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 بکوش تا می توانی، خواهی دید که 
.هر چيز درست خواهد شد
چه گاه آسان نيست که بدانی چه راهی در پيش گيری،

زندگی زنجيری از افق. کنیتصميمی بگيری و یا چه 

ييراتی است که بههای نو ، آرزوهای نو ، روزهای نو و تغ

و گاه در رویارویی با این همه ، بی نيازسوی تو می آیند 

 .از یاری نيستيم

 :به خاطر داشته باش 

دریاب که .نخست در خيال و سپس آن را به واقعيت درآور

 !خوش بين باش !چه قدر یگانه ای 

رش توست که بر نتيجه ی بسياری از کارها نشاناین نگ

خرد .به هنگام نياز به یاری ، آن را طلب کن .خود می زند

 .نگهدار جهان را جویا باش و بر آن چنگ بزن

باور کن و چنين! آغاز کن .هر روز گامی به پيش بردار

تمام ارزشی را که شایسته ی آنی به خود ارزانی !باش

ستگی ها و هر آنچه تنها در توست ویژگی ها ، شای.دار

فراموش مکن که زندگی می تواند بس گران. را قدر بدان

 . قدر باشد

زمان الزم را برای رسيدن به. بر بال خيال بنشين

به درستی که به آن شادمانی. رویاهایت در نظر آور

پروا مکن ، هيچ. خواهی رسيد ، که به زر خریدنی نيست

نيکوترین کار. گام های تو نشودقله ای نيست که تسليم 

 ..ساده. کدام است؟ ساده است

بکوش تا می توانی ، خواهی دید که همه چيز درست

 .خواهد شد
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 پيام شيرازی

 
م توسط یکـی از دوسـتانم بـا یـک         زمانی که در ایران بود    

ــگرای  ــدم  65همجنسـ ــنا شـ ــاله آشـ ــدن و            .  سـ ــا دیـ بـ

یشـان، خيلـی تحـت تـاثير     هم صحبتی چند سـاعته بـا ا      

قرار گرفتم و مرا همواره درگير این اندیشه نمـود کـه آیـا              

 سرنوشت ما این خواهد شد؟

ــرورش خــدمت       ایــن دوســت همجنســگرا در آمــوزش و پ

می کرده و به دليـل جـو فرهنگـی زمـان جـوانی خـود و                 

فشــار خــانوادگی بــه ازدواج تــن در داده بــوده و بــه قــول 

نازا بوده و بعد از مدتی از خودش خوشبختانه همسرش   

 و از آن پس زندگی تنهـا و آرام خـود را             شده اند هم جدا   

 .نموده استآغاز 

ــزرگ کــه تنهــا مــردی درشــت هيکــل و    منزلــی آرام و  ب

مسنی را با احساساتی همجنسـگرایانه در خـود جـای           

احساســات و گرایشــات خــودش را نــه تنهــا . داده اســت

ــ    ــز محت ــه آن را ني ــرده بلک ــرکوب نک ــه       س ــل توج رم و قاب

به دليل این که شریک جنسی ندارد و تنهایی  . می داند 

فراگيری زندگی او را پوشش داده است او را به سمتی           

ســـوق داده بـــود کـــه در ظـــاهر بـــرای مـــا شـــرم آور و       

 .تاسف انگيز است

. او تمایل دارد که سکس همجنسـگرایان را تماشـا کنـد           

ایانی که مکـانی بـرای      منزل خود را در اختيار همجنسگر     

سکس ندارند قرار مـی دهـد و تنهـا توقـع آن و یـا بهتـر،                  

تنها خواهش آن تماشا نمودن سکس آنان اسـت زیـرا از      

 .این طریق می تواند حداقل چشمان خود را ارضا کند

با شنيدن این داستان چند موضوع مـرا آزار داد و آن ایـن              

عه مـی کننـد     بود که اول آیا افرادی که به این منزل مراج         

و در مقابل چشم این دوست سکس می کنند، نگرانـی      

و استرسی ندارند؟ آیا از سکس خود آن لـذت معنـوی و             

جسمی را در این شرایط می برند؟ آیا از روی اجبار ایـن             

موقعيت را می پذیرند و یا این کـه دليـل دیگـری از قبيـل                

 ترحم و دلسوزی وجود دارد؟

 آیـا نگرانـی از افشـا        مورد دیگر خود آن شخص است که      

شدن محل زندگی و موقعيت اجتماعی خود ندارد؟ چـرا          

ــه     ــه خــود مــی دهــد ک ــازه را ب ــن اج ــرین      خصوصــیای  ت

رابطه ی بين دو فرد را تماشا کند؟ آیا فقط منزل خـود را              

جهت کمک به دیگران و رفع مشکالت هم احساسـانش     

می باشد و یا فقط سواسـتفاده شخصـی در ایـن ميـان              

 است؟ چون برخی از افراد مایل هستند چيزهایی         حاکم

را که خود نداشتند را برای دیگران فراهم کنند و آیـا ایـن              

آیا تنها بـا دیـدن ایـن رابطـه بـه            از آن دسته افراد است؟      

ارضای فکری و جسـمی مـی رسـد؟ و هـزاران سـوال و               

. چرا بایستی این موارد وجود داشته باشد      . نگرانی دیگر 

 است یا کمبود عاطفی و جنسـی فـرد          تنهایی عامل آن  

 اینان را به این سو سوق داده است؟ 

ــه    ــن گون ــد سرنوشــت همجنســگرایان ای برخــی معتقدن

هست و همه تنها خواهند ماند و بایسـتی چنـد صـبای             

عمر خود را در این وضعيت به سر برنـد امـا بـه نظـر مـن                 

ممکن است ایـن گونـه افـراد        . این عقيده نادرست است   

 ما زیاد باشد امـا دليلـی بـر صـحيح بـودن و               در جامعه ی  

رابطـه ی جنسـی     . حتمی بودن این روند زندگی نيست     

یک امر خصوصـی اسـت و تجـارت و سواسـتفاده از ایـن               

 . مورد ناشایسته می باشد

همجنسگرایان هم همانند دیگران مـی تواننـد آینـده ای           

درخشان داشـته باشـند، مـی تواننـد تـا آخـر عمـر خـود                 

.  آرامی داشته باشند و تنهـایی را نچشـند         زندگی زیبا و  

بــرای ایــن مــورد تنهــا کــافی اســت کــه بخــواهيم و ایــن  

خواستن باید از هم اکنون باشد و زیرسازه های زنـدگی           

مــی تــوانيم بــا . آینــده ی خــود را محکــم و اســتوار کنــيم

ســـازگاری و انعطـــاف پـــذیری در عقایـــدمان دوســـتان و 

 . شته باشيم خود را در کنار خود داشریک زندگی

 ...تنها کافی است که بخواهيم
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  کانادا–امين 

 مصر
ــارس  ــازمان 2004اول مـــــ       ســـــ

ــوق بشــر     ــان حق ــده ب ) HRW(دی

 مبنـی بـر      منتشر کرد  گزارشی را 

ــان کــه حکومــت مصــر همجــنس  ایــن ــه صــورتگرای    را ب

 .سازمان دهی شده شکنجه می دهد

ورد کنت روث دبير سـازمان دیـده بـان حقـوق بشـر در مـ               

ت ندارد که چه وتفا: "گرایان مصری چنين گفت همجنس

کسی شکنجه می شود، اساس شکنجه مردود اسـت         

     افـــرادی کـــه بـــه خـــاطر هویـــت. و جـــای بحـــث نـــدارد

    جنســی شــان از طــرف اکثریــت مــورد آزار و اذیــت قــرار  

می گيرند و حکومت هيچ واکنشی نشان نمی دهد راه          

ــه ســـ   ــا عليـ ــه ی آزارهـ ــرای ادامـ ــهيل ینایررا بـ         را تسـ

 ."می کند

منـع قـانونی    گرایی   همجنس مطابق قوانين کشور مصر   

 از طـرف دادگـاه     2003ریـل   آو 17  در ندارد اما با ایـن حـال      

گرایی خـود اعتـراف کـرده         نفر که به همجنس    16 قاهره

 نفـر دیگـر     14بودند بازداشت و تنها دو نفر تبرئه شدند و          

حتـی در   . کوم شدند به یک تا سه و نيم سال حبس مح        

شصـــت مـــرد » قـــایق ملکــه «در مـــاجرای  2001ســال  

 همجنسگرا به جرم داشتن روابط نامشروع در مـاه مـی          

 که واکـنش هـای بـين         بازداشت و تحت نظر بودند     2001

 .المللی را افزایش داد

 کـه بـه     برخـورد دانشـگاه االزهـر       زمينه تغيير جنسيت   در

سيار جالـب   دانشگاه معتبر دنيای اسالم معروف است ب      

  اولين دگرجنس شده مصـری بـه نـام   توجه بود وقتی که  

 1988در سـال      یـک دانشـجوی پزشـکی      "سيد عبداهللا "

 رســانه هــای مصــری و خــارجی از  داد ور جنســيتيــتغي

بـه  را   نـامش    ی پـس از آن    و. جسارت وی سـخن گفتنـد     

 و از دانشـکده پزشـکی بـه         تغييـر داده  " سالی عبـداهللا  "

.  و زن شده بود اخراج شدستيکه دیگر مرد ن    جهت این 

اگــر چــه وی پــس از شــکایت بــه دادگــاه هــای مختلــف   

 یابــد امــا توانســت جــای خــودش را در آن دانشــکده بــاز 

مصــری کــه در دیگــر  دگــرجنس شــده ی پيگيــری هــای

 بـرای کـم کـردن        پس از شـکایت خـانواده اش       اسکندریه

بق اسـالم  اطـ م وسهم ميراثش کـه دیگـر زن شـده بـود         

 .می دانستند به جایی نرسيدحق آن را نيم 

 

 
 دکتر سيروس شميسا

 معشوق بنده یا لعبت سرایی

خریـد و   . نوع دیگر معشوق مذکر، معشـوق بنـده اسـت         

افـراد مـتمکن    فروش برده و بنده امر متداولی بـود و لـذا            

در اینجا رابطه عاشق و     . کنيزان و غالمان بسيار داشتند    

ق باید در این معشو. معشوق رابطه ارباب و رعيت است

مقابل عاشق که خداوند اوسـت تسـليم محـض باشـد،            

اما از تغزالت این دوره از ترشـرویی و بـدخویی او سـخن            

 .رفته است

یکــی از مضــامين ایــن نــوع شــعر ایــن اســت کــه شــاعر  

ری شده است و بنده دور از چشـم         گعاشق بنده فرد دی   

 .خواجه ی خود با شاعر سر و سری دارد

 ردوش ناگاه به هنگام سح

 اندر آمد ز در آن ماه پسر

 با رخ رنگين چون الله و گل

 با لب شيرین چون شهد و شکر

 حلقه ی جعدش پر تاب  گره

 حلقه ی زلفش از آن تافته تر

 گفتم ای خانه به تو باغ بهشت

 چون برون جستی از خانه به در؟

 خواجه ترسم که خبر یابد از این 

 بانگ برخيزد چون یافت خبر

 مت بکشمگفت من بار مال

 تو بکش نيز و بس اندوه مخور

 چون منی را به مالمت مگذار

 این سخن را بنویسند به زر

 لشکری چند بر خواجه و مير 

 همه دارند ز من دست به سر

 همه در انده من سوخته دل

 همه در حسرت من خسته جگر

 گر مرا خواجه به نخاس برد

 بربایند به همسنگ گهر

 غلتو مرا یافته ای بی همه ش

 نيست اندر کلهت پشم مگر

 گفتم ای ترک در این خانه مرا

 های ببر کودکانند چو گل

 گر ز تو بر بخورم، بر بخورند

 ...زان من، فردا، کس های دگر

 )فرخی(
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شاید در این قطعه ی رودکی هم عيـار همـين معشـوق        

بنده ی مـذکر باشـد نـه کنيـزی کـه مـی گوینـد رودکـی                  

 :یددوست داشت و سرانجام او را خر

 کس فرستاد به سر اندر عيار مرا

 که مکن یاد به شعر اندر بسيار مرا

 وین فژه پير ز بهر تو مرا خوار گرفت

 برهاناد از او ایزد جبار مرا

ــ ــی    ربهت ــدکان هســتند، یعن ــده، ری ــوع معشــوق بن ین ن

ــوان       ــه در عنف ــی ک ــا روی ــم ســن و ســال زیب ــان ک   غالم

زه جوانی اند و هنوز کـودک محسـوب مـی شـوند و سـب           

این لغت که ساخت دیگـری از رود اسـت در           . عذار ندارند 

ادبيات سبک خراسانی زیاد به کار رفته اسـت و فرخـی            

از ریدکان سرایی یعنی غالمان خانه زاد که در دربارها و           

سرای بزرگان و اشراف می زیسـتند و مـی باليدنـد نـام              

منشا این غالمـان از شـهرهای حسـن خيـز           . برده است 

ندهار و حصار ترکستان است و لذا سـفيد         چون بلغار و ق   

موده زاین نوجوانان زیبا رو در فن جنگ هـم کـارآ          . هستند

 :بودند و شاهان آنان را با خود در نبردها همراه داشتند

 ریدکان خواب نادیده مصاف اندر مصاف

 مرکبان داغ ناکرده قطار اندر قطار

*** 

 همواره شادمانه زیاد و به هر مراد

  و خداوند یار اوتوفيق جفت او

 چون بوستان تازه و باغ شکفته باد

 از روی ریدکان حصاری حصار او

*** 

 امروز ما و شادی، امروز ما و رامش

 در زیر هر درختی عيشی کنيم دیگر

 با دوستان یکدل با مطربان چابک

 با ریدکان زیبا با ساقيان دلبر

 دلجوی ساقيانی شيرین سخن که ما را 

 وز لب دهنده شکراز کف دهنده باده 

 

 ریش معشوق یا سبزه عذار

یکی از مضامين شعر فارسی در ارتباط با معشوق مذکر      

که عـالوه بـر قصـيده در غـزل هـم دیـده مـی شـود ایـن                    

است که معشوق کـه کـودک اسـت نخسـت خـط و بـه                

اصطالح ریش ندارد ولی سرانجام ریش در مـی آورد و از            

یـن خـالف رای     و ا ( این زمان به بعد بـه درد نمـی خـورد            

افالطون است که به عشق معنوی معتقد بـود و لـذا بـه             

و شاعران در این باره     ) نظر او معشوق نباید کودک باشد     

   فرخــی در تغــزل  . بــه مضــامين گونــاگون پرداختــه انــد    

قصيده ای افسوس مـی خـود کـه معشـوقش بـا آن کـه                

پانزده شانزده سال بيشتر ندارد، ریش در آورده اسـت و           

شـاعر از ایـن     . وسه شاعر را خراب کـرده اسـت       جایگاه ب 

 :قصه شب ها نمی خوابد

 آن سمن عارض من کرد بناگوش سياه

 دو شب تيره درآورد زو گوشه ی ماه

 سالش از پانزده و شانزه نگذشته هنوز

 چون توان دیدن آن عارض چون سيم سياه

 روزگار آن چه توانست بر آن روی بکرد

 باهبه ستم جایگه بوسه ی من کرد ت

 بچکد خون ز دل من چو به رویش نگرم

 نتوانم کرد از درد بدان روی نگاه

 شب نخسبم زغم و حسرت آن عارض روز

 تا به شب زین غم و زین درد همی گویم آه

در ابيات زیر دميدن ریش به دميدن بنفشه تشبيه شـده           

اســـت، از آن جـــا کـــه معشـــوق تـــازه ریـــش درآورده را  

مـال داد کـه ایـن اطـالق     سرهنگ خوانده است، باید احت   

به مجاز ما یکـون اسـت و معشـوق لشـکری نوجـوان در               

 .آینده سرهنگ خواهد شد

 همی بنفشه دمد گرد روی آن سرهنگ

 همی به آینه چينی اندر آید زنگ

 از آن بنفشه که زیر دو زلف دوست دميد 

 بسی نماند که بر الله جای گردد تنگ

 اگر بنفشه فروشی همی نخواهم خرد

 فشه بسنده است زلف آن سرهنگمرا بن

 زیر، شاعر مدعی است که دميـدن ریـش باعـث            تدر بي 

 :زشتی معشوق نشده است

 دعوی خوبی تو چو باطل نشد به خط

 معلوم شد که رونق گل خار نشکند

یکی از مضـامين، مربـوط بـه وقتـی اسـت کـه معشـوق                

نوجوان در حال ریش درآوردن است و به اصطالح نوخط و           

ت، یعنـی هنـوز ریشـش سـياه نشـده           یا سـبز خـط اسـ      

. است، تـا ایـن زمـان هنـوز شـاهد محسـوب مـی شـود           

 :چنان که فرخی در غزلی می گوید

 با عارض ساده ز در دیدن بودی

 با خط دميده ز در بوس و کناری
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بهتــرین مضــامين در ایــن بــاب را در اشــعار غزلســرایانی  

 :همچون سعدی و حافظ می توان یافت

 هوتو پار برفته ای چو آ

 امسال بيامدی چو یوزی

 سعدی خط سبز دوست دارد

 نی هر الف جوال دوزی

*** 

 سوال کردم و گفتم جمال روی تو را 

 چه شد که مورچه بر گرد ماه جوشيده است

 جواب داد ندانم چه بود رویم را 

 مگر به ماتم حسنم سياه پوشيده است

حافظ این مطلب را تا حـد فلسـفه ارتقـا داده و مضـامين               

 :ی ساخته استحکم

 هر را با خط سبزت سر سودا باشد

 پای از این دایره بيرون ننهد تا باشد

مضـمون  ) جـر شـعر نـو       ( در همه ی ادوار شعر فارسی       

ــج شــعر فارســی  ضــریــش معشــوق یکــی از م  امين رای

 :است

 چنان که نيل بود مانع رسيدن چشم

 به خط رخ تو امان یافت از پریدن چشم

 ه خوابيده استشب گذشته کجا بوده ای ک

 بساط سبزه ی خط تو از چریدن چشم

 )دیوان صائب(

*** 

 زنهار بهش باش که ناری پسرا ریش

 تا نفکندت در غم و زاری پسرا ریش 

 این هست برآن قافيه شعر جمالی

 این شادی روزی که برآری پسرا ریش

 

 )این مطالب ادامه پيدا خواهد کرد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ميشل الساال: نویسنده
  پرنيان-نيکی : مترجم

 )آخر (چهارمقسمت 
 

 خانواده درماني با يك فرد
حتي اگر تنها يك پسر يا يك  

گرا براي درمان  دختر همجنس

بدون (در دسترس باشد 

، باز هم )دسترسي به خانواده

مي توان اصول خانواده درماني 

متخصصين نشان داده اند آه مي توان از . را بكاربست

ن تنها يكي از اعضاي خانواده، با طريق مالقات آرد

اين نوع درمان، . موفقيت دست به درمان خانواده ها زد

اش صد مايل دورتر  در موارد درمان جو، آه خانواده

زندگي مي آردند، و روالندو، آه پدرش در امريكاي 

در طي . جنوبي سكونت داشت نشان داده شده است

 انطباق آشنا /درمان، جو و روالندو با فرآيندهاي شكايت

شدند و به آنها توصيه شد با خانواه هاي ناخشنودشان 

   .دست آم نوعي تماس را برقرار و حفظ نمايند
 :آمك به جو براي درك نياز والدينش به نارضايتي 

. گرايي او را بپذيرند جو مي خواست والدينش همجنس

با وجود اين، او قبول داشت آه استدالل آردن و بحث 

ها فقط به مشاجره، خشم و حالت دفاعي آردن با آن

درمانگر در طي درمان، جو را تشويق . منجر خواهد شد

نمود احساسات شوك، نااميدي و خشم خود را ابراز 

هاي والدينش ظاهرًا تند و  هرچند آه واآنش. نمايد

گر به جو آمك آرد تا  زننده بود، با اين حال، درمان

بخشي از يك افسردگي پدر و عدم قبول مادرش را 

مانند سندي و اآثر . فرآيند موقتي و گذرا در نظر بگيرد

گرا، جو مي بايست براي وفق دادن  افراد همجنس

. گرايش خود با عدم پذيرش از سوي جامعه راهي بيابد

درمانگر جو را تشويق آرد تا از اطالعاتي آه از اين 

 فرآيند بدست آورده استفاده نموده و از زاويه اي غير

هاي والدين خود  نشي تر و واقع بينانه تر به پاسخواآ

با پذيرش اين نقطه نظر، جو شكيبايي . توجه نمايد

بيشتري بدست آورد و راضي شد به والدينش فرصت 

جو از . دهد تا خود را با اين اطالعات جديد وفق دهند

 دوست يابی
  عزيزدوستان و همجنسگرايان

ا چنانچه مايليد  ويژه نامه ی دوست يابی مجله ماه
ل ا ايمي رای آن ه ه ب افی است ک د ک ت کني را درياف

 .فرستاده و درخواست نماييد
ن ت در اي رای ثب ود را ب ای خ ی ه ين آگه م چن ه

 .نشريه برای آن ها ارسال کنيد
 

Majaleh_maha@yahoo.com 
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    آردن والدينش به پذيرش  تالش براي متقاعد

در نتيجه، گرايي خود دست آشيد و  همجنس

 .مشاجرات مخرب خانوادگي فروآش آرد
    هفته به 2درمانگر به جو پيشنهاد آرد به مدت 

خانواده اش تلفن نزند و به خود و به والدينش فرصت 

در طول اين . دهد تا به مشاجرات تلفني پايان دهند

چنان با درمانگر در تماس بود و درباره  مدت، جو هم

اي والدين خود با او ه احساساتش در خصوص واآنش

در هفتة سوم درمانگر به جو توصيه . صحبت مي آرد

آرد آه تماس تلفني آوتاهي با والدين خود بگيرد و به 

او پيشنهاد آرد آه از پيش آشيدن بحث درباره تمايالت 

جنسي اش خودداري آند و چنانچه والدينش اين 

نها مسئله را مطرح نمودند، به آنها بگويد آه ميداند آه آ

 .براي خو گرفتن به اين مسئله نياز به زمان دارند
 پس از  :آمك به جو و والدينش براي تماس مجدد 

 هچند تماس آوتاه مدت و ناخوشايند در طي يك دور

چهار هفته اي، جو و والدينش قادر بودند گفتگوي 

پدر جو . تلفني مودبانه اما تصنعي با هم داشته باشند

 يك مشاور حرفه اي به توصيه آشيش محلي به

. مراجعه نموده بود و ديگر ميل به خودآشي نداشت

جو . مادرش نيز آمتر نگران و عصباني به نظر مي رسيد

به آنها گفت آه او درك مي آند آه آنها براي وفق دادن 

سفانه، او و امت. خود با اين خبر به زمان نياز دارند

ا با والدينش با هم توافق آردند آه آريسمس آينده ر

با وجود اين، مادر جو به او گفت آه مايل . هم نگذرانند

است جو و شريك زندگي اش، تيم، را در هفتادمين 

 .جشن تولد پدر جو ببيند
واجور و ناهمسان  هاي به ظاهر جور جو از پيام 

در . والدينش گيج شده بود اما از آنها توضيح نخواست

ين طي درمان معلوم شد آه بحث نكردن درباره ا

اطالعات گيج آننده مي توانست آغاز يك شكاف و 

بنابراين . افزون ميان جو و والدينش باشد گسستگي روز

 با مادرش تماس بگيرد و ابه جو توصيه شد آه مجدد

وقتي جو با مادرش تماس گرفت . منظور او را جويا شود

. تيم را دوست داريمو ما تو ”:مادرش در پاسخ گفت

ابط شما را تصديق نكنيم، اما تا ممكن است ما هرگز رو

 “ .زمان، بيشتر با اين ايده آنار خواهيم آمد آن
 در طي دومين  :آمك به روالندو براي تماس مجدد 

ماه درمان، خواهر روالندو از امريكاي جنوبي تماس 

گرفت و به او اطالع داد آه پدرشان دچار حملة قلبي 

 روالندو مي ترسيد آه هرگز. شديدي شده است

اين بحران، عالوه بر . فرصت نيابد تا با پدرش آشتي آند

تجربة جديد ايفاي نقش ناپدري براي دختر شريك 

چه آه  زندگي اش، روالندو را بر آن داشت تا به آن

او . موجب تيرگي روابط او و پدرش شده بود، بينديشد

 .به شدت مايل به برقراري مجدد روابط بود
ارسيده بود آه مجددًا ميان به گمان درمانگر زمان آن فر

لذا به روالندو پيشنهاد آرد آه . دو ارتباط برقرار شود آن

درمانگر روالندو را . به پدرش در بيمارستان زنگ بزند

راهنمايي آرد آه بخاطر بيماري پدرش گفتگويش را 

روالندو نيز به اين نصيحت عمل نمود و . محدود نمايد

 سال با هم 5از متوجه شد آه گرچه او و پدرش بيش 

آدورت داشتند، اما ظاهرًا پدرش براي خبردار شدن از او 

اندآي پس از اين . است حرآتي از خود نشان داده

تماس، روالندو تصميم گرفت تا براي مالقات پدرش به 

درانتظار اين سفر، او احساس . امريكاي جنوبي برود

از نظر او پدرش موجودي خشمگين . اضطراب مي آرد

 جريحه دار آرده   با آج رفتاري، جسم و روح او رابود آه

با وجود اين، صداي پشت تلفن صداي يك مرد بيمار . بود

درمانگر با اضطراب و آشفتگي روالندو . و نحيف بود

ترسيد آه پدرش شيوه  روالندو مي. همدلي نمود

زندگي او را تقبيح آند، و نياز به آمك داشت تا 

هم از خود حمايت آرده واآنشي از خود نشان دهدآه 

درمانگر روالندو را . باشد و هم ارتباطش را حفظ نمايد

راهنمايي آرد آه احساساتش را با پدرش در ميان 

بگذارد و هر گاه احساس آرد آه مورد حمله واقع شده 

گفتگويش را قطع آند و هر وقت آه احساس آرد پدرش 

 .آرامتر شده، مجددًا سعي نمايد

 
سه هفته بعد روالندو بازگشت تا خبر موفقيت تجديد  

روالندو از ديدن آن ديو ترسناك آه . ديدارش را بدهد

اآنون به پيرمرد نحيفي مبدل شده بودآه قادر بود از 

ع موضو. خود محبت نشان دهد، سخت متحير بود

با وجود . گرايي اش مستقيمًا مطرح نشده بود همجنس

آه آيا او خود را در   خرسندي او و اينهاين، پدرش دربار

. برابر ايدز حفظ نموده، از او سواالتي پرسيده بود
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روالندو اين نگرانيها را پذيرش غير مستقيم جهت گيري 

روالندو و پدرش اهل . جنسي اش تلقي مي آرد

صول فرهنگ آاتوليك امريكاي التين امريكاي التين مح

  گرايانه بها  فرهنگي آه به نرينگي دگرجنس. بودند

. گرايانه را محكوم مي آرد مي داد و رفتار همجنس

روالندو مي دانست آه واقع بينانه نيست اميدوار باشد 

او و پدرش بتوانند بي پرده درباره جهت گيري جنسي او 

او معتقد بود آه امكان با وجود اين، . با هم صحبت آنند

 .يك رابطه خوب هنوز وجود دارد
روالندو هر چند وقت يكبار به امريكاي جنوبي  

. گشت، و رابطه اش با پدرش رو به بهبود بود برمي

درمانگر روالندو را ترغيب نمود تا تماس با پدرش را حفظ 

 و عالقه اش را به داشتن ارتباط با او صراحتًا بيان  نموده

رغم انكار  درمانگر عبارات پدر روالندو را، علي. نمايد

دانست آه او  اجتماعي و فرهنگي، دال بر اين مي

هنوز به پسرش عالقه دارد و مايل است مجددًا با او در 

 .ارتباط باشد
چون بسياري از مراجعين، مردد بود آه  روالندو نيز هم

 بدرفتاري پدرش با او تا چه اندازه هآيا مطرح آردن خاطر

پس از . تواند در بهبود سالمت رواني او مؤثر باشد مي

 طوالني، روالندو و درمانگر به اين نتيجه رسيدند همباحث

تواند خشم او را براي مدت  آه گرچه تخليه رواني مي

آوتاهي فرونشاند، اما ممكن است با اين عمل پدرش 

حالتي دفاعي بخود گرفته و تجديد روابطشان، آه هر 

 آدورت هادام. ل دارند، را به مخاطره اندازددو بدان تماي

نه رشد عاطفي روالندو را باال مي برد و نه به او آمك 

 فرزندي، آه هردو خواهان آن - پدرهمي آرد تا رابط

در طي جلسات انفرادي، درمانگر . بودند ، را برقرار آند

به درمان تأسف روالندو براي برآورده نشدن نياز به توجه 

روالندو متوجه شد آه . وران آودآي پرداختپدرانه در د

اگر او اآنون رابطه اي را با پدر خود برقرار آند، اين رابطه 

او به . مي تواند تا اندازه اي اين نياز را برآورده سازد

عنوان يك فرد بالغ مي توانست با پدرش آنش متقابل 

اما محدود داشته باشد و در صورت لزوم براي حمايت از 

 .ًا از آن صرف نظر آندخود موقت
 روالندو و نيز روابطش با اشخاص مهم ديگر در هروحي 

هاي از دست  تأسف خوردن براي فرصت. حال بهبود بود

رفته براي تجارب مثبت با پدرش و نيز يادگيري روشهاي 

داد تا با خيال  رفتاري مؤثر در روابط، به او فرصت مي

   ا شريك آسوده روشهاي تازه اي را براي ارتباط ب

چنين رفته رفته از ابراز  او هم. زندگي اش بيازمايد

     محبت پدرانه، آه خود از آن محروم بوده، به 

 .نادختري اش احساس غرور مي آرد
 مراقبت هاي تكميلي 
 همجنسگرايي فرزند خود ممكن هآنارآمدن با مسئل 

). 1987مولر، ( است پنج سال يا بيشتر بطول بيانجامد 

 درماني بايد طوري برنامه ريزي شوند آه در مداخالت

بحران حادي آه بدنبال اين آشكارسازي بوجود مي آيد، 

در هر يك از مواردي آه در باال . به خانواده ها آمك نمايد

بحث گرديد، سازگاري بعد از پايان دوره درمان نيز 

درمان جو حدود دو ماه بطول . همچنان ادامه مي يابد

هاي روالندو و سندي ، طول   خانوادهدر مورد. انجاميد

مراقبتهاي پس از . مدت درمان چندين ماه بيشتر بود

دهد آه پس از آشكار  اتمام دوره درمان نشان مي

سازي روابط خانوادگي همچنان حفظ شده و بهبود مي 

 راحت تر و هراث و باب متوجه شده اند آه رابط. يابند

. ود آمده استصادقانه تري ميان آنها و دخترشان بوج

جو اظهار ميدارد آه با وجود اينكه والدينش بار ديگر او و 

شريك زندگي اش را در مراسم خانوادگي شرآت 

ميدهند، اما آنها همچنان سعي مي آنند خود را با اين 

 پس از درمان ، جو هدر مرحل. مسئله سازگار نمايند

 هاظهار مي دارد آه والدينش مخالفند آه او خانواد

.  خود را از جهت گيري جنسي اش آگاه سازدهدگستر

لذا او تصميم دارد انجام اين آار را به تعويق اندازد تا 

. والدينش فرصت بيشتري براي سازگاري داشته باشند

 جالب توجه اينكه ، از زمان آشكارسازي ، جو هنكت

بيشتر احساس باليدگي ميكند و آمتر نگران پذيرش از 

 پيش بيني نشده هتيجن. سوي والدين خود است

ديگري آه جو به آن اشاره ميكند بهتر شدن روابط ميان 

 :او و شريك زندگي اش ميباشد
من . من و تيم به هم نزديكتر شده ايم”  

او سعي . روابط ميانمان را عادي نميدانم

روابط مان به . ميكند از من حمايت آند

در اين جريان هر دوي . مراتب بهتر شده 

حالت . نار يكديگر حس ميكنيمما خود را آ

احساس مي آنم . آرامش بخشي است

احساس . هستيم) گروه( ما يك تيم 

 “. خيلي خوبي است
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اين نزديكي و صميميت حاآي از آنست آه  

آشكارسازي جو سطح تشخيص او را باال برده و در 

نتيجه ، او با آسودگي بيشتري توانسته با شريك 

 .زندگي اش صميمي تر شود
 پس از درمان ، روالندو اظهار داشت آه هيك مصاحبدر  

هر چند آه آنها .  او و پدرش بهتر شده استهرابط

 همجنسگرايي روالندو با هم هبندرت صراحتًا دربار

صحبت ميكنند ، اما او پدرش بطور مرتب تلفني با هم 

در تماس هستند و در طي سفرهاي مكرر او به 

هم سپري مي امريكاي جنوبي ، اوقاتشان را با 

 روالندو ، آه اآنون از ماهيت سيستماتيك  .آنند

آنشهاي متقابل ارتباطي آگاهي دارد، از آموخته هاي 

خود براي تقويت رابطه با شريك زندگي اش نيز 

 .استفاده مي آند
 خالصه آالم 
بعضي از والدين، به داليل متعددي ، ممكن است هرگز  

خود آه به سن قادر نباشند با فرزندان همجنسگراي 

بلوغ رسيده و مبادرت به آشكارسازي نموده اند ، ارتباط 

داشته باشند ، و زماني آه دختر يا پسرشان مبادرت به 

با . آشكارسازي نمايد ، تمام پيوندها را قطع خواهندآرد

وجود اين ، ميانجيگري هاي درماني ميتواند به بسياري 

. بط اجتناب ورزنداز خانواده ها آمك نمايد تا از تيرگي روا

به منظور هدايت خانواده در اين بحران، درمانگر بايد 

به ( شخص همجنسگرا و پدر و مادر هنيازهاي جداگان

ديدار . را مورد توجه قراردهد) عنوان يك سيستم فرعي

جداگانه با والدين و دختر يا پسر همجنسگرا و آمك به 

اي آنها براي بيان و توضيح احساسات خود ، روشي بر

زماني آه . ترويج عواطف قدرتمند در اين بحران است 

اين احساسات به رسميت شناخته شدند، والدين 

 هراحت تر تالشهاي درمانگر براي آشنايي آنها با شيو

زندگي همجنسگرايان را خواهند پذيرفت ، و دختران و 

پسران همجنسگرا نيز بهتر خواهند توانست واآنشهاي 

هر دو بخش خانواده بايد . دوالدينشان را درك آنن

راهنمايي شوند تا در طي فرآيند آشكارسازي تا حدي 

تماسشان را با هم حفظ نمايند، حتي اگر اين تماس 

سپس با آنار آمدن والدين با . آوتاه و سطحي باشد

همجنسگرايي فرزندشان ، والدين و فرزندان ميتوانند به 

 . هم نزديكتر شوند

ظور آمك به خانواده ها، در طي اين ميانجيگريها به من 

در هر . مراحل اوليه بحران آشكارسازي صورت ميگيرد

يك از مثالهاي موردي اين مقاله، سازگاري والدين با 

. يابد همجنسگرايي فرزندشان پس از درمان ادامه مي

گرچه ممكن است پذيرش آامل جهت گيري جنسي 

 ، فرزندي همجنسگرا براي اآثر والدين غيرممكن باشد

با وجود اين ، اگر والدين و فرزندان همجنسگرايشان به 

 درك متقابل هروشي غيرواآنشي آه منعكس آنند

روابط خانوادگي و نيازهاي عاطفي هر يك از اعضاي آن 

 به ارتباطشان ادامه دهند، رسيدن به بيشترين  است ،

حد سازگاري و سطوح جديد صميمت امكان پذير خواهد 

 . بود
 والدين مخالف و شوآه شده ، رنج عاطفي از آنجا آه 

زيادي را به فرزند خود تحميل ميكنند، درمانگران ناچارند 

مراجعين همجنسگراي خود را تشويق نمايند تا در طول 

.  آشكارسازي به شرآاي زندگي خود اتكا آنندهدور

درمانگر به سندي توصيه آرد در طول زماني آه 

 دست به گريبانند والدينش با مسئله همجنسگرايي او

به . ، به حمايت شريك زندگي و دوستانش اتكا نمايد

 جو و روالندو گهگاه شرآاي زندگي  پيشنهاد درمانگر،

شان را با خود به جلسات مي آوردند تا در مورد اينكه 

چگونه مي توانند به هنگام مواجهه با واآنشهاي والدين 

 مخالفت .جو و روالندو از هم حمايت نمايند، بحث آنند

والدين نيروي تحريك آننده اي براي روابط 

 ). 1989 ؛ مورفي ، 2000الساال ، ( همجنسگرايان بود 

 هجو معتقد بود آه بحران خانوادگي موجب بهبود روابط

روالندو نيز متوجه . او با شريك زندگي اش شده است

 او و هشده بود آه پس از تجديد ارتباط با پدرش ، رابط

شايد دليل وقوع . ش افزايش يافته استشريك زندگي ا

اين امر آن باشد آه جو و روالندو در مدت زماني آه 

سعي ميكردند براي حل مسائلي آه با والدينشان 

 به حمايت عاطفي شرآاي  داشتند، راه حلي بيابند ،

همچنين اين احتمال وجود . زندگي شان متكي بوده اند

 با پدرش دارد آه آشكارسازي جو و آشتي روالندو

موجب باال رفتن سطح تشخيص آنها ، و سپس منجر به 

افزايش صميميت شان با شرآاي زندگي شان شده 

 .باشد
هاي توصيف شده در اين مقاله را ميتوان  ميانجيگري 

بعنوان . براي ساير انواع بحرانهاي خانوادگي نيز بكار برد
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 زوجهاي ميان فرهنگي و ميان نژادي با  مثال، احتماًال

. دشمني خانواده هاي اصيل شان مواجه خواهند شد

خبر رابطه يا قصد ازدواج يك پسر يا دختر با فردي از نژاد 

 هتواند به انداز ، طبقه ، يا مذهب ديگر ، مي

آشكارسازي همجنسگرايي دختر يا پسر ، به بحرانهاي 

آرام آردن اعضاي خانواده از طريق . خانوادگي دامن بزند

با هر يك ازآنها ، گوش دادن به نگراني مالقات جداگانه 

هايشان و همدلي آردن با آنها ، و تشويق آنها به 

تماسهاي آوتاه و غيرواآنشي ميتواند براي راهنمايي 

خانواده هاي گوناگون در طي دورانهاي مختلف 

 .ناماليمات سودمند باشد
 

 
 سازمان سخنگوی – آرشام پارسی

 می سازمان دلخوراز نام انگليسی برخی از دوستان 

 ر دودریافت نمودیم که ه نامهدو در ماه گذشته . باشند

 در نام Persian ی خواستار توضيح در مورد وجود واژه

از آن به عنوان احتمال  و شده بودانگليسی سازمان 

الزم لذا . ده اندنام براختالف های قومی و فرهنگی 

دیدیم که توضيحاتی در این باره جهت اطالع عموم 

 .دوستان و خوانندگان اعالم نمایم

نام قدیم مملکتی است که حتی تا ) Persia( پرسيا -1

که » ایران«چندی پيش در نقشه ها از آن به جای 

 .بود نام می بردند» آریا«برگرفته از 

 در  شما عزیزانع هستيد سازمانلهمانطور که مط -2

 نامی که ما همواره از .کشور نروژ به ثبت رسيده است

 »سازمان همجنسگرایان ایرانی«ن استفاده می کنيم آ

نمی عبارت فارسی اما به دليل اینکه این . است

ما مجبور بودیم از نام  برسد ثبتبه توانست در نروژ 

در ابتدا نام هایی پيشنهاد . انگليسی استفاده کنيم

 که برگرفته شده از نام فارسی بود SAHAشد از قبيل 

که مورد قبول ) HA= ایان  ، همجنسگرSA= سازمان (

 نام  سپسقرار نگرفت زیرا که مفهوم کاملی نداشت

Iranian Homosexuals Organization پيشنهاد شد که 

 شرکت اروپایی می بامتاسفانه به دليل یک تشابه اس

IHOنام دیگرپيشنهاد   پذیرفته نشد            

Iranian Lesbian & Gay Organization ز هر  بود که با

 در آخر ووجود داشت از قبل  ILGO  و IGLOدو ترکيب 

                     موفق شدیم از نام

"Persian Gay & Lesbian Organization"اده کرده ف است

 را ثبت کنيم که نه تشابهی وجود داشته باشد PGLOو 

و نه وب سایت آن پر شده باشد که بعد از ثبت آن 

 وجود pGLOشدیم که یک گروه دیگری به اسم متوجه 

ایی نبودن این شرکت اشکالی بروز پدارد که به دليل ارو

ننموده بود و این گروه هم اکنون غير فعال است و به 

 . فلسطينيان مربوط بود

    

اميد است که سوتفاهم ها برطرف گردد و همه ی 

همجنسگرایان با هر نژاد و زبان و مليتی با هم متحد 

شده و دست در دست هم نهاده و ار حق خود دفاع 

 .کنند زیرا که حق گرفتنی است نه دادنی

 .د حق خود را زنده سازیم و محترم شماریمبيایي                 

 شروع کردیم و در حال حاضر PGLOدر هر حال ما با نام 

 ماه هست که سازمان به فعاليت های خود 20حدود 

این انتخاب دليلی جز تشابه اسمی و . دامه می دهدا

   .آدرس های اینترنتی نداشته است

ه قوميت ببه هيچ عنوان در ابتدای امر مسایل مربوط 

ه است زیرا که نام فارسی آن از ابتدا فتایران مد نظر نگر

سازمان همجنسگرایان ایرانی می بوده است و تغييری 

 . نکرده و هم چنان پابرجاست

لر، کرد، عرب،  ،منترکآذری،  هيچ گاه هموطنان ما

بلوچ، پارس و دیگر قوم های ایران زمين را از خود جدا 

ندانسته و همواره همه را با نام ایرانی صدا کرده ایم و 

و ) فارسی(پرشين امروزه یک زبان است . خواهيم کرد

ایرانی بودن یک نژاد و مليت و این دو در کنار هم 

 .ی با هم ندارندهستند و منافات

 دوستان و نکته جالب توجه اینجاست که ما بسياری از

 را نيز در کنار ... و انیغ افهم احساسان تاجيکستانی،

خود داریم و این به دليل نام انگليسی سازمان است 

چرا که آنان نيز فارسی صحبت می کنند و این سازمان 

 .ستندرا از خود می دانند و خوانندگان و شنوندگان ما ه

همچنين دوستان زیادی را در آذربایجان و کشورهای 

شوروی سابق داریم که فارسی را می خوانند و می 

نویسند و از اینکه می توانند دریافت کننده مطالب و 

 .ند ابرنامه های ما باشند خوشحال

اهات ما ایرانيان است که بتوانيم مرکزی این باعث مب

و بتوانيم همانطور باشيم برای کشورهای همجوار خود 

که برای خود فعاليت می کنيم افراد بيشتری را تحت 

 .پوشش قرار هيم
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  دبير کمسيون حقوق بشر سازمان–آرشام پارسی 

 که زمزمه هایی در بودمدتی 

کشورهای اروپایی پيچيده شد 

گرایان ایرانی در سکه همجن

رفاه بسر می برند و مشکل و 

        خطری آن ها را تهدید 

اعدام دو نوجوان در . نمی کند

عدام دو جوان در امشهد و خبر 

اراک یک موج عظيمی را به راه انداخت و همجنسگرایان 

پس کوچه های اذهان عمومی بيرون و ایرانی از کوچه 

اما باز خبرها و . آمده و به مسئله روز دنيا تبدیل شدند

نظراتی مبنی بر رفاه و عدم مشکل اینان به گوش 

 . رسيد

جاز به حقوق اما متاسفانه باید باور کرد که مشکالت و ت

هميشه همجنسگرایان تازگی نداشته و یا بيم آن 

 .ادامه یابدنيز  که با شدت بيشتری موجود هست

خبر و تصاویری به تازگی به دست ما رسيده است که 

حاکی از یکی از جنایات و ستم هایی است که بر 

 .همجنسگرایان می رود

 

 سال دارد و 23امير یک همجنسگرای ایرانی است که 

ارها و بارها به جرم همجنسگرا بودن دستگير و تهدید ب

 . و شکنجه شده است

ایران کشوری است که همجنسگرایان امکانات خاصی 

ندارند یعنی همانند کشورهای اروپایی و یا امریکایی 

نيست که مکان هایی عمومی برای دوست یابی و یا 

با فراگير . وجود داشته باشد... تفریح و گردهمایی و

 اینترنت در ایران این ابزار الکترونيکی بهترین راه شدن

دوست یابی و درد دل کردن برای ایرانيان به خصوص 

همجنسگرایان شد و به این گونه اینترنت جایگزین 

 . گردید... تفریحات و سرگرمی ها و 

امير در اینترنت با یک همجنسگرایی آشنا می شود و 

   ا هم صحبت پس از این که عکس او را می بيند و ب

در روز و ساعت مقرر . می کنند قرار مالقات می گذارند

ناگهان ماموران در محل قرار همدیگر را می بينند و  

 انتظامی امير را دستگير کرده و یمفاسد اجتماعی نيرو

برده و بعد از چند روز با دستبند به مفاسد اجتماعی 

ر او را  را به دادگاه فرستاده و در زندان شهبازداشت او

 .می زنندصد ضربه شالق 

      کليات این ماجرا شاید ساده باشد اما بسياری 

شکنجه و . حرف های ناگفته در پشت آن پنهان است

آزار به جرم گرایش جنسی، به جرم رابطه جنسی، به 

جرم سخن گفتن، به جرم پوشش، به جرم آرایش، 

به جرم رفتار، به جرم حالت ها و هزاران جرم هایی 

که ریشه در ضایع سازی و تجاوز به حقوق انسان 

 .است می باشد

نيروی انتظامی و بسيج سپاه پاسداران با آموزش 

جامع کامپيوتر و کاربرد آن به نيروهای فشار خود، 

پروژه ای را راه اندازی نمودند که بتوانند این تنها 

ابزار ارتباطی همجنسگرایان را خراب و نا امن 

 . نمایند

در اینترنت با امير آشنا شده بود و با او قرار کسی که 

گذاشته بود کسی نبوده جز ماموران و طعمه های 

نيروهای فشار که موظف به نفوذ در این شبکه و ورود 

به سایت ها و اتاق های گفتمان ویژه همجنسگرایان 

عکس و تصاویر خود را ارسال می کردند و . می بودند

 هر نحو ممکن جلب اطمينان طرف مقابل خود را به

 . نموده و او را بر سر قرار می آورند
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در ابتدا نيز همدیگر را مالقات نموده و پس از کمی قدم 

      ماموران اقدام به دستگيری همجنسگرایان ،زدن

می نمودند و متن چت آن ها نيز به پيوست به عنوان 

 .سند محکوميت ارائه می گردید

ه تشکيل گردیده و حکم به راحتی در مدت چند روز پروند

چراکه باید با سرعت هر چه . صادر و اجرا می شود

ق کشی حتر این  تمام

انجام گيرد تا مبادا خبر آن 

پخش گردیده و آنان را از 

این حق کشی بازنگاه 

حال اگر امير متهم . دارند

پرونده دزدی و یا چک بود 

     مدت های مدیدی 

می بایست در زندان به 

ان دادگاه سر برد تا زم

فرار رسد و پس از آن 

مدت ها قاضی پرونده به 

دنبال ادله و مدارک و 

امروزه حداقل زمان الزم برای بررسی . تحقيقات باشد

حتی اگر بخواهيد .  ماه می باشد6یک پرونده حدود 

 از  خوداجازه ای ساده برای بررسی حساب بانکی

اما . دادگاه دریافت کنيد حدود یک هفته زمان خواهد برد

به راستی چرا چنين پرونده ای باید خارج از روند اداری 

 !انجام شود و با این سرعت حکم صادر و اجرا گردد؟

و کار به از این قبيل اتفاقات بارها و بارها انجام شد 

جایی رسيد که سازمان دیده بان حقوق بشر مطلع 

با ورود مدافعان حقوق بشر کار دستگاه قضایی گردید و 

ه ک اسالمی سخت تر گردید زیرا که وامهایی جمهوری

قرار بود از طرف سازمان حقوق بشر به ایران تعلق گيرد 

 .به دليل این قضایا بلوکه گردید

 فجایع با له منافع به ميان آمد به راحتیحال که مسئ

رئيس قوه دست خطی از آقای شاهرودی عراقی 

قضائيه جمهوری اسالمی تحریف و کمرنگ شد به 

که گزارش داده شد این دادگاه ها از صالحيت  طوری

برخوردار نبوده اند و قوه قضائيه نسبت به مجازات 

عامالن آن اقدامات الزم را انجام داده است و در پی آن 

آقای علی پناهی یکی از ماموران و مدیران این پروژه 

دستگيری را از سمت خود برکنار کرده و او را تبعيدی 

که پس از مدت زمانی بسيار کوتاه  این غافل از ،ناميدند

فاش شد که ایشان به سمت مدیریت قسمتی از اداره 

گذرنامه درآمده است و بدیهی است که چنانچه این 

افراد در صدد خروج از کشور و دریافت گذرنامه بر بيایند 

 .حتما شناسایی خواهند شد

این روند ادامه پيدا نموده و گزارش هایی مبنی بر 

گسترده اداره اطالعات جمهوری اسالمی مبنی فعاليت 

بر شناسایی و کنترل همجنسگرایان چه در شبکه 

اینترنت و چه جامعه مخابره می گردد که بسيار جای 

 .نگرانی وجود دارد

همجنسگرایان ایرانی در رفاه کامل بسر می برند و 

این جمله را بارها . مشکلی آن ها را تهدید نمی کند

آن ها به دليل گرایش بلی، . يده ایماز این و آن شن

جنسی خود و ميل ذاتی به همجنس خود لحظه به 

لحظه فشار 

زیادتری را حس 

حرف . می نمایند

زدن، رفت و آمد 

کردن، لباس 

پوشيدن و هزاران 

هزار دليلی دیگری 

که معنای جدید 

 " اهــــــــــرف"کلمه 

 .می باشند

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای دفاع از همجنسگرايان
  بپاخيزيدگان اين ستم ديد

 

  به 
سازمان همجنسگرياان ايرانی 

 بپيونديد
 

www.pglo.org 
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0090 555 42 30 360 
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 استفان موری

 

ــان   ــازگی وارد گفتم ــه ت ــان ب  موضــوع زن

شرق شناسـی   /های اسالم شناسی  

در اکثــــر کشــــورهای . شــــده اســــت

 مســلمان امـــروزی، کــه حتـــی روابـــط  

ــابو محســوب  د گرجنســگرا موضــوعی ت

ــط      ــه شــدت سانســور مــی شــود، رواب ــردد، و ب مــی گ

بسـياری  . جنسی زن با زن شـدیدا نهفتـه مانـده اسـت           

ی امروز و حتی در     وجود همجنسگرایان در جوامع اسالم    

خ را انکــــار مــــی کننــــد و عقيــــده دارنــــد  یطــــول تــــار

همجنسگرایی مساله مربوط به غـرب و یـا امـری مـدرن             

 . است

 همجنسگرایی  بخشی از کتابیمتن زیر ترجمه 

 مربوط به ، Stephen O.Murray نوشتهاسالمی

مشاهداتی از روابط همجنسگرای زنان در جوامع 

اهميت این نوشته ها، در . اسالمی در طول تاریخ است

دليل ه متاسفانه ب. تائيد بر وجود این روابط است

 این جوامع مردساالر محدودیت دسترسی به ادبيات در

طول تاریخ، زنان هيچ اثر مکتوبی از رفتارها و  در

به طبع این . جای نگذاشته انده احساسات خود ب

 نوشته ها توسط مردان و بيان کننده پندارها و 

 .ت های آنان از این روابط استبرداش 

 از فسـادهای جنسـی کـه    Stephen O.Murrayبه گفته 

در رساله های کالسيک اسالمی از دیدگاه مردان به آن          

. اسـت " طبـق زنـی  " یـا  سـحق اشاره شده اسـت، امـر      

، در عربــی، بــه رفتــار   "ماليــدن"بــه مفهــوم  " ســحق"

گفتـه شـده اسـت    . دوهمجنسگرای زنان اطالق می ش    

م لوط، زنان به مدت چهل سـال پـيش از مـردان    که در قو 

چـه وجـود روابـط جنسـی در          گـر .  روی آوردنـد   این کار به  

 و گمـان بـوده اسـت تـا          سحرمسراها بيشتر از روی حد    

ــایی       ــزارش ه ــاهی گ ــر از گ ــا ه ــی، ام مشــاهدات عين

ــه عباســی       ــه خليف ــوط ب ــد داســتان مرب ــک مانن دراماتي

 گفتـه شـده اسـت کـه     . موسی الهادی نقل شده است    

ــای حرمســرای وی در حــين     ــوان و زیب ــان ج ــن از زن دو ت

خليفـه سـر آن دو زن را        . ارتکاب جرم غافلگير می شوند    

          از تــن جــدا کــرده و ســپس بــر ســر معطــر آنهــا تــاج        

توضــيح یکــی از داســتان هــای  همچنــين در. مــی گــذارد

هــزار و یــک شــب، کــه در آن مــردی زن خــود را در حــال  

ــد بوســيدن یکــی از پيشــخدمتا  ــی کن ــافلگير م . ن زن غ

ادعا می کند که حرمسـراها محـيط هـای          ریچارد بورتون   

) (Sapphismپــــرورش دهنــــده همجنســــگرایی زنــــان  

هر زنی پس از بلـوغ دوسـت دختـری دارد           : " است  بوده

و اضـافه   "  می گوینـد   )Myrtle( ميرتل   که به او در سوریه    

 سـقراطی  عشـق در بين اعراب وحشی که از "می کند   

ــ  ــه    و ســافيک ب ــالع هســتند، معشــوق بيشــتر ب ی اط

معشوقه های دوست دخترش حسادت می ورزد، تا بـه          

 ."مردان رغيب دیگر

ــن ادواردز  ــود از آداب    آل ــز خ ــومت آمي در مشــاهدات خص

 بـا نـام گـوهری در نيلـوفرآبی          در کتاب خـود    مردمان دیگر 

)The Jewel in the Lotus (کــه تحقيقــی فرهنگــی-

 ادعـا   1959در سـال    تاریخی از کشورهای شرقی است      

ــد  ــزوی    : "مــی کن ــيم من ــه در حرمســراهای عظ ــان ک      زن

روی می آوردنـد و از بـدل هـای     " سافيزم"می شدند به    

زبان، شمع، موز و آالت مصـنوعی       : قدیمی آلت تناسلی  

بـه ایـن زنـان بـه تمسـخر سـحقه           . استفاده مـی کردنـد    

 اعراب بر ایـن عقيـده بودنـد کـه            از  خيلی .گفته می شد  

 زنــان دیگــر را خــراب مــی کننــد،  ،شــتر از مــردانزنــان بي

 هـای  دختر مرد محتاط عرب بيشتر نگران دوست     بنابراین  

 ."زنش بود، تا مردان دیگر

در مورد رفتارهای همجنسگرای زنان ون هوینسنت استک

     )1643-1650(کتــاب خــود   مصــر در و مــردان بــومی در 

ســاکنين ایــن کشــور شــدیدا شــهوت بــاز :"مــی نویســد

 و بدتر از آن، لواط به حدی رواج دارد کـه مـردان              هستند،

 از زنان بيزارند و زنان نيز از مردان بيزارنـد و بـا زنـان دیگـر                

ــار          هــم همخــوابی مــی کننــد و آنهــا بيشــر بــه ایــن رفت

غير طبيعی روی می آورند تا روابط طبيعی قابـل احتـرام            

 "!و مشروع

باس به موردی اشاره می کند که شاه ع       توماس هربرت   

ایرانــی بــه همــراه دویســت تــن از معشــوقه هــایش بــه  

بعضـی از ایـن زن هـا شـبيه           به گفتـه او   . شکار می رود  

   آمــازون هــای بــی بــاک بودنــد و از تيــر و کمــان اســتفاده 

  آنهـا را    نمی گوید آیا ایـن زنـان کـه او          هربرت. نددمی کر 

خطاب می کند، آیا با زنان دیگر روابـط جنسـی           " آمازون"

نه، اما آمـازون اصـطالحی اسـت کـه معمـوال در             دارند یا   

 . مورد زنان همجنسگرا بکار برده می شود
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 عشـق همجنسـگرا      از عدم وجـود اشـاره بـه        مالک جبل 

ــرآن،  ــان در ق ــين زن ــه    ب ــه عــدم وجــود آن در ســنن اولي ب

اسالمی و در نتيجه در عربستان در زمـان ظهـور اسـالم             

 . اشاره می کند

ها در قرون   اعراب و ایرانی عقيده دارد که در بينروسان

وسطی، روابط جنسی بين زنان کامال مسقل از مغایرت         

ــی  ــت ) Gender Variance(جنسـ ــوده اسـ ــه در .بـ  نـ

الجرجانی و نه در الرقيب، و نه در هيج جای ادبياتی کـه       

من در آن تحقيق کـرده ام، ایـن عقيـده وجـود نـدارد کـه                 

ــد، دار    ــان دیگــر رابطــه جنســی دارن ــا زن ــانی کــه ب ای زن

ــه هســتند   ــيات جنســی مردان ــيچ  . خصوص ــور ه همينط

 .اشاره ای به نقش فاعل و مفعول در روابط زنان نيسـت           

البته هر از گاهی اشاراتی به رفتارهـای مردانـه بعضـی            

 لباس های مردانه پوشـيدن و حمـل          مثل زنان وجود دارد  

 ابتــدایشمشــير، اســب ســواری و غيــره، بخصــوص در  

ی زنــان از مــردان خيلــی  کــه ظــاهرا انــزوا دوران اســالم

این زنان گاه بخاطر قدم گذاشتن بـه        . شدید نبوده است  

ــرار      ــاد ق ــورد انتق ــاه م ــورد تحســين و گ ــردان م       عرصــه م

تــار فگــاه بــه نــوعی ر امــا رفتــار آنهــا هــيچ. مــی گرفتنــد

حتی غليمات،  . هغيرمتعارف جنسی ربط داده نمی شد     

        ه ماننـــد پســـران لبـــاسدختـــران کنيـــز خواننـــده ای کـــ

) حتی گاهی اوقات سبيل مـی کشـيدند       (می پوشيدند   

ه  در دربار خليفه بسيار مورد توجه بودنـد، بـ          19و در قرن    

نظــر نمــی رســيد روابــط جنســی بــا زنــان دیگــر داشــته  

باشند و یا حتی توجهی به زنان دیگر بکنند، بلکه ظاهرا           

 . جلب توجه مردان رقابت می کردندبا پسران برای

بعنــوان اصــطالحی " ســحقيات" لفــظ عربــی ابوخليــل، از

 قابل احترام برای زنانی که خود را همجنسگرا می دانند         

اســتفاده مــی کنــد، و اشــاره مــی کنــد کــه بســياری از  

عرب، ولده بنت الموستکفی در تمجيد      " سافوی"اشعار  

 از بـين رفتـه اسـت، زیـرا اکثـر             موحجـاح  از معشوقه اش  

در بيــان مســائل نویســندگان بــدليل زبــان بــی پــروای او 

 .جنسی، از اشاره کردن به آن پرهيز کرده اند

رک بدليل شـایعه    ادعا می کند که مردان تُ     گيسلين اوگر   

وجود روابط همجنسگرا در حمـام هـای عمـومی، بـه زن      

 .خود اجازه رفتن به حمام را نمی دادند

 که   شریف الدریسی در نوشته های خود تاکيد می کند        

 روی انتخاب است و نـه بـدليل عـدم        روابط زنان با زنان از    

بعضـی زنـان از زنـان دیگـر     . وجود رابطه جنسی با مردان   

ــر هســتند   ــاهوش ت ــيات   . ب ــی از خصوص ــا دارای خيل آنه

مردانه هستند و حتـی بعضـی رفتارهـای آنهـا، طـرز راه              

ــه اســت    ــان، مردان ــحبت کردنش ــتن و ص ــان  . رف ــن زن       ای

بـر زوج     می خواهنـد در رابطـه جنسـی فاعـل باشـند و            

آنها از خود شرم ندارنـد و زوج        . خود برتری داشته باشند   

اگـر ایـن زنـان راغـب        . خود را خودشان انتخاب می کننـد      

نباشند، هيچ مردی نمی توانـد آنهـا را مجبـور بـه رابطـه           

این امـر باعـث مـی شـود کـه آنهـا نتواننـد               . جنسی کند 

مطيع مردان باشند و بنابراین بـه عشـق همجـنس روی            

اکثرا زنان با این خصوصيات بين زنـان تحصـيل          . می آورند 

ــدا     ــرآن پيـ ــافظين قـ ــنده و حـ ــخص، نویسـ ــرده، متشـ        کـ

 .می شود

همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره شد، از آنجـایی            

که زنـان هـيچ آثـارمکتوبی از خـود بجـای نگذاشـته انـد،                

 پنـدارهای مـردان     کـه -تفسير این نوشته های مختصـر     

 روابط و یا نوشته های خصومت آميـز شـرق           در مورد این  

 مطمئنــا ایــن  . بســيار دشــوار اســت-شناســان اســت 

یا تاریخچه روابـط     و" حقيقت"نوشته ها بيان کننده تمام      

بلکــه فقــط , همجنســگرای زنــان در ایــن جوامــع نيســت 

به بخشی از تـاریخ   اشاره ای است به وجود این روابط و       

 .ناگفته زنان

کثـر کشـوهای اسـالمی از جملـه         متاسفانه جو کنونی ا   

و بررسـی بـی طرفانـه موضـوع           تحقيق عميق تر    ایران،

همجنسـگرایی بطـور خـاص، چـه در          زنان به طور کلی و    

      را بســيار دشــوار   طــول تــاریخ و چــه در جامعــه امــروز    

 .می سازد

 
 ايدز درمان ندارد

آگاهی و آموزش تنها راه 
 جلوگيری و مقابله با ايدز است

 
 

ضميمه پيش شماره هفتم
چراغ را حتما نشريه 

 نماييدمطالعه 
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 جهانگير شيرازی
انتشار عکسهای شکنجه شده امير دل هـر انسـانی را           

ن از صدها جنبه به مسئله پرداخت اما     توا می. بدرد آورد 

کـه آن    فقط به یک موضوع اشاره می کـنم و آن ایـن            من

دوستان همجنسگرایی که می گوینـد مـا بـه سياسـت            

عالقه نداریم و نمی خواهيم در سياسـت دخالـت کنـيم            

ــک       ــد؟ ی ــی کنن ــوردی م ــه برخ ــواقعی چگون ــين م در چن

حکومت سياسی در مجلسی که سياسی است قانون        

 ما همجنسـگرایان را تصـویب مـی کنـد، بعـد از آن         اعدام

ماموران این حکومت سياسی در کوچه و خيابان و پـارک     

و اینترنت در بدر بدنبال ما هستند تـا بـا سـيخ و شـالق                

رسـيدن بـه   . عشق و احسـاس مـا را سـرکوب کننـد       

 کشــور و جامعــه ای مثــل درحقــوق همجنســگرایان 

ایــران کــه همــه چيــزش سياســی اســت و مســئله  

حقوق ما که در نوع خودش اجتمـاعی مـدنی اسـت           

را  خود حکومـت سياسـی کـرده، بدسـت نمـی آیـد           

حتـی بـر خـالف      (که خود ما همجنسگرایان      مگر این 

بـه موضـوع سياسـت توجـه        ) ميل خود هم که شده    

 .کنيم

اصآل مـن نمـی دانـم کـه مـا چطـوری مـی خـواهيم                 

قــانون اعــدام را خنثــی یــا لغــو کنــيم بــدون آنکــه بــا   

توان  ون شاخ به شاخ شویم؟ مسئله را می       سياسي

کـه بـا ایـن حکومـت و در           از دو زاویه دیـد؛ یکـی ایـن        

دوران همين حکومت چيزی عایـد مـا نخواهـد شـد و            

تنها با سرنگون شدن این حکومت اسـت کـه مـا بـه              

زاویــه دیگــری کــه بعضــی . حقــوق خــود مــی رســيم

دوســتان از آن نگــاه مــی کننــد ایــن اســت کــه بایــد   

 .ت کرد و به روشنگری ادامه دادآهسته حرک

ــرنگونی     ــا را در سـ ــه آزادی مـ ــته اول کـ ــتان دسـ        دوسـ

می دانند پس باید بطور جدی وارد همکـاری و تعامـل بـا            

نيروهـــای ســـرنگونی خـــواه رو آورنـــد و در حرکـــات و     

اعتراضات و تظاهرات سياسی نيروهـای مخـالف درون و          

 فعــال بيــرون شــرکت کننــد و دیگــران را هــم بــه شــرکت

دعوت نمایند و آنهایی که معتقدنـد بایـد روشـنگری کـرد            

هم نباید بيکار بنشينند و با حکومت و سياسـتی کـه در             

سرکوب و شکنجه همجنسگرایان دست درازی دارد، در        

حد همان اصالح، مبارزه کنند و با نوشتن و گفتار اعمـال            

امـا زجـر دهنـده ایـن اسـت کـه اکثـر              . آن را افشاء کننـد    

فارغ از اینکه چـه موضـعی مـی گيرنـد، برخـورد             دوستان  

خود را صرفآ برای توجيه بـی عملـی و دسـت رو دسـت               

گذاشتن، انتخاب می کنند و این مشـکل عمـده جنـبش       

یعنی همـه مـا همجنسـگرایان بـه ميـدان           . امروز ماست 

نيامده ایم و تا زمانی که چنين است نميتوان اميدی بـه            

 دو نفــر از مــا را دیــروز. تغييــر وضــع خــود داشــته باشــيم

درمشهد اعدام کردند، امروز اميـر شـکنجه مـی شـود و             

ــا تــوی خواننــده بــه ایــن روز خــواهيم افتــاد    .  فــردا مــن ی

سکوت و بـی تفـاوتی مـا همجنسـگرایان بـدترین آفتـی              

است که به جان ما افتاده و باید بر این آفت بی تفاوتی،       

 گریز از سياست و به مـن چـه هـا غلبـه کـرد تـا بتـوانيم                  

ــا و      ــود و خواســته ه ــزدائيم، خ ــود ب ــن خ ــوت  را از ت رخ

ــات  احساســـــ

خود را جدی تر    

بگيــریم و آنگــاه 

خواهيم دید که   

ما را آنطـور کـه      

ــد   ــی خواهنـ مـ

نميتواننـــــــــــد 

ــد ــده بگيرن . نادی

خالصــهکنم مــا 

چه بخـواهيم و    

چـــه نخـــواهيم 

ــان  ــئله امـ مسـ

ــی  سياســــــــ

شـــده، دســـت 

ــم   ــان هـ خودمـ

پس تنها  . نبوده

ــت  از راه دخالـــ

ــال در  ــه فع ــ سياســت اســت ک ــدام و  هب ــانون اع ــو ق  لغ

. مـی یـابيم      ممنوعيت همجنسگرایی در کشور دست      

این قانون عمده ترین و جدی ترین مانع هر گونه تشـکل            

پس . می باشد        ... و ایجاد انجمن یا انتشار مجله و      

باید برای لغو این قانون و خاتمه دادن به دست درازیهای        

حـال  . ق خـود، کـاری کنـيم      حکومت به جان و مال و عش      

که مـا مـی دانـيم چـه مـی خـواهيم، اگـر عليـرغم ایـن                   

دانستن بـاز سـکوت کنـيم و بـی تفـاوتی پيشـه نمـائيم         

 .آنوقت  شریک سرکوبگران خود شده ایم 
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 صدای آلمان

 در شهر مشهد دو پسر به جوالی ١٩شنبه  روز سه

هاى  پس از تحمل ضربه“ ارتكاب لواط به عنف”اتهام 

خبر اعدام اين دو . شالق در مال عام اعدام شدند

نوجوان ايرانى انعكاسى جهانى يافته و عكسهاى آنان 

گريند و جالدان بر  در حالى آه پيش از اعدام مى

افكنند، در سايتهاى اينترنتى  ر مىگردنشان طناب دا

بار ديگر موضوع . آلمانى زبان نيز منتشر شده است

هايى آه در  اعدام نوجوانان در ايران مطرح است و شيوه

آشورهاى دمكراتيكى آه مجازات اعدام را ممنوع اعالم 

هايى آه  گيرند، شيوه اند، به جاى آن به آار مى آرده

.  نه انتقام و نابود آردنهدف آن بازآموزى و تربيت است

زاده،  از رضا آاظم) صداى آلمان(در اين رابطه دويچه وله 

درمانگر ايرانى مقيم بلژيك دعوت به  روانشناس و روان

 .مصاحبه آرده است

 کيواندخت قهاری: مصاحبه گر

 نوجوان به ٢آقای رضا کاظم زاده، دیروز : دویچه وله

برآن نهاده بودند، » ارتکاب لواط به عنف«اتهامی که نام 

فرض کنيم درست باشد که این . در مشهد اعدام شدند

شما . اند ساله تجاوز کرده١٣دو نفر به زور به نوجوانی 

از نظر روانشناسی تا چه حد می توانيد این را به یک 

 مسئوليت آگاهانه برگردانيد و قابل مجازات بدانيد؟

 دو  به جرائم جنسی کال می توان از:رضا کاظم زاده

 یکی از زاویه ی حقوقی و این قضيه که .زاویه نگاه کرد

به هرحال جرمی در ارتباط با شخصی به وقوع پيوسته 

دیگری از نظر شخصی و فردی، یعنی کسی که . است

به لحاظ حقوقی . این جرم را مرتکب شده است

شود و  ی سن در اکثر کشورها در نظر گرفته می مسئله

که فرد در  ، به عنوان اینسن بلوغ را قرار می دهند

در اروپا . ول است یا نهوقبال کارهایی که می کند مس

گونه جرائم به   سال این١٨شود گفت که الاقل زیر  می

طور مستقيم به خود فرد برنمی گردد، چون فرد پايين 

از نظر شخصی .  سال بالغ تشخيص داده نمی شود١٨

کنند  یاگر بخواهند به آن بپردازند، آن موقع سعی م

یابی کنند و علل آن را پيدا کنند و نوع مجازاتی را  ریشه

. کنند یک مقدار در اين جهت است هم که تعيين می

یعنی هدف صرفا تنبيه نيست، جلوگيری از این عمل 

که تنها کسى دیگر دچار یک  خاطر آنه نه ب. است

آه خود  چنين مشکلی با این فرد نشود، بلکه بخاطر آن

ر ارتباط با حرکتی که کرده است فکر بکند و فرد بتواند د

تجدید عملی در رابطه با این قضيه انجام بدهد و تغيير 

 . بکند

 آقای کاظم زاده، در ایران سن بلوغ برای :دویچه وله

آیا این سنی است که .  سال گذاشته اند١۵پسرها را 

یک نوجوان به آن بلوغ فکری و روحی رسيده باشد، از 

 ليت؟نظر قبول مسؤو

سنی را که در ایران .  مسلما نه:رضا کاظم زاده

تعيين کرده اند براساس یک سری داده ها و قوانينی 

در . ست که مربوط به جامعه ی امروز ما نمی شودا

حال حاضر سن بلوغ را موقعی تعيين می کنند که فرد 

این آمادگی را داشته باشد که بتواند وارد محيط 

وف خودش از عهده ی اجتماعی بشود و بقول معر

من فکر می کنم آه بلوغ در . آارهاى خودش بربياید

 اگر ما به شيوه ی زندگی مان نگاه بکنيم، –ایران حتا 

 یعنی به زمانی که یک دختر يا پسر الزم دارد برای این

که خودش بتواند از عهده ی زندگی خودش بعنوان یک 

ی  نسبت به جوامع اروپایی خيل–فرد مسؤول بربياید

که  ، این“تفرد”یعنی آن فرآیند بقول معروف . دیرتر است

فرد بتواند خود را بعنوان انسانی مستقل احساس بکند 

و مسؤوليت ها را بپذیرد، پروسه ی بسيار طوالنی تری 

های ما  بطوریکه می شود گفت جوان. در جامعه دارد

حتا تا قبل از ازدواج اکثرا به زندگی خود با پدر و 

. دامه می دهند و کامال مستقل نمی شوندمادرشان ا

که در کشورهای غربی، وقتى جوانان به حول  در حالی

رسند، خيلی سریع سعى   سال مى١٨ـ ١٩و حوش 

آنند مستقل شوند يا پدر و مادرها سعی می کنند  مى

در نتيجه، این . آه بچه های شان مستقل زندگی کنند

. ه ای در نظر گرفتپارامترها را باید در ارتباط با هر جامع

یعنی سن بلوغ نه تنها بسته به اين که فرد چه موقع 

بتواند مسؤول کارهاى خود شناخته شود و نه تنها 

بسته به شرایط فيزیولوژیک فرد، بلکه بسته به شرایط 

اجتماعی و پروسه ای که طی آن یک فرد این امکان را 

پيدا می کند که بتواند خودش از عهده ی کارهای 

 . بربياید و مسؤول شناخته بشود، متفاوت استخودش

 اگر در کشوری مثل کشوری که شما در :دویچه وله

آن اقامت دارید، بلژیک، چنين اتفاقی بيفتد چه آسانى 

 را مسئول می دانند؟ 
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 اینجا اگر فردی که این کار را مرتکب :رضا کاظم زاده

اند که  شده، بالغ نباشد، مسلما کسانی مسؤول

اش را بعهده دارند، در درجه ی اول پدر و مادر مسئوليت 

و بعد کسانی که در محيط تربيتی آن نوجوان حضور 

نه اینکه بشود گفت که اينها به . دارند، یعنی مدرسه

لحاظ قانونی مسؤول شناخته می شوند، ولی به لحاظ 

که به  در اينجا دادگاه بيش از این. اند اخالقی مسؤول

د، به این فکر می کند که آیا مجازات نوجوان فکر بکن

شرایطی که پدر آن زندگی می کرده، این اجازه را به او 

می دهد تا در ارتباط با این کاری آه کرده است آمى 

که بخواهند  نه این. فکر بکند و تغيير رویه بدهد یا نه

       حتما پدر و مادر را مجرم بشناسند و به نوعی 

ینست که آیا بازگشت تنبيه شان کنند، بلکه مسئله ا

موقع این شرایط  اش بعد یا همان نوجوان به محيط خانه

اگر چنين شرایطی نباشد . را برايش ایجاد می کند یا نه

   آنها را در موسساتی می گذارند که در آن افرادى 

    حرفه ای هستند که در ارتباط با این جرائم سعی 

 .می کنند با این نوجوانان کار بکنند

ها بر   آقای کاظم زاده، اثرات این اعدام: ولهدویچه

جامعه چيست؟ آیا جلوی تکرار گرفته می شود یا بيم 

آن می رود که کسی که دست به کار خالف ميزند حتا 

اعمال شنيع تری انجام بدهد، مثال قربانی اش را بکشد 

 تا اثری از جرم باقی نماند؟ 

دی  مسئله ای که االن تا حد زیا:رضا کاظم زاده

روشن است، یعنی روانشناسانی که در ارتباط با جرم 

شناسی کار می کنند آن را نشان داده اند و واقعيت 

کشورهایی مثل امریکا، که در یک سری از ایالت هایش 

قانون اعدام هست و در یکسری دیگر نيست، یک 

واقعيتی که مشخص و محرز است، این است که اعمال 

 فرض کنيد در آن ایالتهای مجازاتهای شدید مثل اعدام،

آمریکا که قانون اعدام در آن جاری ست، باعث نشده 

در حقيقت فقط صرف . که وقوع جرائم کاهش پيدا بکند

ترس نمی تواند برای کسی که این نوع جرمها را 

مرتکب می شود عامل بازدارنده باشد و اکثر کسانی 

نه نود تا نود و که دست به این جرائم می زنند معموال 

وقت  کسانی هستند که اتفاقا فکر می کنند هيچدرصد 

یعنی فکر می کنند طوری طرح ریزی . گرفتار نمی شوند

اند یا طوری قضایا پيش می رود که سر و کارشان  کرده

در نتيجه حتا امکان دارد آه خودشان . با قانون نمی افتد

  را بطور مستقيم با آن قوانينی که در این ارتباط 

ولی مسئله ی اعدام در . ند در ارتباط نبيندگذاشته ا

حقيقت بيشتر نوعى پاسخ به جامعه است، نوعى آرام 

کردن افکار عمومی در ارتباط با اتفاق وحشتناکی است 

که در جامعه افتاده است، اما روی خود مجرم تاثيری 

تغيير اساسی ای که می شود گفت در . نمی گذارد

ر کردن روی سيستم جوامع غربی رخ داده است، با فک

مجازات روی زندانها و روی شرایطی که اینها فردی را 

که مجرم است، نگاه می دارند اینها را به این نتيجه 

رسانده است که بجای آنكه در درجه ی اول به جامعه 

که چه  فكر آنند، باید به خود فرد فکر آنند و این

عواملی باعث شده که این فرد چنين عملی را انجام 

دهد، که آن بيشتر برمی گردد به محيط اجتماعی و ب

محيط خانوادگی و شرایط روحی و روانی ای که فرد در 

آن رشد کرده است و سعی می کنند روی آن تاثير 

که بتوانند از ارتکاب مجددش جلوگيری  بگذارند برای این

ها، مخصوصا  یعنی چيزی که در حکم های این. بکنند

 سال هستند، خيلی ١٨زیر در ارتباط با کسانی که 

مهم است و باید به آن توجه کرد، اینست که حکمی 

که می دهند در حقيقت نوعی امکان برای فرد است، 

برای اینکه بعد از اینکه آن حکم اجرا شد دوباره بتواند به 

در جهت این نيست که بکلی . یک زندگی عادی بازگردد

 تبدیل کنند او را از تمامی حقوقش محروم بکنند و او را

 .کار نشوند که دیگران مرتکب این به نمونه ای برای این

 

 توسط٨٠٪جرائم جنسی بيشتر از 
در ميان. اها انجام می شوددگرجنسگر

انحرافات جنسی خيلیيان همجنس گرا
 .بندرت ديده شده است

دو « در اینترنت دیدیم که نوشته شده بود :دویچه وله

آیا چنين اطالقی از . »جوان همجنسگرا اعدام شدند

 نظر مفهومی در اینجا درست است؟

این چيزی ست .  نه، هيچ ربطی ندارد:هرضا کاظم زاد

که می شود گفت برمی گردد بيشتر به جوامعی مثل 

ارتباط با از یکطرف افراد نابالغ یا ارتباط با . جامعه ی ما

بچه هایی، حال چه دختر، چه پسر، یعنی چه همجنس 

است کسی که مرتکب جرم شده یا کسی که 

همجنس اش نيست، فکری ست که در جوامعی مثل 
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این را ربط می دهند به مسئله ی  ما وجود دارد و

چيزی که واضح و روشن است و آمار . همجنسگرایی

این را نشان داده، اینست که جرائم جنسی بيشتر از 

یعنی در .  توسط دگرجنسگراها انجام می شود٨٠٪

گراها هم انحرافات جنسی دیگر و هم  ميان همجنس

دیگری ست، رابطه با کودک، که اصال یک مقوله ی 

مسئله اینست که . خيلی بندرت دیده شده است

 سال را ١٨وقتی به رابطه با مثال فرض کنيد پسری زیر 

گرایی در ایران، یعنی چيزی را که  می گویند همجنس

در . مالک قرار می دهند فقط خود عمل جنسی ست

حاليکه خود عمل جنسی به لحاظ روانشناسی تعيين 

بلکه نوع رابطه ای که از کننده ی چيز مهمی نيست، 

طریق آن رابطه عمل جنسی انجام شده است اهميت 

گرايى با دو  یعنی اینکه شما در رابطه ی همجنس. دارد

فرد بالغ طرف هستيد که متقابال برای رابطه ی جنسی 

در رابطه با کودک شما با یک بالغ و یک بچه، . راضی اند

یعنی کسی که به سن بلوغ نرسيده است طرف 

کسانی به این رابطه روی می آورند، هيچ فرق . ستيده

هم نمی کند که طرف مقابلشان همجنس شان باشد 

  یا از جنس دیگر، افرادی هستند که کال از برقراری 

رابطه ی جنسی در یک ارتباط بالغانه ناتوانند و این 

اشخاص مشکالتی که می توان گفت در حقيقت 

 جهت گيری برایشان پيش می آورد هيچ ربطی در

        جنسی شان، یعنی اینکه بعدها دگرجنس گرا 

می شوند یا همجنس گرا، ندارد، ولی اگر آدم بخواهد 

چنين ربطی بدهد تازه در آن شرایط باید مسئله ی 

. رابطه با کودکان را بيشتر ربط بدهد به دگرجنسگراها

 مثال همين  بخاطر اینکه چيزی که آمار نشان می دهد،

 سال پيش ۴ه فرض کنيد در بلژیک افتاد که اتفاقی ک

یک نفر به چند بچه تجاوز کرده و بعد آنها را کشته بود 

شخصی بود که هم زن داشت و هم دوتا بچه و اصال 

گرایی نداشت و می توان  قضيه ربطی به همجنس

گفت اکثر این نوع جرائم جنسى توسط 

 .دگرجنسگراهاست که انجام می شود

رضا کاظم زاده، از اینکه وقت تان را آقای : دویچه وله

 .در اختيار ما قرار دادید، بسيار سپاسگزارم

 

 

 
 

 هلندنماینده سازمان در  –صبا راوی 
 بيانگر سکوت مبهم دو نوجوان به دار آویخته         تاریکی هوا 

. شــده بــه جــرم رابطــه جنســی بــا همجــنس خــود بــود 

ساکت اما پر هياهو، اشک ها جاری اما لبخند خشـکی           

 لب ها، برای چه بغض در سکوت شـب، آن را بشـکن              بر

و با های های گریه ات نشان بده که عشقی بی صدا و    

       بـــه . پرجنبشـــی بـــه همجنســـت کـــه دوســـتش داری 

آدم کش های جنایتکار دژخيم بگو که بدانند در کنار هـم            

 .و با هم هستيم

مراســـم اعتـــراض و یـــادبود بـــا شـــکوه و پـــر احســـاس 

ار آویختـه شـده در شـهر آمسـتردام          همجنسگرایان به د  

ــام عظمــتش    ــا تم ــد ب ــت  هلن ــادبود همومومن در محــل ی

ــدا  آقــــای در ابتــ

ــک وان  فران

 . اجرا شد) یادبود همجنسگرایان (

ــن   دل

يان یک دقيقه سکوت به نشان اعتراض به رژیم           

 .  در شهر آمستردام به راه افتادیمCOCبه طرف 

ــازمان   ــيس س رئ

COC هلنــــد بــــا 

نطقی پر معنـا و     

پـــــر احســـــاس 

عظمتــی خــاص  

به تظـاهرات آرام    

بخشيد و سپس   

ــده پارلمــان  نماین

ــا از  ــد در اروپ هلن

ــزب  ــارگری (PvDAح ــده    ) ک ــال ش ــق پایم ــاع از ح در دف

سـپس اینجانـب    . همجنسگرایان ایرانی سخنرانی کـرد      

 در هلند با    PGLOنماینده سازمان همجنسگرایان ایرانی     

ــه دار      ــت همجنســگرایان ب ــویر کشــيدن مظلومي ــه تص ب

آویخته شـده توجـه جامعـه اروپـایی بـه خصـوص کشـور               

 بـا رژیـم ایـران را        هلند را به زد و بند های اقتصادی اروپـا         

جلـــب کـــردم و رســـما خواهـــان تحـــریم رژیـــم ایـــران و  

ــی درد     ــه همجنســگرایان ایران ــدگی ب درخواســت پناهن

کشــيده نمــودم کــه بــا ســرازیر شــدن اشــکانم بــا ابــراز   

 .همدردی همگان مواجه شدم

در این م

ــا اعــدام همجنســگرایا   ــاط ب ــران در ارتب . ن انجــام شــد ای

سپس با یک حرکتی آرام در مسير ميـدان اصـلی شـهر             
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مهمتر از همه ی اینها حضـور       

ــدای  آ ــی صـ ـوروش کــرام و بـ

از ســـازمان همجنســـگرایا

پاشــيا مجــدی کــه روز قبــل از 

کمپين دیپورت آزاد شـده بـود       

ای با صـحبت هـای دوسـتانه        

 به نماینـدگی     دوستانه رسما      

 بـــه ایشـــان PGLOن ایرانـــی 

 .شادباش گفته و آرزوی موفقيت نمودیم

که داشتيم و ضمن تبریک

 

حضور دوستان دیگر ایرانی نشان دهنده رابطه صميمی        

همـين طـور حضـور چنـد نماینـده از. در این مراسم بـود      

 

 

 

 

           

امریکــا در اعتــراض بــه اعــدام همجنســگرایان ایرانــی      

 . جامعه جهانی می باشدنشانگر وسيع بودن خبر در

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسين شاه نظری

 

 ماه جوالی 16شنبه 

صاویر وحشت انگيزه قبل 

ت

ت  ازات حبس و شالق ون

الء عام در شهر مشهد محکوم 

   

 که ا رن تا بيشتر رنجیا نوجوآنگذاشتم جای 

ن دوران کودکی به 

ش نهی به سر داره و فقط چشما

 

ت

 مرهونی و زایا( از اعدام

دو جوان ) محمود عسگری

 سال سن 18که زیر 

داشتند را در سایت 

کهلميان دیدم  .اس

هام لواط  این دونوجوا به ا

سپس اعدام در م

به مج

ثر کننده گریه دو نوجوان بخت اصحنه های مت .شدند

برگشته که از اقبال بد در کشور اسالم زده ایران به دنيا 

های  و با دیدن زجه زدن مده بودند قلبم رو می فشردآ

یکی از بچه ها که ساعتی قبل از مرگ با التماس 

  را گفت من توبه کردم غلط کردم تو رو به خدا منمی

 .نکشيد

 فرا گرفت برای چند لحظه  رااندوه بزرگی وجود من

  راخودم

ات آخر این زندگی نکبتی تو ایران ظلح. داشت حس کنم

هيچ چيز زیبایی ,م که به باد رفتهیآرزوها و و تمام اميد

 .این دنيا ندیدم و نياموختم از هنوز

 می کنند مادرم که شرمگينانه به من نگاه و تصویر پدر

باعث می شد تمام خاطرات شيری

 و شور کتاب خرید کيف و,اولين روز مدرسه .یادم بياد

 آن هافوتبال با بچه های محل که یکی از  ,حال مدرسه

 و زیر دن بندازنام گردنااالن کنارم که این طناب لعنتی ر

ی م مادقيقه ای بعد همه چيز تم  ود خالی کننپایمان را

 سالم بود و زیاد 17چه زود گذشت من تازه , شود

 نم واچيزی از زندگی تجربه نکردم  دوست دارم زنده بم

  رادوست دارم دنيا.  حس کنماهای زندگی ری زیبای

 . بشناسم راسفر کنم و از همه مهمتر خودم ,بشناسم

 و های پدر من هنوز بچه ام دوست دارم روزی خوبی

 . جبران کنمامادرم ر

با التماس به , م شده ببينم اتم را نم همه چيزانمی تو

پای جالدی که کال

 می بوسم و گریه کنان پایش را, مشخصه می افتم 

,  خداا بهتو ر,  نکش را خدا منا بهم تو رویگ می

 

  هلند– جناب آقای صبا

  آلمان-جناب آقای آندره 

دوستانصميمانه انتصاب شايسته ی شما 

را به عنوان نماينده سازمان همجنسگرايان

 تبريک گفته و آلمانايرانی در کشور هلند

رگ خواهانيم که زبانی گوياو از خداوند بز

و دستانی آزادی بخش و زندگی پربار به

شما هديه دهد زيرا که خدمت به هم

احساسان ارزشمندترين کارها برای ما

 .همجنسگرايان می باشد
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کنم  ولی جالد چنان با لگد به صورتم  یخواهش م

به , ود که خون از دماغم سرازیر می شدمی کوب

  او از،کنم اما انسانی نمی بينم ش نگاه مینچشما

آدميت نبرده به   و هيچ بویی از هستن هم پستراحيو

 صادر کرده بود نگاه  راآخوندی که دستور اعدام من

  به رام که زندگیهخوا  میاز اوبا التماس و می کنم 

 ...مه ام نکردا هم تما من هنوز درسم راند، برگردمن

 خواهش می کنم ولی این  اواز  می بوسم وپایش را

دموجود عمامه به سر به صورتم تف پرت می کن

   

  

     و 

ها   و بعضیدریزن م اشک میادیدم همه آر

 یی بدنم افتاد رو

      

ن مردانه به دار آویخته شد 

 دوست دارم با این گروه ود وتحریک می ش

 برای این افراد برعکس ایران که کامال

کهلم که روزهای یکشنبه مخصوص 

دادند اولين  می

و من جواب دادم و بعد گفت که  کرد

  رامن،  کثافت به من نزدیک نشوبلند شو  گویدمی

ی ه بدجانکنی  تو باید جلوی همه ذره ذره  نجس می

اجرای حکم   و به جالد دستورشوی عبرت همه تا مایه

آرام به مادرم نگاه می کنم که از شدت  ,دمی دهرا 

 ولی هنوز برای زنده د قدرت ایستادن هم نداررگریه دیگ

نگاهم به  ,د آخوند کثيف التماس می کنآن من به ماندن

زد و به   من فریاد میماندن که برای زنده دپدرم می افت

 جای پسرم بکش و با فریاد ا بهمن رجالد می گفت 

خفه شو مردک جالد و توسط سربازها به کناری پرت 

 .دمی ش

 چشمم که به د،کن  دور گردنم محکم میاجالد طناب ر

مردم افتاد 

 که کاری نکردند آن هان کنيد ازدند آزادش هم فریاد می

 .نيدمش کاو بعد آخوند اشاره کرد تم

 که ودش  میهنستم چاد کنم نمی ن نگاه میابه آسم

 سنگين.م خالی شدی زیر پاک دفعهی

 و پا گردنم ولی من دردی احساس نمی کردم دست

 حس عجيبی  .نبودهم چين دردآور  زدم هم هم نمی

 ،شدم ا نزدیک می ه و پرندهها ابرون اداشتم به آسم

 زندانی که اسمش ایران ردداشتم از مردم کشورم که 

 ش با شالق اسالم به سر مردم نبود و زندانبانا

 .شدم می کوبيدن دور می

مدم کسی که پناهجوی سوئد هست و از آبه خودم 

جلد دوست عزیزم که ناجوا

را  صورتم جاری بود ی که رویمها  اشک آیم،بيرون می

 دو آنر که داشتم به عکس نطوام پاک کردم و هماآر

ن بخت برگشته نگاه می کردم که با خودم فکر انوجو

  واقعا چه جرمی کرده بودند که به این دو نفر آنکردم 

صورت قرون وسطایی بعد از شکنجه و زندانی شدن به 

مرگ محکوم شدند و به این فکر کردم که احکام اسالم 

 و د عقب افتاده و خرافی باشدناتا چه حد می تو

سردمداران ایران تا چه حد حيوانات کثيف و پستی 

 .هستند

 دنوکه بعضی مردها چطور جذب هم می ش از این

کنجکاویم 

م که این ميل در این ا می دو رام و اینوآشنا ش بيشتر

نطور که هر مرد یا زنی اافراد کامال طبيعی است هم

 یک مرد هم .ودبشخو مخالف  جذب جنس دناتو می

 و د باشر با تغيير فاعل یا مفعول مرد دیگدناتو می

 و از بدو تولد د دو جنس گرا باشندنناها هم ميتو بعضی

 فقط ميزانش در افراد باشندبا مردها یا زنها همراه 

 .دمختلف فرق دار

گراها که در  با روحيات همجنس دوست دارم بيشتر

م سوئد امحيطه آر

 .موشنا شآاست 

کنم دیسکوئی است به نام  بهترین آدرسی که پيدا می

پاتریسيا در است

با کنجکاوی و  . به اونجا رفتم می باشد،همجنسگراها

هيجان از اولين ساعات شروع دیسکو وارد شدم و با 

 .يمانه استقبال شدمای مهربان و لبخندهای صمه نگاه

دیسکو داخل یک کشتی بود که چندین محل غذا خوری 

 آبجو بخورم کبه عرشه رفتم تا ی .و محل رقص داشت

زد و من هم  کردم لبخند می به هر کسی نگاه می

 من دمجبور می شدم لبخندی بزنم شاید متوجه شدن

 .تازه واردم و با محيط زیاد آشنایی ندارم

 باری بود که در دیسکویی بودم خيلی جالب بود اولين

که بيشترین افراد را مردان تشکيل 

م کردم متوجه شدم که اکثر اکه تم را نوشيدنی

 د به من نگاه می کنندمردهای تنهای درون کشتی دارن

م که ه ا کاری کردد مقدار به خودم شک کردم که نکنکی

ه  ولی بعد متوجه استباعث جلب توجه دیگران شد

 دشدم من مثل هميشه هستم فقط این محيط فرق دار

به خاطر همين سعی کردم سر به زیر باشم و به 

 .کسی نگاه نکنم

در همين حين بود که فردی صندلی بغلی من نشست 

و با احترام سالم 

که این کار   برای این، کنمتان آبجو دعوتیکنم اتو می

 تشکر کردم و گفتم شویم،ا هم صميمی  بودباعث نش

نم بخورم و او هم با صميميت خاصی اتو که زیاد نمی
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 برای اینکه طبيعی جلوه کنم ؟ وپرسيد که تنها هستم

جواب دادم با دوست پسرم اینجا هستم و او هم  

 .تشکر کرد و رفت

بارها تکرار شد ولی همه   شب بارها وآناین اتفاق 

این دیسکو به در  ظریفی شت نکتهبه خوبی گذ چيز

م زات

ر 

م

در هر  .ی ومهربان هستند

به این فکر افتادم  موختم وآ

پند ج

  

رهگذران   مورد توجه عموم مردم و

ه ا رادی

 

 خرآدر جویا شد و 

خصوصی از شما دارم 

 .       شور ایران زندگی کنند

 
 

که تا به االن  دیسکویی هردر  من د،چشم می خور

 که دعوایی ند مراقب اوضاع بودنفررفته بودم چندین 

د یا افرادی که زیاد مشروب  ی و درگيری به وجود نياودنش

 ولی با تعجب د را از دیسکو بيرون کنندخورده باشن

دليلش  و این دیسکو ندیدم در هم ا رنفرکامل حتی یک 

هم این بود که هيچ نوع 

     نوع  خشونتی در این

 همه .ددیسکو ها وجود ندار

ی  رام   و درنگبه هم اح

ن آزادند نکته ا انتخابشدر

 که دوستی ها تر این مهم

 دو خيلی عميقتر هست و

نفری که با هم هستند 

 دوست ار همدیگر شدیدا

 و اصال سعی ددارن

نمی کنند که حسادت 

 . تحریک کننداناتنرشپار

توجه شدم که  هم  من 

جنس گراها خيلی احساسات

 شب خيلی چيزها آنصورت 

اکسيونی که در حمایت از هم  که با انگيزه بيشتری در 

ر پيش رو داشتيم جنس گرا ها در ميدان سرگل د

و هفتم جوالی چهار روز بيست شرکت کنم ساعت 

 که مطبق معمول فکر کرد کسيون ما شروع شد منا

حزب  فقط افراد سازمان سراسری پناهندگان و

حکمتيست در اکسيون باشد ولی با  ناباوری دیدم که 

يوستند 300 تعدا نس گراها  و  فری از طرفداران هم

نها برای سخرانی آدرخواست کردند که وقتی هم به  

 قبلی   از دوستانم طبق قراریکی  من وودداده بش

نوجوانی که در مشهد  بایست نمایشی از اعدام دو می

 آنن طور که ا به اجرا بگذاریم دقيقا همابه دار آویختند ر

 دو نوجوان بی گناه 

 .ها بودیم نآواقع ما سنبلی از  در به دار اویخته شدند و

این حرکت ما شدیدا

روزنامه این حرکت  رادیو و وریستها قرار گرفت چندینو ت

 ترتيب ااعتراضی گزارش تهيه و گزارش مصاحبه ها یی ر

در  پالکاردهایی در محل اکسيون با ندرولها و .دادند 

 یم اسالمی وژکشتارهای ر ها و محکوميت اعدام

هایی از جنایت اعدام این دو نوجوان قرار داده  عکس

شرکت کنندگان در  گذران وشده بود که توجه ره

هامارلوند خواننده .اکسيون را به خود جلب نموده بود 

که متن  مشهور مردمی سوئد نيز  از سخنرانان بود

اطالعيه نهاد اول کودکان را در رابطه با اعدام این دو 

نوجوان را قرائت کرد سخرانان بعدی نيز یوسهکدسا 

پيرو از طرف سازمان پرویها 

ن از سازمان وسورین اندرشو

 سراسری هم جنس گراها و

مریم افراسياپور عضو کميته 

جمال  سوئد و اسد نودینيان و

اخری نماینده حزب  پير خزان و

 عدالت خواهان سوئد

 من نيز .بود) رتویساپارتيت (

و بين  ی  با مصاحب

المللی سوئد بخش انگليسی 

با آزبان   )بيل سچيلر(قای آن

 ا و جنآ در ما نمودم او از حضور

 نمایش خيابانی هدف ما از

ایشان به من گفت من یک سوال 

همجنس گرا  یا توآکه  ن این آو

 من با ،ویختیآهستی یا خود رابه طور سمبليک به دار 

لبخند پاسخ دادم خير ولی برای همجنس گراها احترام 

 محکم فشرد و دست من را )بيل سچيلر( خاصی قائلم

با مهربانی خاصی گفت از این نوع نگرش تو متشکرم 

اميدوارم همه  مثل تو فکر  گرا هستم و من همجنس

 .       کنند

خود او بتوانيم به  که روزی افراد مثل من و رزو کردآ

راحتی در ک

     

 

دست به دست هم می دهيم و ايران را سرزمين 

 .آزادی برای همجنسگرايان می سازيم
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در  خبر ح

گرايي، موجي از اعتراضات  شهر اراك بجرم همجنس

تا آنون چندين شبكه خبري و · ن المللي را دامن زد

رسانه بين المللي اين خبر را پخش آرده و با فرشاد 

اين خبر از· حسيني معاون فدراسيون مصاحبه آرده اند

سوي آمي

جمهوری اسالمی ایران تصميم دارد  

احمد ، IFIRی 

 

باید از تمام نيروي خود استفاده کرده و 

ران باز 

 

آینده 

   

ی اگر الزم باشد ایران را از نظر اقتصادی 

      

 

ناهندگان ايرانيفدراسيون سراسري پ

كم اعدام بر عليه احمد چوآا و فربد مستعار، 

بي

 

ته عليه اعدام و سازمان همجنسگرايان 

ايراني پخش شد و پس از آن با  تظاهرات و نامه هاي 

اعتراضي بسياري، باالخره حكومت اسالمي عقب 

 اوت، اين دو نفر ٢٩قرار بود امروز دوشنبه · نشيني آرد

ديروز دادستان اراك ضمن تكذيب اين خبر · اعدام شوند

شوند و قرار است  اعدام نمياعالم آرد آه اين دو نفر 

از جمله آساني · در مورد پرونده آنها تصميم گيري شود

آه به اين حكم وحشيانه اعتراض آرد، يك نماينده 

پارلمان از حزب آارگر هلند بود آه طي نامه اي به 

مقامات پارلمان اروپا خواهان عكس العمل تندتر در اين 

ت را در اينجا ترجمه نامه امينه بوزآور· مورد شده است

 ·   مالحظه ميكنيد

قابل توجه مسئولين اتحادیه اروپا فورورد ولدنر،  

اتحادیه عالی امور  و  مندالسون ،  فراتينی

 :خارجه و امنيتی اروپا ژویر سوالن

  اعدام هم جنس گرایان در ایران:موضوع قابل توجه

های اخير هم جنس گرایان در ایران،  در ادامه اعدام

سد که بنظر می ر

 .  آگوست اعدام کند28 و یا 27دو جوان دیگر را در تاریخ 

 و PGLOبنا به گزارش سازمان همجنسگرایان ایرانی 

فدراسيون سراسری پناهندگان ایران

چوآا و فربد مستعار هر دو در اواخر این هفته در شهر

رچند گزارش شده آه هر دو ه. اراک  اعدام خواهند شد

 جنسی محکوم شده اند، اما  آنها به جرم تجاوز

دهند  که  احتمال زياد مي های انسان دوست، سازمان

جمهوری اسالمی صحنه سازی کرده و با استفاده از 

ها را توصيه و نيز  اتهام آاذبى چون تجاوز اين اعدام

جمهوری اسالمی می خواهد به · ساده جلوه دهد

دو جوانی را که بر مبناي خواست مشترک سادگی 

این اقدام،  . رابطه جنسی بر قرار کرده اند، را اعدام کند

های  نقض تمام وظایفی است که ایران در قبال سازمان

در این مرحله الزم است . بين الملل  حقوق بشر دارد

که اتحادیه اروپا  با استفاده از تمام قدرت و نفوذ خود از 

این حرکت جمهوری . جوان جلوگيری کنداعدام این دو 

اسالمی  باید تحت رسيدگی و مورد تحقيق قرار گيرد تا 

معلوم شود که در ایران مردم را به دليل هم جنس گرا 

این " تجاوز"بودن اعدام می کنند و با محکوميت دروغين 

که این   تا زمانی. کنند حرکت را پرده پوشی می

 است ایران حق اعدام ها در جریان تحقيقات و رسيدگی

من . را ندارد"  احمد چوکا و فربد مستعار" این دو جوان 

خواهم که بنا بر  از مقامات مّسول اتحادیه اروپا می

مّسوليتی که بر شانه آنها قرار دارد،  اقدامات زیر را به 

 .عمل در بياورد

  به ایران باید اخطار داد که اعدام انسانها به دليل -  

طه جنسی بر خالف تعهد و وظایف آنها انتخاب راب

 .درقبال  سازمانهاي بين المللی  حقوق بشر است

ها، چه در حال    ايران، برای صدوراحكام  این  اعدام-

 . چه در آينده، باید مدارک قابل قبول ارایه بدهد

  اتحادیه اروپا - 

چنين اتحادیه باید از  د و همبه این جریانات رسيدگی کن

رسيدگی و تحقيقات و اعتراض،  در مورد  اعدام های 

 .هم جنس گرایانی که در پيش است حمایت کند

  اتحادیه اروپا نباید اجازه بدهد که هم جنس گرایانی  -

که درخواست پناهندگی داده اند، را به ای

.  ان استکه تحقيقات در جری حداقل تا زمانی·  گردانند

. این قانون در حال حاضر در کشور من هلند بر قرار است

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از تمام احكام اعدام -

های  صادر شده و اجرا شده در گذشته واعدام

 .   آگاه شوند

یا تجاری با ایران اتحادیه اروپا باید    درروابط  سياسی و-

ی روشن و قاطع باشد و در مورد هم جنس گرایان خيل

 با ایران تاکيد بر حق و حقوق   در قرارداد خود

جنس گرایان بکند و ایران را ملزم بر اجرای آنها بداند هم

و اگر ایران طبق قرارداد عمل نکرد اقدامات الزم را به 

اجرّا بگذارد حت

ه ایران از اعدام و سياسی تحریم کند تا وقتيک

 .های بی گناه دست بکشد انسان

 امينه بوزکورت

عضو مجلس اروپا از ظرف حزب آارگر هلند و عضو 

 ٢٠٠۵ اوت ٣٠سازمان داخلی حقوق همجنسگرايان 
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 آرش شاه تيموری

 

 با درود :همصدا

خدمت جناب آقای 

آرشام پارسی، صدای 

شما روی آنتن هست و 

من در خدمت شما 

 .هستم

 

 من سالم :آرشام

عرض می کنم خدمت 

شما و تمامی 

من آرشام پارسی هستم سخنگو و . شنوندگان عزیز

دبير کمسيون حقوق بشر سازمان همجنسگرایان 

 شنوندگان عزیز هستمایرانی و در خدمت شما و 

 

آقای پارسی شما که سخنگوی سازمان  :همصدا

هستيد لطفا به صورت خالصه در مورد سازمان و 

همجنسگرایان و حساسيت این موضوع و لزوم چنين 

خوشحال می شویم . سازمان هایی صحبت بفرمایيد

 که بشنویم

 

سازمان همجنسگرایان ایرانی حدود دو سال و  :آرشام

 فعاليت خودش را آغاز کرده است و  اندی هست که

البته یک پریود زمانی آن به صورت غير رسمی بوده ولی 

 فعاليت رسمی خودش را آغاز 83از اول فروردین ماه 

کرده و در ابعاد وسيعی در حال فعاليت و پيشروی 

 عضو غير رسمی دارد 29500هم اکنون بيش از . هست

 سازمان وب سایت. که حق عضویت پرداخت نمی کنند

در سال اول که سایت سازمان در ایران فيلتر نشده بود 

 نفر بازدید کننده داشت یعنی به طور 65000حدود 

 نفر و هم اکنون به دليل این که 150متوسط روزانه 

سایت سازمان در ایران به شدت فيلتر شده، ما    

ما یک رادیوی . برنامه های خودمان را ایميل می کنيم

ایرانی داریم که هر هفته پنجشنبه ها همجنسگرایان 

پخش می شود و فایل های صوتی آن به آدرس ها 

ارسال می شوند هم چنين نشریه ای داریم به نام 

 PDFچراغ که ماهنامه هست و به صورت فایل های 

چنين شرکت در کمپين ها برای  منتشر می شود و هم

 .دفاع از حقوق همجنسگرایان و بسياری خدمات دیگر

یریت سازمان هم به عهده آقای آرین مد

ورجاوندی هست که هم اکنون در مکزیک زندگی 

می کنند و به صورت الکترنيکی سازمان را کنترل 

 .می کند

 

لطفا آقای آرشام بفرمایيد که . ممنونم :همصدا

وضع همجنسگرایان در عصر اخير در ایران چگونه 

نه  آیا تعداد آنها رشد پيدا کرده و یا ؟بوده است

اشته و در کل چه فشارهایی بر روی دتغييراتی ن

همجنسگرایان از طرف دولت حاکم بر ایران 

 .تحميل می شود

 

همجنسگرایان ایرانی یکی از اقشاری هستند  :آرشام

که هميشه تحت ظلم و ستم بوده اند و بسياری از 

موارد اعدام ها و کشتارها برای آنان وجود داشته و هم 

ممکن هست بعضی . استدتر شده اکنون شرایط هم ب

از گزارشگران و دوستان در اروپا نمایندگانی را به ایران 

ارسال کنند که در این رابطه تحقيق کنند اما متاسفانه 

اینان نمونه آماری خود را در تهران و به خصوص شمال 

شهر آن که از وضعيت رفاهی خاصی برخوردارند و 

ایل سرپوش ممکن هست به این دالیل خيلی از مس

ایان مشکلی رپيدا کند و اعالم شود که همجنسگ

 . درایران ندارند

ولی شالق، اعدام، سنگسار، زندان، جریمه های نقدی 

ای همجنسگرایان وجود دارد و اجرا می شود و رهمه ب

آنها را تهدید می کند و نمونه ای از آن یکی از دوستان 

و  ساله در شيراز به صورت شدیدی شکنجه شده 22

 ضربه شالق خورده که تصاویر آن به تازگی در 100

اختيار ما قرار داده شده و ما برای شما ارسال خواهيم 

از تمامی دوستان خواهش می کنم که برای . کرد

برقراری با سازمان می توانند از آدرس ایميل سازمان 

به زودی عکس های امير منتشر خواهد . استفاده کنند

فهميد که به چه دالیل و شرایط شد و شما می توانيد ب

خاصی به جرم همجنسگرا بودن به شدت شکنجه 

 .شده و شالق خورده و چه ستم هایی بر او رفته است
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     آقای پارسی من دوباره سوالم را تکرار  :همصدا

می کنم که با توجه به حکومت موجود در ایران آیا 

وده وضعيت همجنسگرایان در داخل ایران رو به افزایش ب

 و یا در همان حد گذشته باقی مانده؟

 

تعداد همجنسگرایان به صورت آماری ثابت  :آرشام

هستند یعنی بر طبق آمارهای معتبر بين المللی حدود 

ده درصد هر جمعيتی همجنسگرا می باشند یعنی 

طوری نيست که بتوان گفت تعداد همجنسگرایان اضافه 

 دست یا کم شده است ممکن هست برخی از دوستان

به آشکارسازی بزنند و اطالع دهند که همجنسگرا 

. هستند اما تعداد آنها از لحاظ آماری تغيير نخواهد کرد

ممکن هست به دليل شرایط سخت بعضی ها ترجيح 

امروزه . دهند که همجنسگرا بودن خود را آشکار نکنند

به دليل دسترسی به اینترنت تعداد افرادی که دست 

ند شاید افزایش یافته باشد و این به آشکارسازی می زن

دليل بر زیاد شدن و به اصطالح مد شدن این قضيه 

گاهی زیاد تر شده آشکارسازی و باور نيست چون آ

نمودن همجنسگرایی نيز تا حدودی افزایش یافته 

دیگر           که با  ایان قبل از اینرهمجنسگ. است

ن را  خودشاهم احساسان خود ارتباطی برقرار کنند

یافتن ارتباط و این منزوی می کنند و بعد از ایجاد 

کمی راحت تر زندگی می کنند و این خيلی ، همدیگر

 .مهم هست

اشاره نمودید در دوران حاکميت جمهوری  :همصدا   

ار هزار نفر از همجنسگرایان اعدام اسالمی حدود چه

 شدند آیا در این آمار خانم ها هم وجود داشتند؟

 

با توجه به کارهایی که شما در این سازمان  :همصدا

ونه گ مشکالت همجنسگرایان در ایران چ،انجام دادید

 .هست و تا کجا پيش رفته است

 

 و رسمیا فعاليت های  م، ایرانی84از سال  :آرشام

جهانی خودمان را آغاز کردیم و در کمپين های خيلی 

عضو کميته بين المللی عليه . نمودیمبزرگ شرکت 

جا  البته نکته مهمی که بایستی در این. اعدام شدیم

        اشاره نمود این هست که بر طبق آمار جمعيت 

 1979 از سال ILGAبين المللی همجنسگرایان ایلگا 

 حدود چهار 2000ی بعد از انقالب اسالمی تا سال یعن

هزار نفر همجنسگرا در ایران رسما به عنوان 

ه عضو کميته کالزم بود . همجنسگرا بودن اعدام شدند

عضو . عليه اعدام شویم و به این اعمال اعتراض کنيم 

سازمان رهایی زن هستيم تا بتوانيم از زنان 

ی برای آنها همجنسگرا حمایت کنيم و فعاليت های

البته یک نکته بسيار مهم هست که ما . داشته باشيم

ليت هایمان و عضویت هایمان خارج از عقاید اکليه فع

سياسی هست یعنی فراجناحی کار می شود و به 

حزب و عقاید خاصی تعلق نداریم و دست یاری به تمام 

 .دوستان دراز می کنيم

 در آلمان آخرین کمپين بزرگ و موفق ما در مورد آندره

بود که توانستيم از دیپورت آن جلوگيری کنيم و حق 

در صدد هستيم که . پناهندگی را شامل حال او کنيم

یک کمپين بزرگ برای دفاع از همجنسگرایان ایرانی 

همچنين ما عضو جمعيت بين المللی . ایجاد کنيم

 هستيم و به عنوان نماینده ایران ILGAهمجنسگرایان 

 و در حال حضور داریمن المللی در این سازمان بي

به اميد خداوند  .فعاليت و ایجاد ارتباطات بيشتر هستيم

 در سال ادر صدد هستيم که دفتر اصلی سازمان ر

 در کانادا تاسيس کنيم و فعاليت های رسمی و 2006

 اداری را انجام و گسترش دهيم

 

 

این آمار توسط سازمان همجنسگرایان ایرانی  :آرشام

اعالم نشده ولی بر طبق آمار جمعيت بين المللی 

ایلگا و سازمان های معتبر دیگر اعالم  - همجنسگرایان

می از اند و ننموده اند که همجنسگرایان اعدام شده ا

زنان و یا مردان برده نشده است هم چنين اعالم شده 

 مکه جمهوری اسالمی ایران عضو نه کشور اول اعدا

کنندگان همجنسگرایان و در کل کشورهای هموفوبيا 

هست و متاسفانه این نه کشور اکثرا مسلمان نشين 

 .هستند

 

یک اعدام هم با روی کار آمدن احمدی نژاد در  :همصدا

 سال بوده و 18ک انجام شد که گویا یکی از آنها زیر ارا

 اعدام شده است ؟

 

 سال بودند و آن 18 هر دو نفر باالی ،خير :آرشام

 سال بود پرونده همجنسگرایی 18شخصی که زیر 
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     نداشته است و جمهوری اسالمی یا به عمد و یا 

ی ها فکر کردند که لغير عمد این را اعالم کرد و خي

خوشبختانه به . ین دو نفر در اراک اعدام شدندیکی از ا

 ساله بودند 27محض دریافت خبر اعدام که هر دو 

سریعا به کميته عليه اعدا خبر دادیم و با تایيد شدن 

این خبر به کمک خانم مينا احدی کمپين بزرگی را ایجاد 

 شهریور ماه که مقرر بود این 5کردیم و خوشبختانه در 

می این کار نشد و جمهوری اسالدو نفر اعدام شوند 

ب نشينی شد و در رسانه های خود قمجبور به ع

عکس العمل نشان داد و طبق معمول جرم های تجاوز 

را به پيش کشيد تا بتواند  ... وو دزدی و بزه کاری 

اذهان عمومی را تحریک کند اما مهم این هست که ما 

 .شدندنموفق شدیم و این دو نفر اعدام 

 

لطفا بفرمایيد که با توجه به این . يار عالی بس :همصدا

فعاليت ها و تالش های شما و دیگر سازمان ها در 

کدام کشورها این فعاليت ها اثر نمود و توانست از 

 دیپورت همجنسگرایان جلوگيری کند؟

 

بهترین کشور را که می شود نام برد هلند  :آرشام

آقای  ما نماینده ای هم در هلند داریم به نام .هست

        صبا راوی و ایشان هم به شدت فعاليت نمودند 

 و COCچين سازمان همجنسگرایان هلندی به نام  هم

چنين خانم امينه بوزکورت نماینده پارلمان هلند که  هم

ع ثانوی همگی در پارلمان اروپا فعاليت نمودند و تا اطال

در آلمان . هيچ همجنسگرایی از هلند دیپورت نمی شود

ز اعدام های مشهد سریعا عکس العمل نشان بعد ا

داده شد و دیپورت آندره نيز تحت تاثير آن قرار گرفت و 

در کل این تالش ها در اروپا اثر داشت و . منتفی شد

 که مموفقيت آميز بود و ما توانستيم بفهماني

 .یان ایرانی تحت ستم قرار دارنداهمجنسگر

 

فتيد و وقت که با ما تماس گر ممنون از این :همصدا

 .خودتان را در اختيار ما قرار دادید

 

 

 

 

 

 

 
  جهانگير شيرازی

دوست همجنس گرایی دارم که هرچند : پيش درآمد

وارد فعاليت سياسی مستقيم نمی شود اما سياست 

اخيرآ . و فعاليتهای سياسی نيروها را دنبال می کند

ایميلی به یکی از بچه های سياسی می نویسد و از 

ن گروه مسائل همجنسگرایان را وارد برنامه اینکه فال

آن آقای فعال سياسی . خود نکرده ، گله مند می شود

هم جوابی می دهد و در آخر نامه خود، جریان آشنا 

شدن با همجنسگرایان را اینطور تعریف می کند که 

پسری دخترمآب تو خيابان می بيند و بعد از سالم و 

گرا است و عليک متوجه می شود که طرف همجنس

  ...ازش می پرسد که چرا تغيير جنسيت نمی دهد و

حاال این دوست همجنسگرا جواب آن فرد سياسی را 

برای من فرستاده و پرسيده که با چنين جوابی از یک 

فعال سياسی باید خندید یا باید گریه کرد؟ من هم به 

 !هردوقربان: سبک آقا صمد آن دوران برایش نوشتم

ر، به اعتقاد من، عدم حمایت صریح و کناه اما شوخی ب

علنی نيروهای سياسی از حقوق ما همجنسگرایان را 

توان در سه علت عمده خالصه کرد؛ یکی ضعف  می

دانش و نا آگاهی فعاالن سياسی از مسائل جنسی و 

    پدیده همجنسگرایی است، علت دیگر اینکه 

سياسی کاران ما هميشه با حساب سود و زیان 

قدرت، قلم و زبان خود را می چرخانند و رسيدن به 

که نيرهای سياسی ما، عليرغم همه  سوم این

 جهان -چنان ذهنيت اسالمی ادعاهای خود، اما هم

سومی دارند و با افراط به عموميت و توجه به کليات، 

 .روحيه و منش قبيله ای خود را منعکس می کنند

 عليرغم کنگره ملی آفریقا در اوج قدرت رژیم آپارتاید و

فرهنگ و ذهنيت توده های فقير سياهپوست و با وجود 

نفوذ نيروهای مسيحی مذهبی در تشکيالت خود، اما 

به دفاع علنی و آشکار از همجنسگرایان و حقوق آنان 

پرداخت و توانست نه تنها سياهپوستان همجنسگرا 

بلکه سفيدپوستان همجنسگرا را هم به صفوف جنبش 

نيروهای سياسی ما ظاهرآ روحيه . ضد آپارتاید بکشاند

و خلقيات توده ها و عدم آمادگی مردم را بهانه کرده، 

طرح مسائل همجنسگرایان را زودرس می دانند و 

هرچند غير مستقيم به فعاالن همجنسگرا می فهمانند 

که مشکلی با مسئله ندارند ولی از هرگونه بحث 
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 ها و فعاالن گروه. باره می پرهيزند علنی در این

خود را به " فضيلت" سياسی ما با اینکار می خواهند 

ولی گریز نيروها از پرداختن به . نشان دهند" توده ها"

حقوقی همجنسگرایان ناتوانایی  -جنبش اجتماعی

سياسيون ما در یافتن بينش مشترک و رسيدن به 

اشتراک ذهنيتی با بخشی از فعاالن حقوق بشر و 

از . است سی در کشورهواداران جامعه سکوالر و دمکرا

که لولوی سياسيون ماست، نه " توده ها"طرف دیگر آن 

صدای آنها را می شنود و نه پایگاه اجتماعی آنهاست و 

به دمکراسی، " توده ها"تمکين به ذهنيت آن 

سکوالریسم، حقوق بشر و ساختن جامعه ای مدرن و 

 و در 57آیت اهللا خمينی در سال . نو خدمت نمی کند

یوانگی مذهبی جامعه ما، تغيير جنسيت اوج آن د

ترانس سکسوالها را قانونی کرد و اصول خود را فدای 

اما نيروهای . نکرد" توده ها"ذهنيات هواداران و 

 بعد از آن و با همه راهی که ما  سال26سياسی ما 

چنان آن شهامت آقای خمينی را هم  طی کرده ایم هم

ت کنند، گو ندارند که از مسائل درست و علمی حمای

که مردم  این

بگذریم از . ندانند

اینکه مسائل 

جنسی و موضوع 

جنسيت در جامعه 

امروز ایران بشدت 

مطرح است و 

برای این ادعا 

   هزاران دليل 

 .توان آورد می

اما در خصوص 

علت اوليه عدم 

پرداختن نيروهای 

سياسی به امور 

مربوط به جنسيت 

و حقوق 

همجنسگرایان که 

از آن را ناشی 

ناآگاهی و دانش 

کم سياسيون در این زمينه اعالم کردم را تجارب برخورد 

شخصی خودم و تعداد دیگری از همجنسگرایان با افراد 

همه را با یک "قصد . فعال سياسی مبنا قرار داده ام

ندارم اما واقعيت این است که بسياری از " چوب راندن

گرا شان از یک فرد همجنس سياسيون ما دید و ذهنيت

این است که او شخصی است با ظاهر مردانه ولی با 

ادا و اطوار و حرکات زنانه، متمایل به پوشيدن لباس 

و اگر هم به . زنانه و در آرزوی تغيير جنسيت و زن شدن

" مفعول"همخوابگی با همجنس خود دست بزند صرفآ 

این . بوده همجنسگرا نيست" فاعل"است و آن که 

اد روستایی است که متاسفانه همان دیدگاه فرد بيسو

فکر سياسی کار و پناهنده سياسی ما در اروپا  روشن

     حال بگذریم از . و آمریکا هم با خود حمل می کند

که در چنين دیدگاهی زنان و دختران لزبين کامآل  این

نادیده گرفته می شوند ولی باید گفت که چنين 

 . دیدگاهی کامآل غلط و تصوری اشتباه آميز است

 درصد مردانی که به پوشيدن لباس زنانه 95بيش از 

 تمایل دارند همجنسگرا نيستند و هتروسکسوال

مردان طرفدار و متمایل به . هستند) دگرجنسگرا(

پوشش و حرکات زنانه یک دسته جداگانه ای برای خود 

د هستند که آنها را ترنس می نامن

). ترانس سکسوال و ترانس وستایت( 

 خواهند تغيير جنسيت کسانی که می

بدهند همان ترانس سکسوالها هستند 

که کآل مخالف اینند که بعنوان 

گروه دیگر، .  همجنسگرا معرفی شوند

گروه ترانس وستایت ها، کآل خواهان 

تغيير جنسيت نيستند، زن پوشی ربطی 

به گرایش جنسی فرد ندارد و همانطور 

  درصد زن پوشان95که اشاره شد، 

مردان دگرجنسگرا ) ت هاترانس وستای(

هستند و تعداد خيلی قليلی از آنها 

 95نتيجه اینکه بيش از . همجنسگرا

درصد همجنسگرایان نه عالقه و تمایلی 

به زن پوشی دارند و نه خواهان تغيير 

مرد (ها مردانی هستند  آن. جنسيت

بودن نه افتخاری دارد و نه مایه شرم 

است بشرطی که عاری از مردساالری 

که بنا بر گرایش جنسی به ) شدبا

همجنس خود، خواهان محترم شمرده شدن عشق و 

 .احساس خود توسط دیگرانند
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تاکيد و توسل بسياری از فعاالن سياسی به موضوع 

در برخورد با همجنسگرایان و باد در غبغب " انتخاب"

شما احترام می گذاریم، " انتخاب"انداختن که ما به 

گاهی و کم دانشی نيروهای نمونه دیگری است که ناآ

. سياسی از پدیده همجنسگرایی را منعکس می کند

هر . گرایش و حس و تمایل به همجنس انتخابی نيست

فردی در سنين نوجوانی خود بخود پی می برد که به 

 این گرایش که در نتيجه یک. کدام جنس گرایش دارد

سری کنش و واکنشهای پيچيده روانی، ذهنيتی، 

شکل می گيرد نه انتخابی است و ....يکی وتربيتی، ژنت

در برخورد "پس کآل صحبت از انتخاب . نه عوض شدنی

اما من . نوعی خلط مبحث است" با همجنسگرایی

یعنی در . موافقم که هویت جنسی انتخابی است

شرایطی نمونه شرایط کشور ما که همجنسگرایان 

سرکوب و شکنجه و اعدام می شوند و هيچ راهی 

ادل اطالعات وجود ندارد، افراد بنا بر عدم آگاهی برای تب

حکومتی و یا یکسری عوامل دیگر، /یا از ترس فرهنگی

به دگر جنسگرایی اجباری تن داده و با پنهان کردن 

) دگرجنسگرایانه( گرایش طبيعی خود، ظاهری متفاوت 

پس .). انتخاب می کنند(  در پيش می گيرند

ی انتخاب هویت همجنسگرا بودن انتخابی نيست ول

جنسی انتخابی است، بگذریم از اینکه انتخاب هویت 

جنسی مغایر با گرایش جنسی چه مشکالت و فشارها 

اتفاقآ مبارزه . و مصائبی را که بر فرد وارد نمی کند

همجنسگرایان برای حقوق خود در واقع تالشی است 

برای خالص شدن از این مصائب و مشکالت تعارض بين 

 هویت جنسی که جامعه به آنها گرایش جنسی و

تحميل می کند و رها شدن از اجبار به در پيش گرفتن 

هویتی ناهمخوان با گرایش جنسی درونی و رسيدن به 

 .تعادل بين گرایش و هویت و خود بودن

موضوع خودی و غير خودی کردن افراد و گروهها که 

ظاهرآ فرهنگ حکومت اسالمی است، در نيروهای 

يز ریشه ای قوی دارد و بهتر است که مخالف حکومت ن

چرا که نيروهای سياسی . آن را یک مرض ایرانی بدانيم

ما نه تنها در برخورد با دیگر نيروهای اپوزیسپون بلکه در 

برخورد با گروههای اجتماعی هم خودی و غير خودی 

جای عکسهای ه فکرش را بکنيد اگر ب. می کنند

ه ایرانی که  سال22شکنجه شده امير، همجنسگرای 

به تازگی از کشور خارج شده، تصاویر شکنجه شده یک 

فعال سياسی منتشر می شد آنوقت سایت و حزب و 

گروه و مجله ای از سياسيون پيدا نمی شد که با آب و 

تاب به انعکاس آن نپرداخته باشد، اما چرا عکسهای 

امير در سایتهای پر مدعا منعکس نشد؟ چرا نيروهای 

 نشان ندادند؟ پس حقوق بشر، سياسی واکنشی

همه از آن دم  ها و حقوق فردی انسانها که این آزادی

نمی دانم (  می زنيد چی شد؟ آیا سياسی نبودن امير

باید بهانه نادیده گرفتن حقوق او ) شاید هم باشد

 باشد؟

عدم عالقمندی و گوشه گيری نيروهای سياسی از 

 عدم جنبش های اجتماعی وجه دیگری هم دارد و آن

مگر اهميت دادن به مسائل . موفقيت در تآثير گذاری

افراد و کمک به شکل گيری فردیت و حریم خصوصی 

افراد الزمه مدرنيت نيست؟ سکوت در برابر دست 

اخالقی جامعه و دست اندازی / اندازیهای اجتماعی

سياسی از طرف حکومت بر عليه اقليت های جنسی 

پر مدعا به کشور، نشان از بی توجهی سياسيون 

دغدغه های جاری در بطن اجتماع است و گریز از آن 

منش اخالقی که حکم می کند همه را باید جدی گرفت 

اصآل فعاالن و . حتی اگر منفعتی برایمان نداشته باشد

گروههای سياسی و حقوق بشری ما باید به این 

         سئوال جواب دهند که چرا از شهروندانی که 

را از تحقير اجتماعی و سرکوب می خواهند خود 

حکومتی خالص کنند و از جهت روانشناختی به حمایت 

همه طرفداران حقوق بشر و دمکراسی نيازمندند، نباید 

 .حمایت همه جانبه بعمل آید

ها را به این دليل نوشتم که اگر نيروهای ما  این :مؤخره

جدی هستند و می خواهند دیگران هم آنها را جدی 

د برای مسادل همه گروهها و قشرهای بگيرند بای

توان  و برنامه را نمی اجتماعی برنامه داشته باشند

این مقاله . باید شناخت داشت. احساسی نوشت

 درس سکس برای سياسيون نيست بلکه اشاره به این

 .باره نيازمندند که آنها به آموزش در این

 

امروز زمان اثبات ادعاهای دفاع از آزادی 
 .جنسی و حقوق بشر هست

 بپا خيزيد
 ای مدافعان حقوق همجنسگرايان
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 مهيندخت مصباح

 !همجنس گرايى جرم يا رسوايى نيست/ پارسىآرشام 

در جهان معاصرسال هاست 

گرايش هاى همجنس خواهانه 

اف  ديگر در شمار بيمارى ها ي انح

. هاى جنسى قلمداد نمى شوند

 ميالدى بود آه ٩٠در دهه 

بهداشت جهانى،  سازمان

همجنس گرايى را از فهرست 

در  اما. بيمارى هاى روحي و رواني خود حذف نمود

ايران به داليل گوناگون عرفى، شرعى و فرهنگى 

خفت يا اعدام  همجنس گرايان در معرض تهديد، طرد،

 .قرار دارند

ر ا

 توجه به نمونه جديدى از آزار يك جوان با “دويچه وله”

 مصاحبه  آشور پناه آورده، همجنس خواه آه به خارج از

مسئول حقوق بشر سازمان سخنگو و اى با 

  .ارسى انجام دادپآرشام  انى، آقاىهمجنسگرايان اير

 

آقاى پارسى سازمان همجنس گرايان : دويچه وله

اهدافى را تعقيب  ايرانى چگونه شكل گرفته و چه

  ميكند؟

اين سازمان حدود دو سال ونيم است  :آرشام پارسى

 ١٣٨١در ابتدا درسال . را آغاز آرده آه فعاليت خود

 آه به“ آمانرنگين ”گروهى تشكيل شد به اسم گروه 

مسائل و مشكالت و متحد نمودن همجنس گرايان مى 

ايميل بود آه با توجه  فعاليت اين گروه از طريق. پرداخت

پرشن ” به حجم زياد آارهايش يك وب سايت به اسم 

ايجاد شد و اين اهداف اش در جهت “ آام گى بوى دات

. بود رفع نيازها، اطالع رسانى براى مردان همجنس گرا

پى ”اه بعد آه فعاليت ها بيشتر شد، گروه به چند م

هايش در گذر زمان  تبديل شد و فعاليت“ جى ال او

بيشتر شد و آخر تصميم به ثبت سازمانى گرفته شد در 

پرشين گى اند لزبين ”اسم  آشور نروژ به

 اين.  آغاز به آار آرد٨٢آه تقريبا از بهمن “ اورگانيزيشن

ى شد ز مديريت اش  آامال رسم٨٣سازمان از فرودين 

ورجاوندى به  نيزبا توجه به فعاليت هاى آقاى آرين

 .ايشان سپرده شد

 

  مقر شما در ترآيه است؟: دويچه وله

من به دليل مسائلى آه در ايران ! نه :آرشام پارسى

از آشور خارج شدم و االن در ترآيه  برايم پيش آمد

 در حال حاضر سازمان به صورت الكترونيكى آار. هستم

 قرار ٢٠٠۶ولى در سال . ميكند و ثبت شده نروژ است

دفتر مرآزى تاسيس  است آه دفترى در آانادا بعنوان

  .شود و فعاليت هاى ادارى و فيزيكى هم انجام شود

 

شما مورد حمايت سازمانهاى حقوق : دويچه وله

خودتان براى دفاع از  بشرى و يا سازمانهايى مثل

؟ اصوال با آنها ارتباط حقوق همجنسگرايان قرار داريد

  داريد ؟

ارتباط وجود دارد ولى اينكه بخواهند  :آرشام پارسى

سازمان ما خودش فعاليت هاى زيادى !نه حمايت آنند،

ايجاد يك   سازمان ما تصميم به٨۴در ابتداى سال  . دارد

نشريه الكترونيكي به نام نشريه همجنس گرايان 

يك . ماهنامه اينترنتى است گرفت آه“چراغ ”ايرانى 

راديويى هم بنام راديو همجنسگرايان ايراني ايجاد شد 

هم به دليل مشكالت فنى و مالى بصورت  آه آن

آدرس  ما فايل ها را ضبط ميكنيم و به. اينترنتى است

به اين دليل آه سايت هاى . هاى ايميل ارسال ميكنيم

يرانيها فيلتر شده اند اماا اينترنتى در ايران به شدت

 با آميته عليه اعدام. امكان برداشتن فايل ها را ندارند

 سازمان سراسرى پناهندگان  با. ما همكارى داريم

ارتباط هاي بيشتر  ايرانى همكارى داريم و در حال ايجاد

  .هستيم

 

آقاى پارسى بزرگترين مشكلى آه : دويچه وله

مواجه اند، چيست؟ عينى  همجنس گرايان ايرانى با آن

 ند يا ذهنى؟ خانواده ها چه برخوردى دارند ؟ا

ميتوانم بگويم همجنس گرايان ايرانى  :آرشام پارسى

همجنس گرايان در سراسر دنيا  بخصوص و در آل

 درايران از نظر خانوادگى، از نظر. مشكالت زيادى دارند

آنچه . فردى، حكومتى يا دولتى، مشكالت زياد است

سازمان هستم،  رمن به دليل اينكه دبير حقوق بش

بطور شخصى با آن مواجه ميشوم ، قوانين مجازات 

زيادى هم در برداشت از  اسالمى است آه تفاوت هاى

آن وجود دارد و مشكالت زيادى براى همجنس گرايان 

اما يكى از مشكالت ما اينست آه . ميكند ايراني ايجاد

                         !، خاموشی نيستچراغ                                                                          آیين      84  ماه مهر  –   38  



در يك  مثال اگر. آموزش و اطالع رسانى خيلى آم است

وجود داشته باشد، آن سايت در “ گى”لمه سايتى آ

ميگيرد و دسترسى افراد  ليست فيلترينگ مخابرات قرار

بعضى ها به . داخل ايران به اين وب سايت ها آم است

. آه عدم اطالع رسانى، خود باورى ندارند دليل اين

 هنوز خودشان را نمى شناسند و مشكالت زيادى

.  را نمى دانندمعناى گى بودن و احساسات خود. دارند

بشناسند و خانواده ها در  بعضى وقت ها اگر هم خود را

ما . جريان قرار بگيرند، برخورد ها خيلى بد است

. آمار هايى داريم آه خودآشى زياد است متسفانه

بود   ساله درشيراز٢١آخرين مورد، خودآشى يك پسر 

آه به دليل طرد شدن خانوادگى و مشكالت اجتماعى 

. شد خود را بكشد از سه بار تالش موفقباالخره پس 

بود آه تغيير جنسيت داده “ ترانسكچوال”مورد ديگر، يك 

متاسفانه آمار . سال خودآشى آرد ٣/۵ بود و پس از

خودآشى باالست، چون خودشان را نمى شناسند و 

توانند وقتى خانواده از آنها ابراد مبگيرد خود را  نمى

بهتر داشتند و خانواده  يعنى اگر اطالعات. توجيه آنند

ها در جو اطالع رسانى واقع ميشدند، برخورد ها بهتر 

  .بود

تلويزيون ها نمى توانند . روزنامه ها نمى توانند بنويسند

حتى تلويزيون هاى . دهند چيزى در اين مورد نشان

خارج از آشور اين جسارت را ندارند آه در رابطه با اين 

ترسند بخاطر مسائل مى . مردم را آگاه آنند موضوع

را دنبال  هويتى خودشان، بخاطر تبليغات اين بحث ها

به دليل اينكه . آمار اعتياد رو به افزايش است. آنند

ميشوند و نمى توانند از خود  همجنسگرايان منزوى

نگران  اين آمار ها. دفاع آنند، رو به اعتياد و الكل مياورند

ر يا ما شاهد چندين اعدام، سنگسا. آننده اند

  .خودآشى متاسفانه در روز هستيم

 

شما اسم سازمان تان را گذاشته ايد : دويچه وله

ولى از توضيحاتى آه . ايرانى سازمان همجنسگرايان

آقايان  االن ميدهيد بر ميايد آه اين نهاد بيشتر مربوط به

 .است و شامل هر دو جنس نمى شود

متاسفانه اين برميگردد به برخى  :آرشام پارسى

. آقايان بيشتر مطرح ميشوند سائل فرهنگى آهم

همجنس گرايى مردان بيشتر تحت مقابله و حمله قرار 

بخاطر اينكه در ايران جو . تا همجنس گرايى زنان ميگيرد

گاه همجنس  ديده ميشود آه. مردساالر حاآم است

گرايان زن را اصال اهميت نمى دهند اما همجنس گرايى 

 و مسائل مذهبى قرار تعصب مردان، بخاطر غيرت و

ما مورد اعدام در . ميگيرد و با آن خيلى مقابله ميكنند

زنان همجنسگرا نمى بينيم، بيشتر اعدام ها و  باره

اين  بخاطر. دستگيرى ها مربوط به مردان است

حساسيت هاست آه مردان همجنسگرا مجبورند 

  .فعاليت بيشترى آنند

 

 از روحانيان در سايت شما ديده ميشود آه: دويچه وله

پاسخ چه . منتظرى استفتاء آرده ايد زرتشتى يا آقاى

  بوده؟

متاسفانه پاسخ ندادند و اين برميگردد  :آرشام پارسى

اگر اسمى بخواهند از همجنس گرا بياورند  به اينكه

موقعيت  بايست خيلى زياد هزينه بدهند و ممكن است

 .شان به خطر بيفتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راديو،بدينوسيله از صدای آلمان

، سازمان رهايی زن،همصدا

روزنامه همجنسگرايان

 سازمان ديده بان،نيويورک

حقوق بشر و سازمان

سازمان، سگرايان روسيههمجن

 ديگر نهادهايی که در اينايلگا و

مدت کوتاه با سازمان

همجنسگرايان ايرانی تماس

گرفته و همکاری نمودند کمال

می آيد  سپاس و قدردانی بعمل 

زادی و آو اميد است که بتوان به

 .برابری رسيم
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 شکوه ايران باستان در يک نمايشگاه بزرگ

بريتيش ميوزيوم در لندن در تدارک نمايشگاه بزرگی 

دنيای ايران : امپراتوری فراموش شده: است به عنوان

 .باستان

در دوران باستان ايرانيان نيرومندترين و پهناورترين 

طول دو آنها در . حاکميت خاور زمين را بنياد گذاشتند

 قبل از مسيح، بر قلمرو بزرگی از ٣٣٠ تا ۵۵٠قرن، از 

سرزمين زير فرمان آنها از . مشرق زمين حاکم بودند

شمال آفريقا تا دره سند و از آسيای مرکزی تا خليج 

 . فارس ادامه داشت

اين امپراتوری باشکوه استوارترين حاکميت دنيای 

پراتوری ايرانيان به دو ام. باستان را تشکيل می داد

 . آشور و بابل پايان دادند و با يونانيان به رقابت برخاست

     آنها برای اداره قلمرو پهناور خود، نظام اداری 

پيشرفته ای به وجود آورده بودند که در دنيای باستان 

 . بی سابقه بود

 قبل از ميالد به اين ٣٣١اسکندر مقدونی که در سال 

ز دستاوردهای پيشرفته امپراتوری خاتمه داد، بسياری ا

ايرانيان را در عرصه شبکه ارتباطات و دولت گردانی 

 . اقتباس نمود

منابع تاريخی، که عمدتا توسط دشمنانان ايرانيان 

نگارش يافته، آنان را قومی بيرحم و ستيزه جو توصيف 

نمايشگاه تازه می کوشد اين تصوير را تصحيح . کرده اند

.  و صلح دوست بوده اندايرانيان مردمی آشتی جو: کند

آنها به ويژه در برخورد با عقايد و مذاهب بيگانه مدارای 

 . فراوانی از خود نشان می دادند

در نمايشگاه تازه گوشه های ارزنده ای از ميراث 

پرشکوه تمدن و فرهنگ ايران باستان به نمايش 

 . گذاشته می شود

 در  قطعه گرانبها به نمايش۴٠٠در اين نمايشگاه حدود 

 قطعه آن از موزه ايران باستان در تهران ٨٠می آيد، که 

قطعات ديگر از موزه های لوور . قرض گرفته می شود

    پاريس و مجموعه بريتيش ميوزيوم لندن گردآوری 

برخی از آثار اين نمايشگاه برای اولين بار در . شده اند

 . خارج از ايران به نمايش گذاشته می شوند

 در اطالعيه ای خبر داده است که بريتيش ميوزيوم

اکنون در تهران مشغول  کارشناسان اين موزه هم

انتخاب و بسته بندی برخی از قطعات برای حمل آنها به 

 .لندن هستند

 ژانويه ٨ سپتامبر آغاز می شود و تا ٩اين نمايشگاه 

  ادامه خواهد داشت٢٠٠۶

 

 تظاهرات آرام در آمستردام

 شهریور تظاهراتی آرام در مورد 4 آگوست برابر با 26روز 

اعدام همجنسگرایان ایرانی در آمستردام پایتخت هلند 

هدف از این . کنار بنای یادبود همجنسگرایان برگزار شد

اعتراض آرام که با حضور مردم و همجنسگرایان برگزار 

شد رساندن صدای عدالت خواهی همجنسگرایان 

 .اعدام شده ایران به گوش جهانيان بود

 

 وقف اعدام با فشار اقتصادیت

با ) PVDA(خانم امينه بوزکورت از حزب کارگری هلند 

نوشتن نامه ای به کليه کشورهای اروپایی رسما 

درخواست کرد که با تحت فشار گذاشتن ایران از جنبه 

چنين تمام  هم. اقتصادی اعدام ها را متوقف کنند

 گرایان پس فرستادن همجنسز کشورهای اروپایی از با

همين طور یک تحقيق . به ایران اکيدا خودداری نمایند

چنين  ایشان هم. جامع در مورد اعدام ها انجام شود

گرایان را اعدام  متذکر شدند که دولت ایران همجنس

می کند ولی در روزنامه ها اعالم می شود که آنها 

 .تجاوز کرده اند

 

  هلندNRCگزارشی در روزنامه 

 در رابطه با اتفاقات اخير ایران  هلند مطلبیNRCروزنامه 

گرایان در ایران نوشت با توجه به  و اعدام های همجنس

که این مطلب تمام تالش های سازمان های مدافع  این

 و همبستگی و COCحقوق همجنسگرایان از قبيل 

PGLOدر این نوشته با یک . را زیر سوال برد...  و

          همجنسگرا مصاحبه شده بود و وضعيت 

گرایان طوری تعریف شده بود که آنان مشکل  همجنس

خاصی در ایران ندارند و مثل خيلی از چيزهایی که در 

گرایان  ایران ممنوع است می باشد و خطری همجنس

 . را تهدید نمی کند

        در این مصاحبه با اشاره و تاکيد بر وضعيت 

دوجنس شدگان و اجازه عمل تغير جنسيت و معافيت 

گرایان  ی آنان در ایران و ربط دادن آن به همجنسسرباز

                         !، خاموشی نيستچراغ                                                                          آیين      84  ماه مهر  –   40  



این مسایل را کمرنگ کرد که بيم آن می رود دوباره 

 .وضعيت پناهجویان ایرانی را در مخاطره قرار دهد

این مطلب از یک 

روزنامه نگار و خبرنگار 

هلندی به نام توماس 

اردبرینک و همسر 

ایرانی ایشان خانم 

نوشا توکليان که هر 

   یران بسر دو در ا

می برند منتشر شده 

 بدليل این که .است

این روزنامه نگار در 

ایران می باشد و 

اخبار را گزارش می 

یکی از . دهد برای دولت هلند قابل اعتماد می باشد 

 سوسيال هلند این گزارش را سندی بر SPاعضای حزب 

اما . ن ارزیابی کرداگرایان در ایر بهبود وضعيت همجنس

ردم هلند معتقد هستند که به دليل زندگی برخی از م

در ایران و ترس از جان و موقعيتش مجبور هست 

 .مطالب مخالف جمهوری اسالمی ننویسد

با توجه به گزارشات ارسالی از نماینده سازمان 

گرایان  گرایان ایرانی در هلند وضعيت همجنس همجنس

 .ایرانی در هلند به شدت رو به بهبود است

 

 

 

 

 

 

 ت ازدواج همجنسگراها در جهانوضعي

الکس کروگر، از خبرنگاران بی بی سی، وضعيت ازدواج 

همجنسگراها را در مناطق مختلف جهان بررسی کرده 

 : است

 کشور جهان ازدواج دو فرد همجنس 4در حال حاضر در 

با يکديگر به همان اندازه ازدواج های متعارف به 

انادا و هلند، بلژيک، ک: رسميت شناخته می شود

 . اسپانيا

قوانين بريتانيا درباره ازدواج دو همجنس با يکديگر از ماه 

 . دسامبر قابل اجرا می شود

در تعدادی از کشورهای اروپای شمالی آغاز زندگی 

مشترک دو همجنس با يکديگر با ثبت در دفاتر رسمی 

عمال منجر به حقوق برابر با ازدواج های متعارف از 

 چون ماليات، رفاه و سرپرستی جمله در زمينه های

اما ازدواج در کليسا در اين کشورها . کودکان می شود

 . مجاز نيست

فرانسه، آلمان، زالند نو و آرژانتين همگی امتيازهای 

    اجتماعی محدودی را به زوج های همجنس اعطا 

در سوئيس نيز در پی همه پرسی، زوج های . کرده اند

. اتی و ارث شده اندهمجنس دارای حقوق کامل مالي

 .اما اين زوج ها حق پذيرفتن فرزند ندارند

در دو ايالت آمريکا پيوند همجنس ها به رسميت 

شناخته می شود اما دادگاه ها مانع اين شده اند که 

شهرها به طور مستقل پروانه ازدواج برای آنها صادر 

 . کنند

تنها . گرايی عمدتا غيرقانونی است در آفريقا همجنس

گرايی را به رسميت  ر اين قاره که پيوند همجنسکشو

 . می شناسد، آفريقای جنوبی است

آسيا نيز در اين زمينه محافظه کار است اگرچه نوردوم 

    سيهانوک رهبر سابق کامبوج سال گذشته گفت 

 .زوج های همجنس هم بايد اجازه ازدواج داشته باشند

بدينوسيله به اطالع کليه دوستان و عزيزان
می رساند که جناب آقای آرشام پارسی
پاسخگوی سواالت شما در مورد سازمان
همجنسگرايان ايرانی و فعاليت های آن و

 .ان می باشندوضعيت همجنسگراي

0090 555 42 30 360
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بين در پی گسترش فعاليت های سازمان در سطوح 

المللی نيازمند این هستيم که نمایندگانی را در 

کشورهای مختلف داشته باشيم تا به کمک اینان 

بتوانيم فعاليت های خود را در آن کشور گسترش 

 .بخشيده و افراد بيشتری را تحت پوشش قرار دهيم

شرایطی که می بایست این دوستان داشته باشند 

آن کشور و تسلط کامل نوشتاری و گفتاری به زبان 

      دسترسی مطلوب به اینترنت و پتانسيل اجرایی 

 فعال احتياجی به ارائه شماره تلفن و فاکس .می باشد

نيست و کليه ارتباطات توسط اینترنت انجام خواهد 

 .شد

لذا از تمامی دوستان همجنسگرا در سرتاسر دنيا 

دعوت می گردد که چنان چه مایل به پذیرفتن این 

 درخواست خود را به آدرس مسوليت هستند

pglo@pglo.orgارسال نمایند . 

جا دارد که در همين جا اعالم کنيم که آقای صبا راوی 

به و آقای آندره به عنوان نماینده سازمان در کشور هلند 

  .انتخاب شده اندعنوان نماینده سازمان در آلمان 

 .در انتظار نامه های شما هستيم

 

 
 

یژه ای را در اتاق های سازمان جلسات هفتگی و

پالتالک ترتيب داده است که ورود برای عموم آزاد است 

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

 . مختلف پرداخته خواهد شد

 به وقت تهران 20:00 ساعت شنبهپنج این اتاق هر 

 .بودبه مدت یک ساعت باز خواهد 

   اتاق های پالتالک

 By Language / Nationally / Otherدسته 

 :نام اتاق

 Iran-Persian Gay & Lesbian Organization 

 باز می شود که PGLO-PGLOاین اتاق توسط آی دی 

 .شما می توانيد آن را در ليست خود اضافه کنيد

 در انتظار حضور شما در این جلسات هستيم

 لطفا دوستان خود را نيز مطلع سازید

 

 

 

 خوانندگان عزیز

له به اطالع می رساند که نشریه ماهانه چـراغ          بدینوسي

در نظر دارد برای پيدا کردن نقاط ضـعف و قـدرت فعاليـت              

خود در طول شش پيش شماره گذشـته بـه جمـع آوری             

لذا از تمامی  . انتقادات و پيشنهادات شما عزیزان بپردازد     

دوســتان عزیــز درخواســت مــی گــردد کــه در ایــن همــه  

راهمان یـاری کنيـد تـا آن        پرسی شرکت کرده و ما را در        

لطفا پاسخ خود را در پایان      . باشيم که شما می خواهيد    

 .هر سوال بنویسيد

سعی شده بود در هر شماره موضوعی را مد نظـر قـرار             

ــه    . دهــيم از نظــر شــما موضــوعات انتخــاب شــده چگون

 است؟

کيفيت نگـارش و لحـن مقـاالت، صـفحه آرایـی و سـتون               

 ی کنيد؟بندی نشریه را چگونه ارزیابی م

ویرایش و تایپ متون و تنوع مطالب موضـوعی را چگونـه            

 می بينيد؟

 .نظر خود را در مورد طرح های روی جلد بيان کنيد

 کيفيت و تعداد تصاویر بکار رفته در نشریه چگونه است؟

چه موضوعاتی تا به حال می بایست مطـرح مـی شـده     

 که هنوز راجع به آن بحث نگردیده و اهميت دارد؟

حرکت نشریه پيشرونده بوده یا پسرونده و نشـریه         روند  

 خودتان را چگونه می خواهيد؟

چه عنـوان هـایی را در نشـریه مـی پسـندید و خواهـان                

ــوان هــایی را در     ــز چــه عن ــا هســتيد و ني ــزایش آن ه اف

نشــریه نمــی پســندید و تــرجيح مــی دهيــد کــه حــذف   

 گردند؟

نشریه از نظر تعداد صفحات و حجم فایـل هـای پـی دی              

  شده چگونه است؟اف

 آیا ادامه کار نشریه چراغ را مفيد می دانيد؟

 کيفيت سرمقاله ها چطور است؟

پاسخ دهی به نامه های ارسالی شما به نشریه چطور          

 است؟

نظرتان را راجـع بـه چـاپ نشـریه و ارسـال آن بـه داخـل                  

 کشور را بيان کنيد؟

اگر نشریه چراغ در ایران به فروش می رسـيد آیـا حاضـر           

 رید و پرداخت حق عضویت آن بودید؟به خ

چنانچــه مــوردی هســت کــه در ســواالت مطــرح نشــده   

 .است لطفا بيان کنيد
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 دوست گرامی

ــی    ــاران و نویســندگان همجنســگرای ایران ــانون خبرنگ ک

پشــتيبان کننــده نشــریه همجنســگرایان ایرانــی خواهــد 

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

 Microsoft Wordر قالب فایل های موضوعات مشخص د

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

هـيچ نگرانـی نسـبت بـه طـرز نگـارش            ) استفاده نمایيـد  

نداشته باشيد در صورت نيـاز مـا آن را ویـرایش خـواهيم              

 . کرد

برای عضویت در این کانون می توانيد در خواست خود را 

رسال نمایيد و با تکميل  ا editor@pglo.orgبه آدرس 

فرم مخصوص کد خبرنگاری و یا نویسندگی این کانون را 

شایان ذکر است که این کد پس از . دریافت نمایيد

 .ارسال اولين خبر و یا متن ارسال می گردد

 

 

 .اگر می خواهيد همجنس گرایان به آزادی برسند

و و شالق اگر می خواهيد احکام اعدام و سنگسار 

 .المی در مورد همجنسگرایان حذف گرددمجازات اس

 .اگر می خواهيد با آپارتاید جنسی در ایران مقابله شود

اگر می خواهيد حق پناهندگی برای همجنسگرایان 

 .محترم شمرده گردد

 .آن باشيد که هستيداگر می خواهيد 

اگر می خواهيد به سهم خود در راه دفاع از حقوق 

 .همجنسگرایان سهيم باشيد

زمان همجنسگرایان ایرانی حمایت و پشتيبانی از سا

 . کنيد

این سازمان برای ادامه 

فعاليت های      و بسط 

  وخود و ایجاد رادیو

تلوزیون که همان صدای 

به کمک شماست  

های مالی تک تک شما 

همجنسگرایان و آزادی خواهان و بشر دوستان نيازمند 

 . است

 .به ما کمک مالی کنيد

 

 
 

 
 

www.gayromeo.com 
 

این وب سایت این امکان را به شما می دهـد کـه بـرای               

ق و تصــاویر و موضــوعات یــخــود پروفایــل ایجــاد کــرده عال

مورد عالقـه خـود را بـرای انتخـاب و یـافتن بهتـر دوسـت                 

 .ارائه نمایيد

ــه مــی گــردد و در    نشــریه چــراغ در ایــن وب ســایت ارائ

می توانيد  برای اطالع بيشتر    . دسترس ایرانيان قرار دارد   

 مراجعــه www.gayromeo.com/payamبــه آدرس 

 .نمایيد 

زمـــانی کـــه در  

ــن وب ســایت   ای

ــاد   ــل ایجـ پروفایـ

ــور  ــرده و کشـ کـ

ــران   ــود را ایــ خــ

انتخـــاب نمایيـــد 

می توانيد مجله   

و کــــالب هــــای 

ــان را   ــژه ایراني وی

در دســــــــترس 

 .داشته باشيد

همانطور که در ایـن بریـده سـایت دیـده مـی شـود ایـن                 

 .  ایرانيان نيز در نظر گرفته شده استامکانات برای

این وب سایت هم چنين امکان ارسال پيـام کوتـاه بـرای             

بـه صـورت نامحـدود      ) Online(افراد حاضـر در وب سـایت        

 .نيز می باشد که به صورت رایگان می باشد

اميد است که این وب سایت در ایران فيلتر نشده باشـد         

 .باشدو امکان دسترسی برای عموم وجود داشته 
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  اصفهان–فریبا 

 درود بر شما دوستان و عزیزان

ما تا به حل سعی می کردیم که یک یا دونمونه از مـدل              

همـواره دوسـت مـی      . ها جدید را در نشریه ارائـه کنـيم        

داشــتيم کــه از مــدل هــای ایرانــی اســتفاده کنــيم امــا   

ــی شــد و        ــی نم ــار عمل ــن ک ــی ای ــه دالیل ــفانه ب      متاس

ــی را    . تيمنمــی توانســ  ــدل ایران ــد م ــازگی چن ــه ت ــا ب      ام

یافته ایم که سـعی مـی کنـيم بيشـتر از آنهـا اسـتفاده                

چنانچه شـما مـدل هـایی را داریـد بـرای مـا بـه                 .نمایيم

 .آدرس نشریه ارسال کنيد تا چاپ شود
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با سالم و خسته نباشيد به شما دوستان عزیز و با 

 له پر بار چراغتشکر از مج

اول این که به نظرم ستونی . چند تا پيشنهاد داشتم

بودن مطالب چراغ خيلی اذیت کننده است و بهتر است 

 .که به صورت سطری نوشته شود

که پيشنهاد می کنم با آندره که یک گی  م اینود

همان شخصی که به ( ایرانی است مصاحبه کنيد 

 )تازگی آزاد شد

. پيشنهادی مجله ی ميل دل استسوم در رابطه با نام 

به نظرم این واژه زیاد خوش آهنگ و بيان کننده مطلب 

چون قرار است این مجله راهی باشد برای . نيست 

پيشنهاد می کنم . بيان حرف های ناگفته ی دوستان

که نام این مجله را پيک دوست یا پيک نامه ی دوست 

 .بگذارید

. و سنبل هستدرباره واژه های پيشنهادی گل چهارم 

 مجله ی ماها در عنوان مقاله ای به نام 4من در شماره 

ریشه یابی واژه گی تا حدی این واژه را با توجه به 

مدارکی که داشتم ریشه یابی کرده ام و به ایرانی 

یا حداقل کاربرد این واژه در زبان (بودن این واژه 

 بنابراین فکر نمی کنم که این. اشاره کرده ام) اوستایی

واژه ایرانی که خيلی هم خوش آهنگ است احتياج به 

البته من دليل شما را برای تغيير . (تغيير داشته باشد

این اسم به خوبی درک کردم اما متوجه باشيد که این 

 )واژه دیگر جا افتاده است

در آخر از تمام زحمات و خبررسانی هایی که می کنيد 

 .تشکر می کنم

 موفق باشيد

 سپنتا

 

. همجنسگرای ایرانی هستم در لس انجلسمن یک 

من همين االن با وب سایت شما آشنا شدم و دیدم که 

نشریه و رادیو دارید و این مایه خوشحالی هست که 

همجنسگرایان ایرانی به این رسانه ها دسترسی 

 . داشته باشند

 من هميشه شما را حمایت خواهم کرد

 ژورف
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 درود بر شما
 تماس با ما

 جناب آرین ورجاوندی 

 دبير اول سازمان

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 

 دبير امور فرهنگی 

  چراغ–ردبير نشریه همجنسگرایان ایرانیس

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

 دبير امور آموزشی

kia@pglo.org

  رام پارساپدجناب آقای 

 دبير امور اجتماعی

pedram@pglo.org

 

 جناب آقای مانی

 دبير امور بهداشتی

mani@pglo.org

در ایران زندگی        من یک همجنسگرا هستم که 

از آشنایی با سازمان شما خيلی خوشحالم و . می کنم

 .برای شما بهترین ها را آرزومندم

من نشریه شما را به خيلی از دوستانم معرفی کردم و 

همه ی آنها از فرط خوشحالی در پوست خود نمی 

 .گنجند

 .ما هميشه در کنار شما هستيم

 آرمانا

ن و عزیزان فعال در سازمان سالم و درود به ما دوستا

. خودم که همان سازمان همجنسگرایان ایرانی هست

به تمام فعاالن و کارمندان سازمان هم درود و خسته 

من آیدا هستم از زنجان و به . نباشيد می فرستم

تازگی با سازمان آشنا شدم و خيلی خوشحالم از اینکه 

 .با شما ارتباط بر قرار کردم

  زنجان–آیدا 
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