همجـنس "رنگـين کمـان   " عالوه بر اینهـا رادیـوی       
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استراليا بمدت یکساعت تمام بـه پخـش برنامـه در بـاره             

از . گرایــان آن پرداختــه اســت ایــران و وضــعيت همجــنس

اینهــا گذشــته هــزاران هــزار ســایت اینترنتــی گروهــی و 

ه انعکاس  گرایان سراسر جهان هم ب     شخصی همجنس 

 .خبر و گزارش پرداختند

بـا هـر    ( این اتفاقات چه درسی بـرای همـه مـا ایرانيـان             

 دارد؟) گرایش جنسی

اول اینکه  . در مورد این دو نوجوان دالئل زیادی وجود دارد        

چنــان پابرجاســت و  گرایــان هــم قــانون اعــدام همجــنس

دولت و دستگاه قضائی هر وقت بخواهند مـی تواننـد بـا           

       ن افــراد را اعــدام کننــد، از ایــن گذشــته     اســتناد بــه آ 

و دقيـق تمـام اخبـار و اطالعـات          ! پی گيـری بـی طرفانـه      

منتشره این را بيشتر در ذهن تداعی مـی کنـد یکـی از              

ــا   " جــرائم" ــا اعــدام آنهــا شــده همان اصــلی کــه منجــر ب

از یکطـرف وکيـل آنهـا       . داشتن سکس با همجنس بـوده     

انـد کـه نمـی دانسـتند     گفته که دو نوجوان اعتراف کرده   

مجـازات اعـدام دارد،     ) سکس با همجنس  (چنين عملی   

    " لــــواط" و از طــــرف دیگــــر در اخبــــار اوليــــه موضــــوع  

گرایی بعنوان یکی از دالئل اعدام عنوان شـده          همجنس

بود و تنها بعد از انتشار خبر و شـروع اعتراضـات بـود کـه       

مسئوالن قضـائی مشـهد جنبـه سـکس آن را کـم رنـگ               

بيشـتر تآکيـد    ...." آدم ربـایی، تجـاوز و     " و بر جنبـه     کرده  

 .کردند

مورد کـه آیـا ایـن دو         بنا بر تجارب اعدامهای دیگر، در این      

نوجوان واقع به عمل تجاوز دست زده اند یـا نـه تنهـا بـه                

توان اعتماد کامـل داشـت،       گفته مسئولين قضایی نمی   

تواند   ساله هم نمی   ١٣طور اعتراض پدر آن پسر       همين

تـوان ایـن امکـان را نادیـده           و نمـی    تجاوز باشد  يلی بر دل

 ساله واقعآ به زور وادار بـه سـکس          ١٣گرفت که آن پس     

عصبانيت . ( شده یا اینکه خود تمایلی هم داشته است       

پدر در همان چارچوب خشم و عصبانيت پـدر و مادرهـای       

گرا بودن فرزند خود خبر دار       ایرانی که وقتی از همجنس    

پی نفـی و انکـار و اینکـه تقصـير دیگـران         می شوند و در     

خود را پنهان کنند، " شرم و سرشکستگی"تا ... است و

اینکـه نوجوانـان دختـر و        .را هم نبایـد از نظـر دور داشـت         

 ســالگی بنــا بــر کنجکــاوی یــا ١٧ تــا ١٠پســر در ســنين 

ــا       ــه جنســی ب ــه رابط ــود ب ــی خ ــی و درون ــرایش واقع گ

ریبـی  همجنس خود دسـت مـی زننـد، چيـز عجيـب و غ             

 و یادمان باشد که دو نوجوان هنگام ارتکـاب جـرم    نيست

 ١٣ سـاله و طـرف مقابـل آنهـا           ١۶(  خود کودک بوده انـد    

تــوان تفــاوت  گــاهی نمــی.... ســاله کــه از نظــر رشــد و

و نباید آن را بـا پـدوفيلی       ) ظاهری چندانی مشاهده کرد   

ــالغ بــه کودکــان ( ایــن را . قــاطی کــرد) تجــاوز یــک فــرد ب

جوانان در همه دنيا تجربه مـی کننـد بـدون           بسياری از نو  

بـا اینهمـه بخشـی    . گرا شوند  آنکه در در آینده همجنس    

گـرا   بهرحـال همجـنس   )  تا ده درصدی   ٧(از این نوجوانان    

گرایـان در هـر      همـان تعـداد نسـبی همجـنس       . (هستند

بــاره کــه آیــا ایــن دو   پــس در ایــن). کشــور و جامعــه ای

تـوان یـک      یا نه نمـی    گرا بوده اند   نوجوان واقعآ همجنس  

وقتـی آنهـا را بـه       ) یک امـای مهـم    ( حکم قطعی داد اما     

ــرم" ــلی عمــــل همجــــنس " جــ ــه  اصــ ــول ( گرایانــ بقــ

اعدام می کنند به ایـن      ) هموفوبيستهای اسالمی، لواط  

معناست که بر اساس همان قانون مجازات اسالمی که        

گرایــی اعــدام اســت،  بــر اســاس آن مجــازات همجــنس

ــد و این   ــرده انـ ــل کـ ــدام    عمـ ــوع اعـ ــه موضـ ــت کـ      جاسـ

گرایـان در ایـران و بخصـوص موضـوع اعـدام دو              همجنس

. گرایی برجسـته مـی شـود       همجنس" جرم"نوجوان به   

گرایـان جهـانی هـم در        واکنش به حق جامعه همجـنس     

بگـذریم کـه کـآل اعـدام عملـی غيـر            (همين رابطه است    

 ).انسانی است

ه امـا   بعد از این مقدمه طوالنی، هدف اصلی ایـن نوشـت          

ــاره نيروهــای     ــب توجــه دوب ــری اســت و آن جل ــز دیگ چي

فرهنگـی، سـازمانهای زنـان، سـازمانهای غيـر دولتـی و       

نيروهای سياسـی و مـدافعان حقـوق بشـر بـه اهمبـت              

گرایـان کشـور     دفاع علنی تر و صریح تـر از مـا همجـنس           

 .است

          در یکســـــال گذشـــــته کـــــه حکومـــــت ســـــایتهای     

، افـراد آگـاه ایـن نيـروی         گرایان را مسـدود کـرد      همجنس

اجتماعی خيلی سریع نيروی محدود خـود را جمـع آوری      

در یکسال گذشـته    . کرده و به یک ضد حمله دست زدند       

 شـروع  یگرایـان ایرانـ    دو مجله و یـک رادیـوی همجـنس        

ــين تعــداد ســایتهای اینترنتــی       ــار کــرده انــد، همچن بک

هـای   گرایان امروز تقریبآ دو برابر تعـداد سـایت         همجنس

ها که البته    در نتيجه همين فعاليت   . سال گذشته است  

تحت انواع فشارهای حکـومتی و فرهنگـی و خـانوادگی           

گرایان ایران موفق شده انـد کـه         صورت گرفته، همجنس  

گرایان برقـرار    تماسهای اوليه با جامعه جهانی همجنس     

ه کرده و آنها را در جریان وضـعيت خـود قـرار دهنـد کـه بـ               
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کل گيری اعتراضات وسـيع و خشـم آلـود          نوبه خود در ش   

گرایـان بـه حکومـت ایـران         اخير جامعه جهانی همجـنس    

هـای   البته می دانيم که در سال     . ثير نبوده است    ابی ت 

      اول انقـــــالب کـــــه حکومـــــت اســـــالمی تعـــــدادی از  

گرایان را اعدام کرد گروههای خارجی واکـنش         همجنس

 ز ایـن نشان دادند اما سـالهای سـال اسـت کـه خبـری ا      

هـای خـارجی کـم و بـيش          ها نبوده و گروه    گونه حمایت 

گرایـان ایرانـی پناهنـده بسـنده         به حمایـت از همجـنس     

 .کرده اند

می دهد که نيروهای تحول طلـب و           وقایع گفته نشان    

ــران   دمکراســی خــواه ای

اگر بخواهند و اراده کنند     

ــی ــکل    م ــه ش ــد ب توانن

ــم و    ــه مهـ ــری جبهـ گيـ

ــل   ــدی در مقابــــ جدیــــ

المی کمـک   حکومت اس 

این جبهـه شـامل     . کنند

گرایان  مبارزات همجنس 

ــار عمــومی   داخــل و افک

ــانی   ــه جهــــــ   جامعــــــ

گرایــان اســت  همجــنس

که فشـار بـه حکومـت و      

ــالش هــــــای آن را  جــــ

 .دوچندان می کند

گرایــان طيــف  همجــنس

ونيـــــروی وســـــيعی در 

ــتند  ــور هسـ ــر . کشـ اگـ

 بـه   ۴٠گرایـان    همجنس

 تن بـه    به اجبار باال اکثرآ   

 انـــــد امـــــا  ازدواج داده

گرایـان جـوانتر     همجنس

ــتری  ــاهی بيشـــ از آگـــ

ــرایش   ــه گــ ــبت بــ نســ

جنسی خود برخوردارند و نسبت به فشـارهای خـانواده          

تعـداد  . برای ازدواج مقاومت بيشتری نشـان مـی دهنـد         

 ساله مجـرد در کشـور چنـدان       ٣۵ تا   ٢٠گرایان   همجنس

گرایــان بطــور عمــده بــا حاکميــت  همجــنس. کــم نيســت

 و خواهان بهتر شدن شـزایط خـود   فعلی دمساز نيستند  

از طرف دیگر ارزشهای سنتی و مـذهبی را         . می باشند 

گرایـان مـذهبی هـم       بکنار نهـاده انـد و حتـی همجـنس         

ــت  ــکوالر از     برداشــت و قرائ ــروزی و س ــيار ام ــای بس ه

گرایان همچنـين در تضـعيف       همجنس. مذهب خود دارند  

یف سنت، تقویت فردیت، مقابله با مردساالری، ارائه تعر       

مدرن و تازه از مفهوم خـانواده و زنـدگی مشـترک نقـش              

گرایـان   همجـنس . بسيار با اهميتی را ميتوانند ایفا کنند      

ایـران یکـی از نيروهـای اجتمـاعی اسـت کـه اگـر بـه آن         

کمک شود بطور بالقوه از این توان برخوردارند که به یـک            

نيروی متشکل و سازماندهی شده تبدیل شـوند کـه بـا            

 کــارزار دمکراســی خــواهی و پيونــد بــا دیگــر برنامــه وارد

نيروهـــای تحـــول خـــواه شـــده و در جهـــت 

گسترش مفاهيم دمکراسی و حقوق بشر      

و گســترش مفــاهيم مــدرن و ســکوالر در    

جامعه نقش بسيار مثبت و با اهميتی ایفا         

 .کنند

گرایــان تنهــا تحــت فشــار     امــا همجــنس 

ــه و    حکومــت نيســتند بلکــه از طــرف جامع

ای خود که آنها را بـرای       بخصوص خانواده ه  

تن دادن به یک ازدواج اجباری و بـر اسـاس           

ســـنت هـــم تحـــت فشـــار روحـــی روانـــی 

. شــدیدی قــرار مــی دهنــد، واقــع هســتند 

گـرای   بعبارتی دختران و پسـران همجـنس      

ایرانی تحت یک فشار گاز انبری در جامعـه         

قرار دارند، امـری کـه پروسـه خـود آزادی و            

 هـم . مـی کنـد   اعتماد به نفس آنها را کنـد        

چنين آنها در علنی کردن گـرایش جنسـی          

بـا مشـکل   ... خود در مدرسه، محـيط کـار و     

 .اخراج شدن مواجه هستند

در ایــن رابطــه نقــش بــی بــدیلی بــر عهــده 

روشــنگران فرهنگــی و نيروهــای سياســی 

دمکرات ماست و آن کمک به خنثـی کـردن          

فشار گـاز انبـری بـر ایـن نيـروی اجتمـاعی             

تر صرف اعالم اینکـه مـا       عبارت به ه  ب. است

گرایان دفاع می کنيم کافی نيسـت،        از حقوق همجنس  

بلکه بایستی درست همانطور که در باره مسـائل زنـان،           

طور که وجـوه     شود و یا همان    برخورد می .... و کارگران،

ــف    ــای مختلـ ــت آن از زوایـ مختلـــف دمکراســـی و اهميـ

ــد در مــورد همجــنس . بررســی مــی شــود  گرایــی و  بای

گرایان هم مطلب و مقاله منتشر کرد و         نسحقوق همج 
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از زوایای مختلف بـه آن پرداخـت تـا بتـوان حـداقل فشـار                

گرایـان   افکار عمومی و خانواده هـا را از دوش همجـنس          

کم نمود و آنهـا نيـرو و انـرژی آزاد شـده خـود را کانـاليزه                  

کرده و برای حقوق اجتماعی خود که بخشی از حقـوق           

چنـين امـری خـود بخـود        . ندبشر است، وارد فعاليت شو    

 ره، هـم ابـ  عالوه بر اصالح دهنيت سنتی جامعـه در ایـن     

جنـبش  (چنين به فعال شـدن یـک جبهـه فرهنگـی تـازه          

در مقابل رژیم کمک می کند، جبهه ای        ) همجنسگرایان

که پشتيبانی بخشـی از افکـار عمـومی غـرب را بـدنبال              

طور که می خواهـد      خود دارد و رژیم نخواهد توانست آن      

گرایـان ایـران در بـه        مـا همجـنس   . به سرکوب آن بپردازد   

ــرب      ــومی غـ ــار عمـ ــی از افکـ ــاندن بخشـ ــدان کشـ  ميـ

ــنس( ــی رگ همجـ ــکل غربـ ــان متشـ ــت از  ) ایـ ــه حمایـ بـ

دمکراسی و حقوق بشر در ایران ایـن تـوان را داریـم کـه               

نقش بـا اهميتـی ایفـا کنـيم کـه نمونـه آن را مـا در ایـن                    

 خنثـی کـردن     روزها شـاهد بـودیم، امـا بشـرطی کـه در           

فشار خانواده ها و افکار سنتی در جامعـه بـه مـا کمـک               

ــه روشــنگران و دمکراســی     ــا در برنام ــوق م شــود و حق

خواهان هم منظور شود تا بتوانيم با اعتمـاد بـه نفـس و              

 .نيروی بيشتری وارد ميدان شویم

       اینجــــا هــــدف مــــن اســــتفاده ابــــزاری از مســــائل      

یـن اسـت کـه آن       گرایان نيسـت بلکـه منظـور ا        همجنس

گـــران اجتمـــاعی و  فکـــران، روشـــن دســـته از روشـــن

ــر      ــی و دیگ ــر دولت ــازمانهای غي ــای سياســی، س نيروه

تشکالت حقوق بشری کشـور مـا کـه خـود را از اسـارت             

هـا فـارغ از      ذهنيت گذشته رها کرده و از برابری انسـان        

گرایش جنسی اشان دفـاع مـی کننـد، مـی باشـد کـه               

ــم را ف   ــه را مه ــن عرص ــد ای ــد نبای ــوش کنن ــان  .رام مخالف

حکومت هـم بایـد مسـائل روانشـناختی جوانـان را بهتـر              

بشناسند چرا که اگر پيامی برانگيزنده و نيـرو بخـش بـه             

گرایـان کشـور ندهنـد، مطمـئن         نيروی وسـيع همجـنس    

بایـد بـار    . باشيم که آنها هم ما را جدی نخواهنـد گرفـت          

 گرایان گرفت، باید اجتمـاع و      حقارت را از دوش همجنس    

خــانواده هــا را بــه ظلــم و ســتمی کــه متوجــه فرزنــدان   

همجنســگرای خــود مــی کننــد آگــاه کــرد و آنــان را از آن  

اگر فشار فرهنگـی و خـانوادگی فعلـی از          . برحذر داشت 

گرایان برداشته شود، آنوقت این نيـرو بـا    دوش همجنس 

کمـــک افکـــار عمـــومی جهـــان خواهـــد توانســـت رژیـــم 

نگــی بکشــاند و اســالمی را بــه یــک جــالش عمــده فره

آنوقــت راه بــرای پيونــد زدن مبــارزات و تالشــهای جوانــان 

ــواهی     ــبش دمکراســی خ ــا جن همجنســگرای کشــور ب

ــوار خواهــد شــد  ــد شــعار    . هم ــا چن ــه تنه ــيم ک ــاور کن ب

سياسی ضد حکومتی کارساز نخواهد بـود مگـر زمـانی           

که نيروهای تحول طلـب فرادسـتی فرهنگـی خـود را در             

 .عمل ثابت کنند

 
 نارسيسوب الگ 

  

افتخــار نيســت طــوری رفتــاری کنــيم کــه : محمــدخاتمی

 بگويند ما با طالبان و القاعده همجنس هستيم

انتشار خبر و عکس های مربوط بـه اعـدام دو جـوان کـه               

يکی از آن ها کمتـر از هجـده سـال دارد، در خيابـانی در                

مشهد، بار ديگر موجی از واکنش های منفی و تبليغـات      

ی را در جهــان بــه راه انــداخت و عليــه جمهــوری اســالم

بحث تاثير خشونت آميز انجام اين نوع اعدام ها در مـالء            

 .عمومی برپا شد

ــان را     ــران آن ــزاری رســمی اي ــه خبرگ ــدام دو مجــرم ک اع

نوجوان خوانده در خيابان با مجريان روپوشيده در زمـانی          

که رهبر جمهوری اسالمی هم در مشهد اقامـت دارد و           

ــت ســفر نخســت و   ــه جه ــه آن ســا  ب ــراق ب ــر ع مان ززي

خبرنگاران خارجی هم در شهر بودند و همان روز صـورت           

هيـاتی را مـامور     ،  گرفت که محمد خاتمی رييس جمهور     

افتخــار : رســيدگی بــه حادثــه مهابــاد کــرده و گفتــه بــود 

 سال طوری وانمود کنيم که بگوئيم       ٢۵نيست که بعد از     

 ما با طالبان و القاعده همجنس هستيم

ــادم را در روز روش در  آن چــه اعــد ــان و ن ام دو جــوان گري

ــر چشــم مــردم ســئوال هــائی را در پــی آورده هــم    براب

حـوادث مهابـاد و کشـته       . زمانی آن بـه سـه رويدادسـت       

 کـه مـردم و گـروه هـای سياسـی و             –شدن يـک جـوان      

ــاره      ــد و نقيضــی درب ــای ض ــزارش ه ــامی گ ــروی انتظ ني

، –گذشته وی و علـت کشـته شـدن منتشـر کـرده انـد                

خنان رييس جديد نيـروی انتظـامی کـه از روش هـای              س

تندتری برای حفظ نظم در کشور گفته و در ضـمن تاکيـد             

کرده که از ماموران انتظامی در حال انجام وظيفـه دفـاع             

خواهد کرد و بـه کسـی اجـازه نمـی دهـد در امـور ناجـا                  

دخالت کند، آغاز به کار دولت جديد که ترکيب اصـلی آن            

 تشــکيل مــی دهنــد، از جملــه را راســت هــای افراطــی
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مسائلی اسـت کـه باعـث بـزرگ شـدن ابعـاد مـاجرائی               

ــته در       ــای گذش ــال ه ــر آن در س ــه نظي ــده اســت ک ش

خبرگزاری هـای    .شهرهای مختلف کشور رخ داده است     

داخل ايران نام کامل دو نوجـوان را کـه بـه علـت ارتكـاب                

لواط به عنف اعدام شدند در گزارش های خود نياورده و           

ن نام شهرهای محل اقامت آن ها هـم خـودداری           از آورد 

 . کرده اند

محكومان که در عکس ها نشان داده می شود که گريه           

می کردند قبل از اجـراي حكـم بـه خبرنگـاری گفتـه انـد                

چهارده ماه پيش دستگير شديم و از آار خود پشيمانيم          

يكي از محكومان با اعالم     . و در حال حاضر توبه آرده ايم      

اند اظهـار   ه در دادگاه به جرم خود اقرار آرده      اين مطلب آ  

دانستيم آـه ارتكـاب چنـين عملـي موجـب             نمي: داشت

 .مجازات اعدام خواهد شد

کارشناسان حقوقی معتقدند از آن جا که ارتکاب لواط به     

عنف مطابق قانون مجازات اعدام در پی دارد صدور حکم          

اعــدام ايــن دو محکــوم عجيــب نيســت و ممکــن اســت   

از زاويه مخالف بـا مجـازات اعـدام بـا آن مسـاله              کسانی  

داشته باشند کـه دربـاره آن بحـث هـای متعـددی وجـود           

دارد و به هر حال در هر جامعه ای حفـظ امنيـت جامعـه                

يــک جامعــه شــناس  .مســتلزم مجــازات بــدکاران اســت 

ست به دو دليل اعدام در مـالء عـام آن            ا برجسته معتقد 

تاثير ناگوار داشته باشد هم جوانان نادم گريان می تواند     

اول از جهت باالبردن ميزان خشونت پـذيری در جامعـه و            

چربـد و     بين جوانان که بر عامل مثبت عبرت سـازی مـی          

ديگر بی اعتقادی بـه طـی شـدن تمـامی مراحـل پـيش               

بينی شده در قانون و از جمله در نظر گرفته شدن انـواع     

ش تخفيـف هـائی کـه قـانونگزار بـرای چنـين مـواردی پــي       

اگر ادعای وکيل يکی از اين دو محکوم  .بينی کرده است

به اثبات می رسيد که وی زير هجده سال دارد ايران بـه             

دليل پيوستن به ميثاق جهـانی حقـوق کـودک در سـال             

 ، نمی توانست چنين احکامی را در مورد کودکـان           ١٩٩۴

 .صادر و اجرا کند

م شـد،   روح اهللا رزاززاده وکيل يکی از محکومان کـه اعـدا          

 ســال داشــته ١٨بــا اشــاره بــه اينکــه مــوکلش کمتــر از  

اعتراض کـردیم، امـا سـرانجام رای       : است، اظهار داشت  

به گفتـه رزاززاده     .صادره در ديوان عالی کشور تأييد شد      

دو نوجـوان   . آنان شخصا در دادگاه به لواط اعتراف کردنـد        

نمــی دانســتيم مجــازات چنــين عملــی " :تصــريح کردنــد

 اين درحاليست که بسياری از حقوقـدانان        ."اعدام است 

وفعاالن حقوق بشر معتقدنـد سـن ارتکـاب جـرم بايـد در         

صدور حکم در نظر گرفته شود چـرا کـه سـن مسـئوليت              

فعـال   نسرين ستوده حقوقدان و   .  سال است  ١٨کيفری  

آنچـه کـه در حـال    : گويـد  حقـوق کـودک در ايـن بـاره مـی     

مـان ارتکـاب    حاضر بايد به آن توجه شـود، سـن فـرد در ز            

ما بـا   . جرم است و بايد طبق سن فرد با آن مواجه شود          

هـا مثـل بزرگترهـا رفتـار کنـد، مخـالف              قانونی که با بچـه    

 .هستيم

 قانون چه می گويد

اعـدام مجرمـان    :" مهر انگيز کـار حقوقـدان معتقـد اسـت         

 سـال بـه نـوعی       ١٨صغير بعد از رسـيدن آنـان بـه سـن            

اه ســال گذشــته آبــان مــ." تشــديد مجــازات آنــان اســت

ای از سوی قوه قضاييه برای اصالح قانون مجـازات            اليحه

بر اسـاس ایـن الیحـه و در         . کودکان به مجلس ارايه شد    

ــال و     ــد و اعــدام اطف صــورت تصــویب، مجــازات حــبس اب

ــان حــذف مــی  عليرضــا جمشــيدی، رئــيس   .شــد نوجوان

شورای عالی توسعه قضايی قوه قضاييه گفت که طبـق          

 کمک يونيسف تهيه و ارائـه شـده بـود،           اين اليحه، که با   

 ٢ ساله به    ١٨ تا   ١۵مجازات اعدام و حبس ابد نوجوانان       

 . سال حبس در کانون اصالح و تربيت تبديل می شد٨تا 

. اما اين قانون بار ديگر از سوی شـورای نگهبـان رد شـد             

 قــانون ۴٩مــاده : مهــر انگيــز کــار در ايــن بــاره مــی گويــد

تعريف شرعی از طفل، مالک مجازات اسالمی که در آن 

اعتبار دانسته می شود، مانع تصويب اليحه پيشـنهادی         

 .قوه قضائيه است

شيرين عبادی، فعـال حقـوق بشـر و برنـده جـايزه نوبـل               

 ، برای اعتراض به همين مسـئله، یـک          ٢٠٠٣صلح سال   

تقاضــای تجمعــی عمــومی در پــارک اللــه را   مــاه پــيش،

 کمـی بعـد اعـالم       امـا  .رسما به وزارت کشـور ارائـه کـرد        

به دليل وجود حساسيت در مورد مسائل شـرعی          شد،

ــد     ــد شـ ــادر نخواهـ ــوز صـ ــی مجـ ــين تجمعـ ــرای چنـ  . بـ

بسياری از سازمان هـای غيـر دولتـی، از جملـه انجمـن              

 کـانون مـدافعان حقـوق بشـر،        حمايت از حقـوق کـودک،     

انجمن دفاع از    مرکز هستيا انديش،   مرکز فرهنگی زنان،  

 حمايـت و يـاری آسـيب ديـدگان          انجمـن  حقوق زندانيان، 

انجمــن حمايــت از کودکــان و نوجوانــان تــوان   اجتمــاعی،

انجمـن حاميـان کودکـان کـار از ايـن تجمـع حمايـت                ياب،

اساسـا  :"در اين بـاره گفـت     نسرين ستوده،  .کرده بودند 
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ما وارد بحث حدود يا قصـاص کـه از احکـام الهـی اسـت                

نمــی شــديم و اعتــراض مــا صــرفا بــه ســن مســئوليت   

يفری بوده اسـت کـه در بـين فقهـا محـل اخـتالف نظـر                ک

طبق قوانين اسالمی سن دختر برای مسئوليت    " .است

چنين سنی  .  سال است  ١۵ سال وسن پسر     ٩شرعی  

برای مسئوليت کيفری نيز پايه تصـميم گيـری محسـوب           

اعتراض به چنين بحث هايی در ايران هميشه     . شود  می

.  مـی سـايد  مختلـف از قـوانين اسـالمی تـن        به تفاسـير  

کـه جهانيـان مـی کوشـند مجـازات اعـدام را در               درحالي

ــد، فعــاالن حقــوق بشــر     کشــورهای مختلــف حــذف کنن

وکودکــان در ايــران حتــی بــرای مقابلــه بــا احکــام اعــدام  

قــانون مجــازات   .کودکــان نيــز بــا محــدوديت مواجهنــد    

ــرايم اســت، در      ــه ج ــل رســيدگی ب ــه محم اســالمی ک

می  نظام جهانی برخورد   بسياری موارد سختگيرانه تر از    

مجازات اعدام، شالق، قطـع دسـت مـورد اعتـراض           . کند

کارل هـافن رئـيس جامعـه       . نهاد های بين المللی است    

احکـام   :می گويد     بين المللی حقوق بشر در اين باره        

اعــدام، سنگســار، دســت بريــدن و شــالق زدن، ضــد      

انسانی است و جمهوری اسالمی ايـران دولتـی اسـت           

پاسـخ دولـت ايـران      . کنـد   احکام را اجرا مي    که همه اين  

: نيز درباره اينگونه اعتراضات هميشـه يـک جملـه اسـت           

اينها مسايل داخلی است ودر صالحيت خارجيان نيست        

اين در حاليست کـه ايـران    .که در باره آن اظهار نظر کنند 

بــه ميثــاق بــين المللــی حقــوق مــدنی وسياســی نيــز   

کـم اعـدام تنهـا      ن ميثـاق ح   براسـاس ايـ   . پيوسته اسـت  

امـا در ايـران بخـش       . قابل اجراست " جنايات مهم "درباره  

قابل توجهی از اعدام ها به دليل روابط نامشـروع انجـام            

شده که در هيچ جای دنيا جـزو جنايـات محسـوب نمـی             

 اغلب اعدام های کودکان در شهرسـتان هـا و در          . شوند

از آن جمله حکم اعدام عاطفه      . شود  مالء عام انجام می   

مالء عام   سهاله که به جرم رابطه نامشروع به اعدام در        

بــا اينکــه حکــم رابطــه . در شهرســتان نکــا محکــوم شــد

 ضـربه شـالق اسـت،       ١٠٠نامشروع افراد مجرد در ايران      

 سـال   ١۶شناسنامه اش تنها      اما عاطفه که بر اساس      

شــد قاضــی  گفتــه مــی. داشــت بــه اعــدام محکــوم شــد

بــر گــردنش آويخــت بــه پرونــده کــه شخصــا طنــاب دار را 

 . داليلی با او خصومت شخصی داشته است

در سالهای اخير پرونده هـای اعـدام بـا مطـرح شـدن در               

اما برخی کـه    . گيرند  گاه شکل تازه ای می     مطبوعات گه 

مجال طرح نمی يابنـد يـا از چشـم فعـاالن حقـوق بشـر                

پنهان می مانند، نظير اعدام دو متهم به لواط که اعـدام            

آمـاری از سـوی قـوه        .وشتی تلخ مي یابنـد    شدند، سرن 

قضاييه تاکنون منتشر نشده است کـه تعـداد محکومـان           

به اعدام در آن مشخصا اعـالم شـده باشـد، امـا برخـی               

 تـا   ١٩٩٠فعاالن حقوق بشر ايرانی مـدعی انـد از سـال            

 . نفر زير سن قانونی اعدام در ایـران شـده انـد   ۴٠کنون،  

ودکــان محکــوم در اعــدام تنهــا مجــازات ســنگين بــرای ک 

دادگاه های ايران نيست، برخی احکام قصاص نوجوانان،        

جهانيــان را مبهــوت شــرايط تلــخ کودکــان در ايــران کــرده  

 ساله ای را کـه      ١۴دادگاهی ماه گذشته نوجوان     . است

در دعوايی بر سر مشتری در بازار ميوه وتـره بـار تهـران،             

رفت به صورت همکارش اسيد پاشيده بود، پس از دو بار 

وبرگشت پرونده اش به ديوان عالی کشور محکوم به در          

 !آوردن چشم توسط پزشک کرد

دروری دايک نماينده سازمان عفو بين الملـل مـی گویـد             

حکومت ايران گزارش های فريبکارانه ای را در ایـن مـورد            

او بر ایـن عقيـده      . به نهادهای بين المللی ارايه می کند      

می اعالم می کننـد     نمايندگان جمهوری اسال   :است که 

اما کميته  .  سال را متوقف کرده اند     ١٨اعدام کودکان زير    

تحقيق سازمان عفو بين الملـل متوجـه شـده در همـان             

روزی که نماينده ايران در يک سخنرانی اعالم کرد، ايران 

 سـال در    ١٨کودکان را اعدام نمی کنـد، يـک کـودک زيـر             

جامعـه  بـه گفتـه ايـن        .این کشور به اعدام محکـوم شـد       

شناس که حاضر به افشای نام خود نشد در زمانی کـه            

اين  قاتالن مسلم بی گناهان کرمانی و موارد مشابه آن        

محــيط زنــدگي مــا : محكومــان بــه اعــدام اظهــار داشــتند

ــود آــه خــالف و خــراب  آــاري در آنجــا رواج و  نامناســب ب

گسترش دارد و اين امر باعث شد تا مـا در ايـن وضـعيت               

زاده وآيـل يكـي از محكومـان بـا     ضاوح اهللا ر ر .قرار بگيريم 

 سـال داشـته اسـت،       ١٨ادعاي اينكـه مـوآلش آمتـر از         

اين مطالب در دادگـاه مـورد اعتـراض قـرار           : اظهار داشت 

گرفت امـا سـرانجام راي صـادره در ديـوان عـالي آشـور               

محكومــان در دادگــاه و در حضــور : وي افــزود. تأييــد شــد

ا در حال حاضر سه نفر      قاضي به جرم خود اقرار آردند ام      

 ١٩حكـم شـعبه     .از متهمان اين پرونـده متـواري هسـتند        

سابق دادگاه عمومي درباره اعدام ايـن دو مـتهم بعـد از             

اعتراض وآالي متهمان در ديوان عـالي آشـور بررسـي،           

 .تاييد و در نهايت امروز اجرا شد
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 آميته بين المللي عليه اعدام 

 

 انزجـار جهـاني و بـراي        اآنون در مقابل موجي از نفرت و      

آنند، آه جرم ايـن      توجيه اين جنايت سبعانه  اعالم مي      

در ايـران بـا      ·دو نوجوان تجاوز به  يـك آـودك بـوده اسـت            

ويژه عكـس دو نوجـوان آـه طنـاب دار بـر      ه  پخش خبر و ب   

گردنشان بود و لحظاتي قبل از اعدام، با وحشـت آامـل            

چ هـي · آردند، نفـس در سـينه هـا حـبس شـد            گريه مي 

آلمــه و هــيچ جملــه اي نفــرت و انزجــار از ايــن جنايــت و 

در قرن بيست و يك،     · تواند بيان آند   وحشيگري را، نمي  

شان را از ترس مـردم پوشـانده انـد،           جالداني آه صورت  

توانستند، مشغول درس و تفـريح و   دو نوجوان را آه مي   

رحمـي تمـام بـه پـاي چوبـه دار       شادي باشند، را با بـي    

ــر  ــد و قـ ــي برنـ ار مـ

است از ايـن طريـق      

مـــردم را بترســـانند 

تــــا ايــــن بــــار بــــه 

ــدي   ــت احمـ حكومـ

، "تيرخالص زن" نژاد

امــا · تمكــين آننــد 

ــن     ــد آــه همــه اي ــه مــي بين ــه عين حكومــت اســالمي ب

تقالهاي وحشيانه به عكس خود تبديل شـده و مـوجي           

در جريـان   · زنـد  از اعتراض و نفرت و انزجـار را دامـن مـي           

م آرد آه اين دو نوجـوان بـه         اجراي حكم اعدام رژيم اعال    

شوند و خود اين نوجوانان قبـل از         اعدام مي " لواط"جرم  

 دانستند اين آار باعث اعـدام مـي        اعدام گفتند آه نمي   

در ايران اما هـر نوجـوان و هـر جـواني ميدانـد آـه                · شود

ــي دارد   ــودك عواقــب وخيمــي در پ ــه آ ادعــاي · تجــاوز ب

آودآان براي  مقامات حكومت اسالمي در مورد جرم اين        

فــرار از زيــر بــار اعتراضــات جهــاني و اعتراضــات مــردم در 

مستقل از اينكه اين    · ايران بر عليه قتل دو نوجوان است      

آـس   دو نوجوان چه جرمي را مرتكب شده باشند، هيچ        

و هيچ باند و دسته تروريستي نبايد اجازه داشته باشد،          

 اعدام شنيع و ضد انساني اسـت      · آساني را اعدام آند   

و بويژه اعدام آودآـان و نوجوانـان بايـد بـا عكـس العمـل                

آميته بين المللـي    · شديد در دنيا و ايران و همراه باشد       

 جمهوري جنايت اسالمي را بدليل اعدام دو   ،عليه اعدام 

نوجوان بشدت محكوم ميكند و خواهان رسيدگي به اين         

موضوع  از طرف سـازمانهاي مـدافع حقـوق انسـاني در              

ســران حكومــت اســالمي ·  للــي اســتســطح بــين الم

 ٢۵ -·  بدليل اين جنايات بايـد محاآمـه و مجـازات شـوند        

 ٢٠٠۵ژوييه 

 

به سازمان 
 همجنسگرايان ايرانی

 بپيونديد
 

این سازمان را حمایت مالی کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 اتحادیه اروپا و اعدام دو نوجوان در مشهد

ــوان     ــدام دو نوجـ ــردن اعـ ــوم کـ ــا محکـ ــا بـ ــه اروپـ   اتحادیـ

گرا در مشهد، از ایران خواست قانونی در منع          همجنس

ایـاز   اعدام محمود اصـغری و    . داعدام نوجوانان تصویب کن   

مرحــومی، دو نوجــوانی کــه چنــدی پــيش در مشــهد بــه 

گرایانـه محاکمـه شـدند از سـوی          اتهام اعمال همجنس  

اتحادیـه اروپـا از قـوه قضـائيه         . اتحادیه اروپا محکـوم شـد     

ــين    ــع چن ــانونی را در من جمهــوری اســالمی خواســت ق

ته دو نوجوان که به گف    . هایی به تصویب برساند    مجازات

هفتــه چنــد  ســاله بودنــد ١٨ و ١۶فعــاالن حقــوق بشــر 

 ٢٠٠۴در سـال    . گذشته در مشهد به دار آویختـه شـدند        

های ایران به اتحادیه اروپـا اطمينـان خـاطر       ميالدی مقام 

.  سالی را اعدام نمـی کننـد       ١٨دادند که هيچ مجرم زیر      

گرایان و اپوزیسيون ایران اظهار  مدافعان حقوق همجنس

 بت دادن اتهــام تجــاوز بــه دو همجــنسداشــتند کــه نســ

گرای اعدام شده، تنهـا بـرای تحليـل بـردن و کـم کـردن                

دلسوزی جامعه ایرانی نسبت به حکم اعدام آنها انجـام        

اتحاديه اروپا از جمهوری اسـالمی ايـران بـه دليـل             گرفت

اقدامات آن در مورد دو پرونـده مهـم حقـوق بشـر انتقـاد               

انيــه ای کــه خبرگــزاری اتحاديــه اروپــا در بي. کــرده اســت

جمهوری اسالمی آنرا منتشر کرده است، نگرانـی خـود          

 ساله  ١٣را از اعدام دو نوجوان، که به تجاوز به يک پسر            

ــراز داشــت  ــد، اب يکــی از متهمــين، محمــود  . مــتهم بودن

اتحاديه اروپـا اعـدام او      .  سال داشت  ١٨اصغری، کمتر از    

داتی را  را محکوم کرده است و می گويد ايـن اقـدام تعهـ            

که ايران بر اساس کنوانسيون های بين المللی پذيرفته         

 .است، نقض کرد
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 آرشام پارسی

 با درود فراوان

ــای      ــزاری ه ــوان در مشــهد در خبرگ ــدام دو نوج ــر اع خب

داخلی و خارجی را خوانـدیم و شـنيدیم و همـواره از آن              

 .با عنوان اعدام دو همجنسگرای نوجوان نام برده شد

ایان ایرانـی تـا بـه امـروز خبـری را در          سازمان همجنسگر 

این باره منتشر ننمود به این دليل که هنـوز همجنسـگرا         

بودن این قربانيان ثابـت و روشـن نبـوده اسـت امـا نکتـه                

 .مهم این است که این احکام اجرا می شوند

 ٧١به استناد قـوانين مجـازات اسـالمی چـاپ اول سـال         

ول حـد آن    مجازات لواط کننده حد اسـت و در صـورت دخـ           

ــار حــاکم شــرع اســت    قتــل اســت و کيفيــت آن در اختي

این مورد در ارتباط با زنان که مساحقه نام         )  ١١٠ماده  ( 

دارد بعد از سه مرتبه اجرای حد برای چهـارمين بـار حـد              

ــودن یکــی از  ). ١٣١مــاد ( آن قتــل اســت ــالغ ب عاقــل و ب

 ) ١١٧و ١١۶ماده (شریط اقرار به جرم است 

 موجـود در قـوانين مجـازات اسـالمی          با توجـه بـه احکـام      

برای مطالعه بيشتر این احکام می توانيد به وب سایت          (

ــد  ــط   ) ســازمان مراجعــه نمایي ــردد کــه رواب ــات مــی گ اثب

همجنســگرایی بــه هــيچ عنــوان در هــيچ یــک از قــوانين  

ارتباط جنسی جـایی نـدارد و بـه بـدترین شـکل برخـورد               

و دولت  اما متاسفانه شاهدیم که کشورها      . خواهد شد 

های خارجی همواره اجرای این قوانين را منکر شده اند          

و فقط وجود آن را پذیرفتـه انـد حـال آنکـه ایـن رخ داد نـه              

تنهــا اجــرای آن را اثبــات    مــی کنــد بلکــه عــدم رعایــت  

همـان  . همين قوانين اسالمی را نيز تـداعی مـی نمایـد          

طور که می دانيد ایـن قربانيـان نوجـوان بـوده و بـه سـن          

ونی نرسيده بودند و بـه همـين راحتـی احکـام نقـض              قان

حکـم  . گردید و بدون توجه به آن حکم صـادر و اجـرا شـد             

اعدام این دو نوجوان در مشهد به دليل لواط بوده ا ست            

همانطور که مطلـع هسـتيد ایـن دو نوجـوان محکـوم بـه               

جرم ها و بزهکاری های دیگری بـوده انـد کـه مجـازات و               

زیر بوده است اما بـه دليـل لـواط و           کيفر ان ها زندان و تع     

رابطه جنسی با همجنس خود به قتل و اعـدام محکـوم            

 .شدند

حــال چنــان چــه حتــی ایــن دو نوجــوان همجنســگرا نيــز  

نباشــند بــاز بــه دليــل ایــن نــوع رابطــه بــه مــرگ محکــوم 

بدیهی و روشن است که همجنسـگرایان از ایـن          . شدند

 چنـان چـه     به زبانی دیگـر   . قانون جدایی نخواهند داشت   

دگرجنسگرایان ایـن رابطـه را دارا باشـند کشـته خواهـد             

 .شد چه رسد به همجنس گرایان

سازمان همجنسگرایان ایرانی و کمسـيون حقـوق بشـر       

ان ایــن اقــدامات و تجــاوزات بــه حــریم خصوصــی فــرد را   

محکوم کرده و از تمامی انسانهای آزاده درخواست می         

ن داده و کنـــد کـــه بـــه ایـــن وضـــعيت نـــا بســـامان پایـــا 

همجنسگرایان را حمایـت کننـد و نگذارنـد کـه اینـان چـه          

 .هی و چه آشکارا قتل عام شونداگن

 

 
 نارسيسوب الگ 

 

ــاره    ــان درب ــوق آودآ ــت از حق ــن حماي ــدام دو  انجم ي اع

 .نوجوان در مالء عام بيانيه صادر آرد

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايـران          

متاسـفانه بـار ديگـر      «: انيه آمده است  ، در اين بي   )ايسنا(

خبــر مربــوط بــه اعــدام دو نوجــوان در مشــهد، اميــدهاي 

بازگشت   هاي بي   بسته شده به پايان اين نوع از مجازات       

ايـن  .  سـال را مبـدل بـه يـاس آـرد           ١٨براي آودآـان زيـر      

افتد آه مسووالن محترم قضـايي در         اتفاق در زماني مي   

ه دنبال تصويب آليات سال گذشته وعده داده بودند آه ب

ــانوني تشــكيل دادگــاه اطفــال بزهكــار از ســوي    طــرح ق

مجلس شوراي اسالمي اجراي ايـن دسـته از احكـام تـا      

. تصويب جزييات و نهـايي شـدن آن متوقـف خواهـد شـد             

دهـد آـه جلـوگيري از         بـار نشـان مـي       ي تاسف   اين واقعه 

 سـال نيازمنـد اقـدامات    ١٨اجراي احكام زيـاد اعـدام زيـر         

 » .تر است تر و صريح ، سريعتر جدي

اعالم مكرر مسـووالن    «: در اين بيانيه عنوان شده است     

قضايي و اجرايي مبني بر توقف اجراي احكام اعدام زيـر           

 سال بـا مشـاهدات عينـي تناقضـي جـدي دارد زيـرا               ١٨

ها اعـالم آـرده       چنان آه اين انجمن بارها در مصاحبه        هم

ن تا تعيـين تكليـف      بود، توقف اجراي احكام اعدام نوجوانا     

نامـه    نهايي قانون مربوطـه نيازمنـد صـدور و ابـالغ بخـش            

ي قضاييه است آـه       رسمي از سوي رياست محترم قوه     

اي صـــادر نشـــده  متاســـفانه تـــاآنون چنـــين بخشـــنامه

ــه   » .اســت انجمــن حمايــت از حقــوق آودآــان خطــاب ب
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تحقق حقـوق آودآـان نيازمنـد       «: ميهنان آورده است    هم

چنـان آـه      دانـيم هـم     نيك مـي  . تمساعدت همگاني اس  

ي عواملي در ايجاد شخصيت مجرمانـه دخالـت           مجموعه

ي علـوم     دارند، براي اصالح مجرمان نيز بايـد از مجموعـه         

روز مدد گرفـت آـه از آن ميـان يكـي از ابزارهـاي اصـالح                 

 . تواند مجازات باشد مجرمان، مي

ي زندگي مجرمان و شرايط اقتصـادي و          توجه به پيشينه  

اند همواره از نكات مورد       عي آه در آن پرورش يافته     اجتما

تاآيــد ايــن انجمــن در رســيدگي بــه جــرايم اطفــال بــوده 

تـوجهي مسـووالن      است آه متاسفانه تاآنون مـورد بـي       

 . مربوطه قرار گرفته است

دهــد آــه  از جملــه علــوم انســاني و رفتــاري نشــان مــي

ي زنـدگي مجرمانـه و    توان با اعمـال قـانون در شـيوه       مي

هـاي اجتمـاعي بـا ايجـاد فضـاهاي            نگرش معلول آسـيب   

تربيتي سازنده در جهـت بـازپروري مجرمـان آـم سـن و              

 ».سال بيشترين بهره را گرفت

 

 

 

خبر تکان دهنده اعدام دو جوان به جـرم رابطـه جنسـى             

بـى اسـاس وزارت خارجـه سـوئد و      گـزارش  و در مشهد

 .سفارت اين کشور در تهران

يتکار اسالمى ايـران در مشـهد دو         ژوئيه رژيم جنا   ١٩روز  

 سـال داشـت، بـه       ١٨جوان را کـه يکـى از آنـان کمتـر از             

جرم رابطه جنسى با همـديگر بـه اعـدام محکـوم کـرد و              

ــرا در آورد     ــه اج ــام ب ــال ع ــادره را در م ــم ص ــان . حک جاني

اسالمى  قبل از اجراى حکم اعدام هر دوى اين قربانيان 

ــان را بــ  ١٤را  ــدانى کــرده  و آن   ه شــالق محکــوم  مــاه زن

گرايان در ايران بـه هـيچ وجـه           اعدام همجنس   .کرده اند 

تازگى ندارد، از بدو قدرت گيرى رژيـم جنايتکـار اسـالمى      

گرايــان مــورد آزار، بيحرمتــى و مجــازات اعــدام  همجــنس

هــاى  قــرار گرفتــه و تــاکنون تعــداد زيــادى از ايــن انســان

 .بيگناه  بدست وحوش اسالمى اعدام شده اند

بعيت رژيم اعدام و سنگسـار و جنايـاتى کـه بطـور             در س 

ايـن  . روزمره در ايـران بـه اجـرا درميايـد، ترديـدى نيسـت             

هـاى   رژيم منحوس با کشتار و قتل عام مـردم، سـرکوب   

خــونين و اعــدام و سنگســار شــکل گرفتــه اســت و ايــن 

. اعمـــال وحشـــيانه جـــزء اليتجـــزاى آن بـــوده و هســـت

ى اســالمي جمهــورى اســالمى بــدون اعــدام،  جمهــور 

 .نيست

سالهاست که ما بر وجود مجازات وحشيانه اعدام بـراى          

گرايــان در ايــران صــحبت ميکنــيم و متاســفانه  همجــنس

ــن      ــراى شــنيدن اي ــوش شــنوايى ب ــات ســوئدى گ مقام

حال سوال اين است کـه آيـا        . حقيقت ساده نداشته اند   

اکنون وزارت خارجه و سفارتخانه ايـن حکومـت در تهـران            

يز کردن دو جوان بيگناه در مشهد و در مال          بعد از حلق آو   

گرايـان در ايـران از       شده انـد کـه همجـنس      " مجاب"عام  

آيـا وزارت اتبـاع بيگانـه       ! امنيت جانى برخـوردار نيسـتند؟     

گرايـان   کماکان بر سياست خصمانه خود عليه همجنس      

ــران ادامــه خواهــد و شــريک جــرم     ــه اي ــان ب و ديپــورت آن

 بايد فشـار آورد و کليـه        !جمهورى اسالمى خواهد ماند؟   

ــايى   هــاى همجــنس کــيس ــه دولتهــاى اروپ ــان را ب گراي

 .تحميل کرد   

اعدام، اين عمل شنيع و ضد انسانى تحت هـر عنـوانى            

بايـد بـه ايـن    . محکوم است و بايد سـريعا متوقـف بشـود        

زاديخـواه نبايـد    آمـردم   . بربريت افسارگسـيخته پايـان داد     

پـيش شـرط    . ندبيش از اين شـاهد کشتارانسـانها باشـ        

ــدام و      ــارى از اع ــه اى ع ــه جامع ــران ب ــردم اي رســيدن م

ــار از    ــتثمار و سرشـ ــارغ از اسـ ــه اى فـ ــکنجه، جامعـ شـ

سعادت و خوشبختى، سـرنگونى جمهـورى اسـالمى و          

 . نظامى آزاد و برابر است

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى واحد سـوئد ضـمن         

واه محکوم کردن جنايت رژيم اسالمى، همه مردم آزاديخ       

ــنس    ــت همج ــان و حرم ــت از ج ــه حماي ــرا   را ب ــان ف گراي

 .ميخواند

  واحد سوئد–سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى 

 ٢٠٠٥ ژوئيه ٢٣

 
چنانچه برنامه های رادیو و نشریه را 

دریافت نکرده اید کافی است شماره های

آن را ارسال نموده تا در اسرع وقت 

 .ارسال گردد

 

  لطفا ما را در انتشار و فراگير کردن 

 دوستان برنامه هایمان یاری رسانده و

 .خود را به ما معرفی کنيد
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 من دانشجوی جامعه شناسی هستم از شيرازسالم 

ــردن       ــت ک ــرای ثاب ــه ب ــی هســتم ک ــن همجــنس گرای م

 هـر . احساسم به این رشته دانشگاهی عالقمند شدم      

کاری از دستم بر بياید انجام می دهم تـا انسـان هـایی              

که مانند من زجـر مـی کشـند را اگـر نتـوانم رهـا سـازم                  

از ایـن کـه     . حداقل یاری رسـانم حتـی در حـد همـدردی          

شما در این جهت فعـال هسـتيد خوشـحالم و اميـدوارم             

اگر هـم بتـوانم     . که در رسيدن به اهدافتان موفق باشيد      

در مـورد گـی هـا در        . شـوم کمکی کـنم خوشـحال مـی        

ایران شاید دیگـر مثـل سـابق کسـی را نکشـند امـا آیـا                 

حقوقی مبنی بر حمایت از گی ها در این مملکت وجـود            

 ساله ای که گی هسـت       ٢٠ یا   ١٩دارد؟ اگر پسر طریف     

شب هنگام مورد آزار و اذیت کسی در خيابـان شـود آیـا              

 قانونی از او حمایت می کند؟ آیا پسری که می خواهـد           

کار کند و در اداره و یـا شـرکتی دولتـی اسـتخدام شـود                

می تواند آزادانه بر اساس فرم و حالت هـای ذاتـی اش             

مورد تمسخر کسی قرار نگيـرد؟ و عجبـا فعـاالن حقـوق             

بشــر در کشــورهای بــه اصــطالح پيشــرفته چگونــه یــک  

ــا هموسکشــوال هــا را         ــر مشــقت م ــدگی پ لحظــه از زن

ــد   ــد حتــی تصــور کنن ــا داشــتن      آ. مــی توانن ــا پســری ب ی

حالت های دخترانه می تواند در مدرسـه آسـيب نبينـد؟            

ــد مثــل ســایر پســرها باشــد          ــا پســری کــه نمــی توان آی

می تواند در نظام آموزشی ایران که یکی از ناسالمترین          

نظامهای آموزشی جهان است رشد کند؟ آیا گی ها که          

همگی معروف به خوش حـال و بـا اسـتعداد هسـتند در              

ایــن شــرایط مــی تواننــد خــودی نشــان دهنــد؟ انحــراف  

اخالقی، بيمـاری هـای روانـی، اعتيـاد بـه مـواد مخـدر و             

ببخشـيد کـه روده درازی      ... !!! بيماری های مقـاربتی و      

کردم خيلی دلـم پـر هسـت مخصوصـا از همـين فعـاالن               

حقوق بشر خارجی که در ناز و نعمت زندگی مـی کننـد    

 پوریا                . دهندو برای ما پرچم صلح تکان می

 

 

 

 دوستان عزیز

   مــن مــایلم کــه کمــی از زنــدگيم بــرای شــما بگــویم زیــرا 

می دانم که شما تنها سازمانی هستيد کـه مـی توانـد             

 در این راه به ما کمک کنيد

متاسفانه من در خانواده ای سـنتی و مـذهبی متولـد و             

پدرم در مورد فرزنـدانش هماننـد       خط مشی   . رشد کردم 

 ســال پــيش اســت و پــدرم دوســت ۴٠پــدرش در حــدود 

ندارد که کمی نگرشی در طرز رفتـار خـود کنـد و بـه روز                

ی انعطاف پذیر و    مشود و راه های جدید را بکار بندد و ک         

مـن رشـد کـردم امـا متفـاوت از دیگـر             . خوش بـين شـود    

مــن . پســرها چــون غمــی را در خــودم حــس مــی کــردم

گرایی خـودم را از ده سـالگی یـافتم           ساس همجنس اح

 .  سالگی هيچ تجربه ای نداشتم٢١اما تا سن 

در آن زمـان هـا بـه خـاطر مـی آورم کـه مردانـی بـالغ بــا         

شکمی بزرگ و هوس انگيز را نگـاه مـی کـردم و وقتـی               

که در صدد یافتن دوستی شدم ترجيح دادم که دوسـت           

    بــه یــاد اآن روزهــا ر. مــن شــکمی بــزرگ داشــته باشــد 

می آورم که پدرم من را کتک مـی زد وقتـی کـه مـن در                 

ــاطرات      ــن خـ ــی آوردم و مـ ــایينی مـ ــره پـ ــيات نمـ ریاضـ

آن زمان های   . وحشتناکی را از آن زمان ها در ذهن دارم        

سخت گذشت و من بزرگ شدم و خواستم کـه زنـدگی            

پدرم مرا مجبور ساخت تا به هنرسـتان        . خودم را بسازم  

وم و الکترونيـک بخـوانم و همـان طـور          فنی و حرفه ای بر    

مـن  . که می دانيد این رشته به ریاضـيات قـوی نيـاز دارد       

به پدرم گفتم دوسـت دارم کـه دامپزشـکی بخـوانم و او              

شدیدا مخالفت کرد که در این رشته در این کشور درامد    

خوبی ندارد و تو بایـد راهـی را بيـابی کـه درآمـد خـوبی                 

تخاب مرد و من مشغول     او به حای من ان    . داشته باشی 

شدم و درسم را خواندم و به دانشگاه رفتم و در آخـر در              

 . ترم پنجم افتادم و رد شدم

گرایانه و یا گی الیـف مـن،         و اما درباره زندگی همجنس    

 سالگی بود که ٢١ی داشتم و از گاین احساس رو از بچ    

این دوره آغـاز شـد و خـاطرات بـدی را از دوران سـربازی                

  گـذارد، آنهـا بـه مـن وعـده پـاداش هـا و        مـن بـه خـاطرم   

برتری هایی دادند و من قبول نکردم  به همين خاطر مرا          

زار دادند، دقيقا مثل جهنم بود و دوست نـدارم از           آبسيار  

آن حرف بزنم چون پـدرم مشـکالت بيشـتری را بـرایم در              

 سـال آخـر هـيچ چيـز     ٩من در حدود .  آن زمان ایجاد کرد 

ویژه نامه پنجمين پيش شماره چراغ

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

 .توصيه می شودکشور و پناهجویی هستند 
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ن نگذاشــتم و همــه ی برادرهــا و مهمــی را بــا او در ميــا

 . خواهرانم و حتی مادرم هم همين احساس را دارند

 ساله شدم مردی نکـات زیبـایی از زنـدگی           ٢١وقتی که   

را به من نشان داد و مرا بـا کـامپيوتر و طراحـی گرافيـک               

او .  سال دوسـت پسـر مـن بـود    ۴آشنا کرد و برای مدت     

 و ایرانـی    ازدواج کرده بود و همسر و پسر جوانی داشت        

حدود یکسال پيش همسر او فهميـد کـه شـوهرش          . بود

کسی دیگر به غير از او پيدا کـرده امـا او نفهميـد کـه آن            

ــن هســتم  ــود و        . م ــرا ب ــن همجــنس گ دوســت پســر م

 ساله  ١۶سال ها پيش با زنی ازدواج کرده بود و پسری           

به خودم گفتم که از زندگيش بيرون بيـایم چـون           . داشت

ه شاید باعث شوم زندگی و خانواده ای فکر می کردم ک  

از هم پاشيده شود و به همين دليل با سختی بسيار از          

او جــدا شــدم و مــن بــاری دیگــر قربــانی شــدم تــا او بــه 

 مــاه پــيش از او خــداحافظی ٩زنــدگيش برگــردد و حــدود 

مــن خوشــحالم کــه او بــه زنــدگی و خــانواده اش . کــردم

هميد که بـه خـاطر      برگشت و او منظور من را از این کار ف         

 . خودش و خانواده اش بود

هم اکنون هم در جستجوی دوستی برای خودم هستم     

و در ایران رسم هست که برای پسـر جوانشـان در ایـن              

ســـنين بـــه دنبـــال یـــافتن دختـــری خـــوب بـــرای ازدواج        

مــی گردنــد و او را بــرای ایجــاد زنــدگی ای حمایــت و      

ن می خواهند کـه     خانواده من از م   . پشتيبانی می کنند  

پـدرم  . هر چـه زودتـر ازدواج کـنم امـا مـن دوسـت نـدارم               

گفتــه اســت کــه مــن تــو را نــه حمایــت مــی کــنم و نــه   

پشتيبانی تا آن زمانی که بـا دختـری خـوب ازدواج کنـی              

 . اما متاسفانه آنها نمی دانند که من گی هستم

حــدود یکســال اســت کــه مــن بحــث هــا و گفتگوهــای    

مـــن       . ارم خصوصـــا بـــا پـــدرمشـــدیدی بـــا خـــانواده ام د

نمی توانم به آنها بگویم کـه گـی هسـتم ولـی بـه آنهـا                 

گفته ام که می خواهم از این کشور بروم و االن تصـميم        

خانواده ام نمی توانند واقعيـت را بپذیرنـد و      . ازدواج ندارم 

خيلی می ترسم که ایـن قضـيه را از نظـر روانشناسـی              

 آنها توضـيح دهـد چـون        توضيح دهم و یا اینکه دکتر برای      

در ایـران کـامال غيـر       . می دانم چه اتفـاقی خواهـد افتـاد        

اگــر تــو را در حــال ســکس بــا شــریکت . قــانونی هســت

ببينند به راحتی تو را خواهند کشت و این جنبه قـانونی            

 .دارد و این شرایط من است در ایران

من این نامه را برای شما نوشـتم کـه تنهـا نمونـه ای از                

مـن واقعـا بـه      . نس گرایـان در ایـران اسـت       زندگی همجـ  

دنبال کمک هستم زیرا نمی خـواهم زنـدگی دختـری را            

بــه خــاطر خــودم خــراب کــنم و بــه خــودم ایــن اجــازه را        

. نمی دهم که به خاطر خانواده ام کسی را بدبخت کنم          

من نمی خواهم با آن ها زندگی کـنم و          . این من هستم  

.  تجربـه کـنم    مایل نسيتم کـه شکسـت هـای دیگـری را          

 .ممنون می شوم اگر من را راهنمایی کنيد

اما من مطمئنم که روزی خورشيد بـر مـن خواهـد تابيـد              

امــا اميــدوارم بــه زودی زود ایــن اتفــاق بيافتــد زیــرا خــدا  

 . همجنسگرایان را دوست دارد

 شاهين

 

 

 .با عرض سالم و خسته نباشيد

می خواستم انتقادی به مقالـه سـر در ورودی سـازمان            

در صورت  .  مجله چراغ داشته باشم    ۵ملل متحد شماره    

 .عالقه مندی به دموکراسی آن را چاپ کنيد

در این مطلب نویسـنده از عمـق بشردوسـتی و برابـری             

حقــوق در فرهنــگ اصــيل ایرانــی حکایــت کــرده اســت و 

توجه کنيد  ( بدنبال آن شعری از سعدی آورده و پارسيان       

ری حقــوق معرفــی را از پيشــقدمان برابــ) فقــط پارســيان

کرده است که بوضوح تعصبات خشـک و خـالی زبـانی و             

قــومی نویســنده را آشــکار نمــوده اســت و بــه نــوعی از  

رسمی بودن زبان فارسی در ایران امروز سـو ءاسـتفاده           

 .نموده است

 :نویسنده باید توجه کند که

ــودن نمــی باشــد و      -اوال ــارس ب ــادل پ ــودن مع ــی ب ایران

 .ر این دیار رایج بوده استهمواره زبانهای مختلفی د

هر شعر فارسی را نمی توان به پارسـيان نسـبت            -ثانيا

که بنابه گفته خود نویسنده شعر جدید        طوری داد همان 

سر در ورودی سازمان ملل متحـد از خاقـانی شـيروانی            

است که خود در عين حاليکه ایرانی بوده ولی زبانش نه 

 .فارسی بلکه ترکی بوده است

ــر ســخن   ــراغ    در آخ ــن چ ــا مســووالن نشــریه وزی ــن ب       م

 :می باشد

ضمن تشکر از زحمات بی شائبه شما لطفا این موضـوع     

را هميشه در نظـر داشـته باشـيد کـه خواننـدگان شـما               

تمام ایرانيان می باشند نـه فقـط فارسـی زبانـان و بکـار               

رفتن عباراتی که نشان دهنده تعصبات منفی و بـی جـا            
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باعـث مـی شـود        باشـد  نسبت بـه زبـان و قـوم خاصـی         

خوانندگان دیگر که زبانی غير از زبان فارسـی دارنـد را از        

 .دست بدهيد و از اعتبار مجله کاسته می شود

همه  انشاء اهللا در شماره های بعدی این نشریه که این         

ادعای اعتقاد یا عمل بـه حقـوق انسـانها را دارد شـاهد              

 .اینگونه ناعدالتی ها و بی انصافيها نباشيم

 خــاطر داشــته باشــيد کــه مــا هــم مثــل شــما زبــان   بــه

 .مادریمان را دوست داریم

 .چشمان همه شما را می بوسم

  تبریزی

 

 

 سالم دوستان عزیز در ماها

قلـبم آرزو    ته. جدآ زحمت می کشيد و دستتان درد نکند       

مملکت بيکار ننشيند    می کنم که هر همجنسگرای این     

 . انجام دهدميتواند برای رفع مشکالت و هر کاری که

برای شما بگـویم چـون حـال و     اما من ميخوام یک چيزی 

   ســليقه و مطالــب و نوشــته هــای ماهــا بــه دلــم  هــوای

  را مشکل من با سازمانی است که خودش      . می چسبد 

این یـک تشـکيالت      خوب ظاهرا . پی جی ال او می نامد     

 خوب کار خـوبی   . ایرانی خارج کشور هست    از بچه های  

  را ناع شدن ولی چرا اسم خودشـ      دور هم جم  کردن که   

 نم که امی د را   ؟؟ من این  دنه ا پی جی ال او انتخاب کرد     

ــرب در ــام ) آن هــم در دوره شــاه ( غ ــران را بن    پرشــين  ای

 .می شناختن ولی اون دورها گذشته

 کشــورمان را نایرانيــا وقــت تــو تــاریخ خــود مــا تــازه هــيچ

ن اسـتا  فارس نامگذاری نکرده ایـم و تنهـا یـک          پرشين یا 

اسـتان هـم     بنام اسـتان فـارس داریـم کـه مـردم همـين            

کـازرونی مـی نامنـد و در نهایـت      خودشان را شيرازی یـا   

 ولـی همـين فـرد       د اهل استان فـارس هسـتن      ویندگ می

 مـن   ویـد گ خـارج از کشـور مـی      در  اسـتان فـارس      ساکن

بـود کـه از طریـق        تازه در دوره خود شـاه     . ایرانی هستم 

کـرد کـه دیگـه       اعـالم سفارتخانه هـا بـه همـه کشـورها          

بجایش از کلمه ایران اسـتفاده       کلمه پرشين را بردارند و    

 .کنند

ایرانــی   مــن فــارس نيســتم ولــیآن،مســئله مهمتــر از 

ایرانــی  ایرانــی و یــک ســازمان بــا دیــدن کلمــه. هســتم

کلمه پرشين مـی شـنوم       م اما وقتی  وخوشحال می ش  

               قومهـــــای مختلـــــف ایـــــران،  خـــــود بخـــــود موضـــــوع

 ذهـنم   در... تاریخی و فشار به اقـوام و       حق کشی های  

نمـی تـوانم بـا       من ایرانـی غيـر فـارس      . ودش می مطرح

 انـد د گـی و لـزبين مـی        پرشـين   را سازمانی که خودش  

 رو نزدیکــی داشــته باشــم حتــی اگــ  احســاس عــاطفی

  قصد و منظوری ندارند و فقط برای خـارج         آن ها  نم که ابد

بـرای خـارج      ولـی بـاز    کشور این اسـم را بکـار مـی برنـد          

غيـر فـارس خـودم رو حـذف شـده            کشور هم من ایرانی   

 .حس می کنم

غير فارس با این سازمان      که افراد گی و لزبين     شاید این 

تـازه وقتـی بـه آرم        همـين دليـل باشـد     ه  بـ  الفتی ندارند 

جـی   کنيد می بينيد که کلمه پی      سازمان آنها نگاه می   

اگـر ایـن    . ارسـی ف ال او را به زبان انگليسی نوشـته نـه         

 مصاحبه شـماره    درکه  (آمریکا   سازمان مثل گروه هومان   

 سازمان کاری بـه  آناشاره کرده بود که ) شما با بابک ٨

، )نـداریم چـرا    حـاال کـار   ( جـا نـدارد    و بچه های ایـن     ایران

مــدعی  عــای دیگــری دارد ودجــی ال او ا ولــی ایــن پــی

ــاع     ــدن اوض ــر ش ــرای بهت ــه ب ــرایط   اســت ک ــران و ش        ای

هـدف عمـده     می زنـد خـوب پـس    گی های مملکت زور

همين دليل باید اسـم سـازمان در         داخل کشور است به   

باید بـه    که پيام اصلی خود سازمان را می رساند        آرم آن 

سـازمان  = سـها    اختصـاری   عالمـت مثالفارسی باشد 

کلمـه پـی     که به انگليسی    نه این  ،ایران همجنسگرایان

محـل کـار در       درسـته کـه    حـاال . جی ال او نوشـته شـود      

 ولـی   دزبان خارجی باش  ه  ب خارج است و باید چيزی هم     

کلمه انگليسـی را بـا حـروف کمتـر           دناتو خوب طراح می  

یـک پيـام      و اتفاقآ این خودش    دکلمات فارسی بنویس   زیر

 .که داخل مهمتر است این آن را می رساند و ردیگ

 مــی بخشــيد ولــی ایــن قضــيه  .خيلــی پرحرفــی کــردم 

خرد کرده ولی اصآل      را خيلی  ر عده دیگ  کن و ی  اعصاب م 

اما .  ندارم آن ها چيزها را هم به      حوصله حتی گفتن این   

چيزها را برایشـان     تماسی دارید بد نيست این     اگر شما 

 .گوشزد کنيد

 .موفق و پيروز باشيد و باشيم

 .ش.ج
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  عزیز اندوست

با درود فراوان از نکته سنجی شما که به دقـت چـراغ را              

طالعــه مــی کنيــد و نشــریه خودتــان را مــورد نقــد قــرار      م

می دهيد این مایه ی مباهات ماست که نقدی از شـما            

 .را چاپ کنيم

در مــورد مطلــب ســردر ورودی ســازمان ملــل متحــد درج 

 گفته های شما را    ٣۵ صفحه   ۵شده در پيش شماره ی      

تصدیق کـرده و اضـافه مـی کـنم کـه مطـابق نظـر تـاریخ                

انی حتما پارسی نيست اما یک پارسـی        نویسان یک ایر  

آن چه کـه امـروزه اهميـت        . خواهد بود ) ایرانی  ( آریایی  

بایـد  . دارد احترام بـه قوميـت و هویـت هـر ملتـی اسـت              

توجه داشت در آن نوشته عالوه بر اشاره کردن به عمق  

بشر دوستی و برابری حقوقی در فرهنگ اصـيل ایرانـی           

ــودن پا   ــه ب ــر یگان ــری هــيچ قيــد تاکيــدی ب رســيان در براب

حقوقی انسان ها آورده نشده است بلکـه آن را یکـی از    

پيش قدمان برابری حقوقی عنوان کرده و حتی در مـورد           

ــتن               ــم نوشـ ــی رغـ ــرن علـ ــب قـ ــاعر و ادیـ ــانی شـ خاقـ

ــی آن را از     ــان فارسـ ــه زبـ ــایش بـ ــاب هـ ــان و "کتـ ادیبـ

 .معرفی کرده ایم" سرشناسان ایرانی

 از پارسـيان  ٧ن شماره صـفحه  الزم به ذکر است در هما    

آن چـه   . در کنار سایر اقوام باستان نام برده شده اسـت         

که امـروز اهميـت دارد احتـرام بـه قوميـت هـر شخصـی                

هر کس آزاد خواهد بود که همان طور که دوست          . است

ــاعی و جنســی      ــت احتم ــت، هوی ــان، ملي ــن، زب دارد دی

 .خودش را انتخاب کند

، بلـوچ هـا، پـارس هـا و          آذری ها، کردها، لرها، عرب هـا      

دیگــر اقــوام  ایــن ســرزمين همــه ایرانــی بــوده و برابــر و  

اگر در بعضا به جای ایرانی از       . مساوی و قابل احترام اند    

پرشين و یا پارسـی اسـتفاده مـی کنـيم بـه ایـن جهـت         

است که از قدیم به این  و ما هيچ گـاه قـومی را برتـر از                  

امی دوستان و   دیگری نمی دانيم و همواره خدمتگذار تم      

 .هموطنان خود هستيم

در رابطه با نام سازمان بایستی اعالم گردد که با توجـه            

به اینکه به دالیل شرایط نامناسب ایران ما مجبور بـودیم    

 کشـورهای اروپـایی تاسـيس       ازکه سـازمان را در یکـی        

کنيم و این کار توسط یکی از دوستان ما در نـروژ صـورت              

برگرفته شده  " سها" ما نيز    نام پيشنهادی خود  . پذیرفت

ــود  ــی ب ــل  . از ســازمان همجنســگرایان ایران ــه دالی ــا ب ام

ــا       ــا م ــت و اســتفاده شــد ام ــام ثب ــن ن       شــرایط خــاص ای

پرشين زبان اسـت    پرسيا نام قدیم ایران و      می دانيم که    

و ایرانی یک نژاد و مليت و این هـا در کنـار هـم هسـتند                 

  ای ایرانــی، تــرک هــای ایرانــی، لرهــ. نــه در مقابــل هــم

ی، کردهـای ایرانـی و      بلوچ های ایرانی، عرب های ایرانـ      

همگی برادر و برابر هسـتند و هـيچ برتـری از            دیگر اقوام   

 .نظر ما وجود ندارد

ما همواره اعـالم کـرده ایـم کـه بـه هـيچ حـزب و عقایـد                   

سياسی تعلق نداشـته و سـازمان را کـامال جـدا از ایـن               

و همـه احـزاب و      دسته بندی هـا نگـاه خـواهيم داشـت           

طرزفکرها را محترم دانسته و خـواهيم دانسـت زیـرا کـه            

گرایـان ایرانـی اسـت بـا هـر زبـان و              هدف مـا همجـنس    

ــا همجـــنس. فرهنـــگ و گـــرایش و عقایـــدی گرایـــان  مـ

ــنس  ــت، همجــ ــب،    کمونيســ ــلطنت طلــ ــان ســ     گرایــ

گرایــان  گرایــان مشــروطه خــواه، همجــنس    همجــنس

ر خــود خــواهيم جمهــوری خــواه و دیگــر عقایــد را در کنــا 

داشت زیرا که اگر هـر کـدام از ایـن احـزاب را تاکيـد و یـا                   

باعـث  ) کـه از تخصـص مـا نيـز بـدور اسـت            (تکذیب کنيم   

گشته ایم کـه تعـدادی از همجـنس گرایـان را از یکـدیگر               

جدا کنيم در صورتی که هدف ما اتحاد و همسـو سـازی            

است پس چطور می توان زبان و قومت را کـه در سـطح              

 .تری است را نادیده بگيریمگسترده 

ــام اصــلی ســازمان همجنســگرایان ایرانــی اســت    ــا ن م

همواره سـعی کـرده ایـم کـه نوشـته فارسـی سـازمان               

ر کنار نام انگليسـی آن نگـاه        دگرایان ایرانی را     همجنس

و ایـن دو نوشـته       پيشگيری کنـيم     داریم تا از این تفکرات    

   گرایـان  در کنار هـم خـود باعـث اتحـاد بيشـتر همجـنس             

می باشـد زیـرا کـه نـام فارسـی آن ایرانـی بـودن بـدون                  

توجه به هيچ زبان و قوميت و نام انگليسـی آن فارسـی             

. زبان بودن بودون توجه به هيج مليت را تداعی می کنـد        
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ــياری از همجـــنس  ــا بسـ ــان و تاجيـــک و   مـ ــان افغـ گرایـ

پاکستانی را در کنار خود داریم که فارسی زبان هستند          

ــتند   ــی نيس ــا ایران ــاد    ام ــق ســعی در اتح ــن طری  و از ای

 IGLOحال اگر نام سازمان     . گرایان می نمایيم   همجنس

ثبت شده بود که کلمه ایرانی بودن تداعی مس شد باز           

. نام فارسی آن سازمان همجنسگرایان ایرانی مـی بـود         

اما ایراد این دوست عزیزمـان را بـی مـورد ندانسـته و از               

واهيم و بـاز    ایشان و دوستان همفکر خود پوزش مـی خـ         

حتی مـا  . نيستما اعالم می کنيم که این چنين منظور    

از آذربایجـان داریـم کـه بـا وجـود اینکـه             دی را   ادوستان زی 

ایرانی نيستند اما به فارسی می توانند صـحبت کننـد و            

 .ارتباط خوبی با هم داریم

 تماس با ما

 جناب آرین ورجاوندی 

 اول سازماندبير 

pglo@pglo.org

 

 سرکار خانم ترانه فروهر 

 دبير دوم سازمان

pglo@lycos.com

 

 جناب آقای آرشام پارسی 

  سخنگوی سازمان

 دبير کمسيون حقوق بشر سازمان

hrc@pglo.org

 

 جناب آقای پيام شيرازی 

 مسول امور فرهنگی 

  چراغ–سردبير نشریه همجنسگرایان ایرانی

editor@pglo.org

 

 سرکار خانم آرزو صالحی 

 مدیریت صدای همجنسگرایان ایرانی

radio@pglo.org

 

  سرکار خانم مهرناز خجسته

 مدیریت سيمای همجنسگرایان ایرانی

tv@pglo.org

 

 جناب آقای کيا احمدی

 مسول امور آموزشی

kia@pglo.org

  پدرام پارساجناب آقای 

 مسول امور اجتماعی

pedram@pglo.org

 

 قای مانیجناب آ

 مسول امور بهداشتی

mani@pglo.org

شــایان ذکــر اســت یکــی از طــرح هــای ســازمان ایجــاد   

ــانی متفــاوت بــ       مــامی قــوم هــا و  ای ترنســخه هــای زب

زبان های موجود ایرانی است که در حال حاضـر تنهـا در             

دست مطالعه و بررسی می باشد و با تـامين نيروهـای            

بـه عنـوان مثـال نسـخه کـردی و        . کاری اجرا خواهد شد   

ــه   .ســایت ســازمان... آذری و  ــز در مجل از دوســتان عزی

گرایـان   ماها نيز سپاسگزاریم که ارتباط دهنده همجنس      

ا هم هستند و اميد است کـه همـه بـا هـم در تمـامی                 ب

مراحــل پيــروز و موفــق باشــيم و دســت بــه دســت هــم  

دهيم و از حق و حقوق انسانی خـود دفـاع کنـيم و ایـن                

 نخواهــد شــد مگــر بــا اتحــاد و همســو شــدن همجــنس 

 .گرایان ایرانی

 

ــتان     ــامی دوسـ ــه تمـ ــا را بـ ــالم مـ ــان و  سـ ــم زبانـ  و هـ

نتظــار نامــه هــای شــما در ا. برســانيدهمشــهریان خــود 

 .عزیزان هستيم

 پيام شيرازی

 

 

                    !، خاموشی نيستچراغ                                                                          آیين      ٨۴  شهریور ماه  –   ۵٨  


