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 روزهای دشوار زندگی 

به بالندگی ما یاری می رسانند
 

به لحظاتی بر می خوریم که عاجز از بيان

 .دشواری آن ها هستيم

 ولی بی تردید دیر یا زود با آن ها رو به رو 

 .ميشویم 

ی ها زندگی مان را یکسر دگرکونبرخی دشوار

 می سازند ،

 و برخی تا زمانی ما را دستخوش تغيير می کنند 

گروهی از ما در ژرفای وجود به دنبال پاسخ هایی

 می گردیم

 شاید آن ها را بيابيم و یا نوميد باز گردیم

ن تالش در می یابيم که مشکالت پيشآاما در 

 رویمان رنگ می بازند 

 ...و می پذیریم

 هر آن چه را که از سر گذرانده ایم

 .ن چه را که برایش رنج را تجربه کرده ایمآو هر 
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 پيام شيرازی                                   

 
برای انجام کاری به بانک رفته بودم کودکی        مدتی پيش   

ه بـود و از     ساله را دیدم که در آغوش پدرش نشسـت         یک

ایـن فکـر در     . دور با ناز آمـدنش دل همـه را آب مـی کـرد             

ذهنم روشن شـد کـه کودکـان چقـدر دوسـت داشـتنی              

از زمانی که به دنيا می آیند ذوق و شوق را به      . هستند

ارمغان می آورند، کعبه ی آمال می شـوند و گـویی هـر              

قـدر بيشـتر مـی گـذرد بزرگتـر شـده و بـر شـيرینی                 ه  چ

این کودک اسـت کـه جمـع        . ه می شود   افزود انحرکاتش

ــانواده ای م   ــه خ ــری را ب ــد،    حدو نف ــی کن ــدیل م ــم تب ک

 !نشينحرفشان حق است و رفتارشان دل 

امروزه کسی موقع تولد به پسـر و یـا دختـر بـودن توجـه                

ک ن دختـر  ک می تواند گـی یـا آ       خاصی ندارد همان پسر   

کـه از دور    وچولـویی   حتـی ایـن ک    . می تواند لزبين باشـد    

  برای من دراز می کند تا با انگشتان کوچکش         دستش را 

به فکـر    دستم را لمس کند شاید چند سال دیگر          گرمای

اما به محـض ایـن اتفـاق او دیگـر          . تغيير جنسيتش بيفتد  

دیگـر  . این کودک معصوم و دوست داشتنی نخواهد بـود        

کسی با دیدن اولين قطره ی اشـکش بغـض در گلـویش        

ش خــواهری دل  ایدیگــر بــرای ســالمت! نخواهــد پيچيــد

نخواهد سوزانيد، آغوش مادری ساکت کننـده ی دردش         

نخواهد بود، دیگر برادر از برادر خواندنش شرم مـی کنـد            

 مرهم  نمی داند، دیگر کسی   ميراثش  و پدر او را شریک      

گذار جای شالقش نخواهد بود یا جلـوگيری از اعـدامش           

 .جسارت به خرج نمی دهد

شتنی دیروز نيست که    او اکنون نه تنها کودک دوست دا      

 ! اصال انسان نيست

او موجــودی خواهــد شــد عجيــب و غریــب کــه کمتــرین   

مجازاتش تحمـل داروهـای روان پـریش اسـت و دوری از             

اما روزی خواهـد آمـد کـه دیگـر داری           . الم های آتشين  ک

رنخواهد ، دستی شالق بشدنخواهد آبياری برای اعدام 

نـدان دیـر    چآن روز   .  و نگـاهی غریـب نخواهـد بـود         گرفت

 . نيست

ــان دور     ــودکی گذشــته م ــافتن معصــوميت ک ــام بازی هنگ

 را مـــی خواهـــد و پشـــت در بـــه نيســـت او همـــت مـــا

 . نشسته استنماانتظار
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  کانادا–امين 

 امارات متحده عربی
 

در کشور امارات متحده عربی 

در . وضعيت کمی فرق می کند

کومت مرکزی فدرال وجود دارد و هفت حآن جا یک 

ایالت از جمله دبی، ابوظبی، راس الخيمه و شارجه 

 .وجود دارد

روابط همجنسگرایی برای زنان و مردان غير قانونی 

 تمام ایاالت 1987درال مصوب فمطابق قوانين . است

هم . کم را دارندحامارات اجازه بررسی جرائم و اجرای 

. چنين در اکثر ایالت ها دادگاه های شریعت برپا است

یک همجنسگرا در صورت بازداشت به دادگاه ایالت برده 

می شود و در صورت اعتراض به دادگاه فدرال مراجعه 

 . خواهد نمود

هرکس "مجازات اسالمی فدرال  قانون 354مطابق ماده 

که اقدام به تجاوز به یک زن و یا لواط با یک مرد کند به 

 قانون 80با توجه به ماده ". مجازات اعدام محکوم شود

همجنسگرایان مجازات اسالمی ایالت ابوظبی مجازات 

مرد دست کم چهارده سال زندان می باشد هم چنين 

بی دست کم  قانون مجازات اسالمی ایالت د177ماده 

 .  سال زندان در نظر گرفته شده است10

بيشتر اميران امارات متحده عربی سنی و از مذهب 

زن (مالکی هستند که مطابق آن زنای محسنه 

. و غير محسنه و لواط مجازات سنگسار دارد) شوهردار

دولت امارات اینترنت و ارتباطات را تحت سانسور و 

       ت یابی به از نظر قانون فقط دس. کنترل دارد

سایت های عکس و فيلم سکسی ممنوع است اما 

عمال سایت های غير سکسی همجنسگرایان مثل 

 نيز در پشت خط سانسور "جامعه همجنسگرایان عرب"

 . قرار می گيرد

 از کشورهای هند،  زیادیمردانو به دليل مهاجرت زنان 

ن پاکستان، تایلند، آفریقا و توریستی بودن امارات قواني

. بهداشتی سختی به خصوص برای ایدز اجرا می شود

ی قوانين امارات در بارها و دیسکوها اما با وجود سخت

ل هایی برای همجنسگرایان وجود دارد اما جنبه حم

متاسفانه همجنسگرایی در امارات . غير رسمی دارد

حالت تجارت به خود گرفته است که نگرانی اميران و 

 .گيخته استنرالين دولت فدرال را بومسئ

 
 دکتر سيروس شميسا

 نظربازی

نظربازی معاشـقه ی چشـمی اسـت و نـوعی از آن بـه               

معشوق با نگاه و ایما و اشارات       " غر زدن "اصطالح امروز   

چشــم و ابروســت کــه در ميــان اعيــان و اشــراف تــرک و 

ترکان به هـيچ وجـه در       . رجال درباری مرسوم بوده است    

ودداری نداشــتند و تــاب خــمقابــل معشــوق مــذکر زیبــا، 

حتی در حضور شاه چنين وقـایعی اتفـاق مـی افتـاده و              

باعث رنجش و کدورت می شده و به اصطالح امـروز بـه              

در چنين فضـایی    . رگ غيرت عاشق بر می خورده است      

طبيعی است که شـاعران دربـاری آن سـان بـی پـروا از               

بچه بازی سخن گفتـه باشـند، امـری کـه امـروزه باعـث               

ی به فرهنگ و ادب قدیم مـی شـود، بـه            حيرت خواننده   

کایـات  حدر ضمن از ایـن      . ذکر دو نمونه بسنده می کنيم     

معلوم می شود که شاهان اجازه نمی دادند که کسی          

گيـر   به امرد ایشان مشغول شود و در این زمينه سـخت       

فت کـه فرخـی سيسـتانی هـم         گبعدها خواهيم   . بودند

 .ظاهرا از این باب مدتی مغضوب بوده است

 استان امير یوسف و طغرل کافر نعمتد

امير یوسف برادر سلطان محمود بـود، روزی در مهمـانی      

شاه چشمش به یکی از غالمان برادر موسوم به طغرل          

سلطان محمود که متوجه    . افتاد و سخت عاشق او شد     

نظربازی برادر شده بود رنجيد سرانجام طغرل را به برادر          

شد که به همه    امير یوسف به حدی خوشحال      . بخشيد

هدیه و صدقه داد و طغرل را حاجب خود کرد، بعـد بـرای              

از . او زن گرفــت و مجلــس عروســی مفصــلی ترتيــب داد

این که وقتی سلطان مسعود بعـد       شگفتی های روزگار    

از مرگ پدر به سلطنت رسيد همين طغـرل را جاسـوس            

ــر یوســف  –عمــویش  ــرل   – امي ــه طغ ــه نحــوی ک ــرد ب  ک

مخدوم خود شد و اميـر یوسـف        سرانجام باعث گرفتاری    

 : در تاریخ بيهقی می نویسد. بس افتادحبه 

و یوسف چه دانسـت کـه دل و جگـر معشـوقش بـروی               "

طغـرل را گفـت     ) اميـر یوسـف   ) " (400ص  " (مشرف انـد  

شــاد بــاش ای کافرنعمــت، از بهــر ایــن تــو را پــروردم و از 

 ) 402ص " (فرزند عزیزتر داشتم تا بر من چنين ساختی

عبارات و اسناد متعدد دیگر معلوم مـی شـود کـه            از این   

عاشق نسبت به معشـوق جنبـه ی پـدری داشـت و در              

لغـت اتابـک کـه      . تربيت او چون فرزندش عمـل مـی کـرد         
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بعدها در تاریخ ایران زیـاد تکـرار مـی شـود در ترکـی بـه                 

اتابکان در واقع هللا ی شـاهزادگان       . معنی پدربزرگ است  

فرخـی  .  بسـيار داشـتند  ترک بودند و از این طریق قـدرت     

و . (هم معشوق خود را پسر و خود را پدر خوانده اسـت           

       منا ایـــن ابيـــات حســـادت معشـــوق را هـــم نشـــان ضـــ

 ):می دهد

  ای پسر هيچ ندانم که چگونه پسری

 هر زمان با پدر خویش به خوی دگری

 با چنين خو که تو داری پسرا، گر به مثل

 صبر ایوب مرا بودی گشتی سپری

 ل گردی چون من سوی تو کم نگرمتنگد

 ور سوی تو نگرم تو به دگر سو نگری

 بوسه ندهی و نخواهی که کسم بوسه دهد

 پس تو ای جان پدر رنج و عنای پدری

 گر نخواهی که مرا بوسه دهد جز تو کسی

 تو مکن نيز گه بوسه چنين حيله گری

 من به پروردن تو رنج بدان روی برم

 رنج بریکه تو در جستن کام دل من 

ایــن کــه عاشــق حکــم پــدر و مربــی معشــوق را دارد از  

موتيــف هــای ایــن گونــه اشــعار اســت و چنــان چــه قــبال 

 .مالحظه شد ریشه در افکار سقراط و افالطون دارد

 ای دل و جان پدر زر را آن جا یله کن

  و باز آی نزدیک پدراسب تازان کن

یـن  این موتيف در اشعار ایرج ميرزا آخـرین شـاعر بـزرگ ا            

جریان شعری هم دیده می شود و در اشاره ایهامی به           

 :این موضوع است که یک جا به طنز می گوید

 تا نگوید ترا با پسر غير چه کار

 مادرش را به زنی گيرم و گردم پدرش

اما داستان عاشق شدن امير یوسف به طغرل به روایت          

سده پـنجم هجـری قمـری بـه شـرح            بيهقی مورخ بزرگ  

 :تزیر خواندنی اس

این غالمی بود که از ميان هزار غـالم چنـو بيـرون نيایـد        "

امير ... و قد و رنگ و ظرافت و لياقت         ) چهره(= به دیدار   

این طغرل را بپسندید و در جمله ی        ) سلطان محمود (= 

هفت و هشـت غـالم کـه سـاقيان او بودنـد پـس از ایـاز                  

یک روز چنـان افتـاد کـه اميـر بـه بـاغ فيـروزی                ... بداشت

می خورد بر گل و صد چندان گل صد برگ ریختـه            شراب  

بودند که حد و اندازه نبود و این ساقيان ماه رویـان عـالم              

ایـن طغـرل درآمـد    . به نوبت دودگـان دودگـان مـی آمدنـد        

قبای لعل پوشيده و یار وی قبای فيروزه یی داشت و به            

طغــرل . ســاقی گــری مشــغول شــدند هــر دو مــاهروی  

د و امير یوسف را شـراب       شرابی رنگين به دست بایستا    

ــود  ــه ب ــد و عاشــق شــد و   . دریافت ــروی بمان چشــمش ب

هرچند کوشـيد و خویشـتن را فـراهم کـرد چشـم از وی               

و امير محمود دزدیده می نگریست و       برنتوانست داشت   

شيفتگی و بيهوشی برادرش می دید و تغافلی مـی زد           

پس گفت ای برادر تـو از پـدر         . تا آن که ساعتی بگذشت    

که مرا دل به    ...ی و گفته بود پر به وقت مرگ       کودک ماند 

و ما تا این ... یوسف مشغول است، وی را به تو سپردم 

غایت دانی که براسـتای تـو چنـد نيکـویی فرمـوده ای و               

پنداشتيم که با ادب برآمـده ای و نيسـتی چنـان کـه مـا            

  چــرا نگــاه در مجلــس شــراب در غالمــان مــا . پنداشــتيم

کــه هــيچ کــس در مجلــس مــی کنــی؟ تــو را خــوش آیــد 

شراب در غالمان تو نگرد؟ و چشـمت از دیـر بـاز بـر ایـن                 

طغرل بمانده است و اگر حرمت روان پـدرم نبـودی تـو را              

مالشی سخت تمام برسيدی، این یک بار عفـو کـردم و            

 "این غالم را به تو بخشيدم که ما را چنو بسيار است

 استان ابونعيم و نوشگيند

ود بـود، بـه نوشـکين غـالم         سـلطان مسـع   ابونعيم نـدیم    

محبــوب ســلطان مســعود نظــر داشــت و بــه ایــن جــرم   

غالمـی کـه    : "بيهقی می نویسد  . مصادره ی اموال شد   

ــوبتی گفتنــدی، از گاو را نوشــ ــر  آين ن ن غالمــان کــه امي

غالمی چون صد هزار نگار که زیبـاتر   ... محمود آورده بود    

حمود و مقبول صورت تر از وی آدمی ندیده بودند و امير م

فرموده بود تا او را در جمله ی غالمان خاصه تر بداشـته             

بودند که کـودک بـود و در دل کـرده کـه او را بـر روی ایـاز               

 ... شيد که زیادت از دیدار، جلفـی و بـدآرامی داشـت           کبر

و چـــون محمـــود فرمـــان یافـــت، فرزنـــدش محمـــد ایـــن 

شيد بدان وقـت کـه بـه غزنـه آمـد و بـر               کنوشتگين را بر    

و وی را چاشـنی گـرفتن و سـاقی گـری          تخت نشسـت    

چون روزگار ملـک، او را    . کردن فرمود و بی اندازه مال داد      

به سر آمد، برادرش سلطان مسعود این نوشتگين را بـر           

 ... کشيد

چنان افتاد از قضا که بونعيم ندیم مگر به حدیث این ترک   

دل به باد داده بود و در مجلس شـراب سـوی او دزدیـده               

آن ) سـلطان مسـعود   (=  و این پادشاه     بسيار نگریستی 

این روز چنان افتاد که بو . می دیده بود و دل در آن بسته

نعــيم شــراب ســرانه در ســر داشــت و اميــر هــم چنــان   
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دســته ای شــب بــوی و سوســن آزاد نوشــتگين را داد و 

ــت ــيم را ده : گف ــو نع ــونعيم داد ن. ب ــه ب . وشــتگين آن را ب

شـتگين  نو. دبونعيم انگشت را بر دست نوشتگين فشـر       

این چه بی ادبی اسـت، انگشـت تـا حفـاظی بـر              : گفت

دست غالمان سـلطان فشـردن؟ و اميـر از آن سـخن در              

    بــونعيم را گفــت بــه غالمبــارگی پــيش مــا ... تــاب شــد 

سـتاخ بـود کـه      گجواب زفت باز داد، و سـخت        ! آمده ای؟ 

خداوند از من چنين چيزهـا کـی دیـده بـود؟ اگـر از بنـده                 

انـه ای تـوان سـاخت شـيرین تـر از      سير شـده اسـت به     

امير سخت در خشم شـد، بفرمـود تـا پـای بـونعيم              . این

اسـم  (گرفتند و بکشيدند و به حجره بازداشـتند و اقبـال        

ــان  ــر خادم ــاظ را   : را گفــت) مهت ــن ســگ ناحف ــه ای هرچ

.  همه به نوشتگين بخشـيدم     – صامت و ناطق     –هست  

 و کسان رفتند و سرایش فروگرفتند و همه نعمت هـاش       

موقوف کردند و اقبال نماز دیگر این روز به دیـوان مـا آمـد               

با نوشتگين و نامـه هـا سـتند و منشـوری طوقـه ای تـا                 

جملــه ی اســباب و ضــياع او را بــه سيســتان و جاهــای  

 ."دیگر فرو گيرند و به کسان نوشتگين سپارند

چنان که مالحظه می شـود ابـو نعـيم از بابـت نظربـازی               

، شـاه بعـدها او را بخشـيد         خود بهایی سنگين پرداخـت    

ــاد   : وری مــی کــردآامــا گــاه گــاهی ایــن جســارت او را ی

شفاعت کردند تا امير خوشنود شد و فرمود تا وی را از            "

و پـس از آن بخوانـدش و خلعـت        . قلعه به خانه باز بردنـد     

ــاز داد    ــياعش ب ــواختش و ض ــاهی  ... داد و بن ــاه از گ و گ

 ســوی :شــنودم کــه اميــر در شــراب بــو نعــيم را گفتــی 

ــک     ــه از آن یـ ــواب دادی کـ ــری؟ و وی جـ ــتگين نگـ نوشـ

نگریســـتن بـــس نيـــک نيامـــدم تـــا دیگـــر نگـــرم و اميـــر 

 ..."بخندیدی

 )این مطالب ادامه پيدا خواهد کرد(

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وب الگ من و مهاجرت  

هر ساله  بر اساس آمار اعالم شده کشور آلمان،

   گی هزاران مهاجر ایرانی در آلمان متقاضی پناهند

از آن ميان می توان به اقليتهای سياسی،  .می شوند

 .اقليتهای مذهبی و اقليتهای جنسی اشاره نمود

به مراتب ) همجنس گرایان( وضعيت اقليتهای جنسی

 .مظلومانه تر و دردبارتر است

زیرا انتخاب مذهب و گرایش 

سياسی امریست اختياری، 

اما پيدایش گرایش جنسی در 

 و دلخواه انسان امری تعقلی

 .نيست

بنا بر تحقيقات علمی به عمل 

همجنس گرایی که تا ( آمده

 ميالدی گمان 70اوایل دهه 

ها و  می رفت جزو بيماری

اصوال  ،)اختالالت جنسيست

نه بيماریست نه اختالل 

این نکته توسط  .روانی

دانشمندان امور جنسی به 

ها و  اثبات رسيده و سالهاست که از ليست بيماری

 .ت روانی حذف گردیده است اختالال

 حقوق همجنس گرایان در کشورهای دموکراتيک جهان

به  )استراليا و کانادا  سراسر اروپا، ژاپن، آمریکا،(

رسميت شناخته شده است و آنان از حقوق شهروندی 

چون دیگر شهروندان جامعه برخوردار  یکسانی هم

 . هستند

 رابطه عشقی، احساسی،«همجنس گرایی یعنی 

چه مرد و چه ( طفی و جنسی دو انسان همجنسعا

به همان ميزان که امکان تغيير گرایش  ».با یکدیگر) زن

وجود  )heterosexual( جنسی برای یک دگرجنس گرا

امکان تغيير گرایش همجنسگرایانه در یک  دارد،

همان طور که  .وجود دارد) homosexual( همجنس گرا

را در خود کشف تمایل و نياز جنسی  یک دگرجنس گرا،

     یک  را می یابد، های ارضا آن می کند و راه

       همجنس گرا نيز تمایل همجنس گرایانه اش را 

 .می شناسد

  شيرازیهانگيردوست عزیز جناب آقای ج
 
نوسيله از اشتباه چاپی نام مقاله شما دربدی

 .پوزش می خواهيم  چراغپيش شماره هفتم

بهترین ها را برای شما نویسندگان عزیز

 شما جدیدخواستاریم و در انتظار مطالب

 هستيم
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به دليل فقر فرهنگی و پایين بودن شعور و سواد 

اجتماعی در کشورهای جهان سوم و فرهنگهای مرد 

معادل بچه بازی و تجاوز به  همجنس گرایی، ساالر،

 .شود دانسته میکودکان 

جنسی بخش  همجنس گرایی یک نياز طبيعی و

و ) اعم از مرد و زن( وسيعی از انسانهای اجتماع است

روان، نياز و عاطفه فردی، حق مسلم  حاکميت بر تن و

ها از  نادیده گرفتن حقوق اقليت« .هر انسانی است

جمله همجنس گرایان و کاربرد خشونت بر عليه آنان 

 .های زشت فرهنگی ماست نکبتیکی از سنتها و 

نمی توان از اهميت نفی خشونت در فرهنگ ایرانی 

سخن گفت اما خشونت بر عليه همجنس گرایان را 

 ».مسکوت گذاشت

در قوانين ایران مجازات همجنس گرایی مرگ است و 

جدا از  ).١۴١ماده (نوع مرگ را قاضی تعيين می کند

  کند،برخوردهایی که قانون با همجنس گرایان می

برادر و  خواهر، مادر، همجنسگرایان در ایران توسط پدر،

سرزنش و سرکوب واقع  دوستان و نزدیکان مورد تحقير،

همجنسگرایان در ایران برای ادامه حيات و  .شوند می

کاری، تظاهر و  زنده ماندن، چاره ای جز پنهان

بسياری از آنان  .دروغگویی و سرکوب خویش نمی یابند

همجنس گرایان  .شوند تنهایی کشيده میبه انزوا و 

ایرانی مهاجر در آلمان سالها تحت درمان روانشناس 

تا خود و نيازشان را به رسميت  قرار می گيرند،

که بر آنها رفته  بشناسند و تاثير تحقير و سرکوب روانی

کدام همجنس گرای  .از ذهنشان قدری زدوده شود

به نکرده ایرانی است که اقدام به خودکشی را تجر

کدام همجنس گرای ایرانيست که در تجربه  باشد؟

طعم تلخ تحقير هویتش را نچشيده  زبانی هر روز،

کونی، ُابنه ای،  همجنس باز، بچه باز، لواط کار،( باشد؟

 ...) مخنث و  َنرموک،َامرد، اوآخواهر، ِخِنشِتکی،

آنچه همجنس گرایان ایرانی را به ترک سرزمينشان وا 

 قانون، دین و حکومت، بل پيش از هر چيز نه می دارد،

فرهنگ و نگاه ایرانی و از آن ميان تک تک ما ایرانيان به 

 .همجنسگرایی است

 
 
 
 
 

 

  دبير کمسيون حقوق بشر–آرشام پارسی 

   یــــادآور 82شــــهریورماه ســــال  

ــروع    ــخ شـــــ ــاطره ی تلـــــ      خـــــ

دســتگيری هــای مــداوم و فراگيــر 

. همجنســگرایان در ایــران اســت  

ــتگ ــيراز   دس ــه از ش ــایی ک يری ه

ــران،     ــفهان، ته ــد و اص ــروع ش ش

مشهد، زنجان و چند شهر دیگر ایران را دستخوش خـود           

اخبار این دستگيری ها در روزنامـه هـای محلـی و        . نمود

سایت های خبری و برخـی وب الگ هـا و سـایت هـای               

 .همجنسگرایان منتشر شد

این اخبار و حـوادث شـاید در سـطح گسـترده ای مطـرح         

د اما توجه برخی از مراکز حقوقی را به خـود جلـب             نگردی

دستگيری های همجنسگرایان در کافی نت هـای       . نمود

ــای همجنســگرایان در     ــان و مشــهد، دســتگيری ه زنج

ــران و    ــيراز و تهــ ــا در شــ ــایی هــ ــانی و گردهمــ ميهمــ

شناســایی در اینترنــت و دســتگيری در محــل قــرار در     

ایی سرتاسر کشور پـی آمـد حادثـه ای بـود کـه نـه صـد             

 . ن پيدا شدآداشت و نه حامی و ناجی برای 

در آن زمان کسی صدای آزادی خـواهی مـا را نشـنيد و              

اگر هم شنيد آن را کم اهميت و پر دردسر دانسـت و در    

گـزارش هـایی از    . نتيجه هيچ واکنشی نشان داده نشد     

ــوان     ــداماتی در حــد ت ــار دریافــت مــی شــد و اق ایــن اخب

 انجام شد امـا در جهـت        پتانسيل های انفرادی و کوچک    

گونه درگيـری هـا قـدمی     رفع مشکالت و حل نمودن این 

 . برداشته نشد

اینـــان بـــه هـــر بهانـــه ای و در هـــر مکـــانی دســـتگير و 

ــوم شــدند  ــر    . بازداشــت و محک ــا ه ــی؟ آی ــه جرم ــه چ ب

ميهمانی دوسـتانه ای کـه همجنسـگرایان برگـزار کننـد            

 دليلی بر مجالس فساد و فحشا مـی باشـد؟ آیـا وجـود             

هر وسيله در منزل ميزبـان دليـل بـر اسـتفاده ميهمانـان            

است؟ آیا با توجه به شرایط حضور ميهمانـان تنهـا چهـار             

د؟ رسـي نفر جرم آنها مشخص گردید و مابقی به اثبـات ن          

 خمينــی جریمــه و آیــت اهللاآیــا پرداخــت پــول بــه فتــوای  

سزای مجرم هست و این شخص مجرم نام بـا پرداخـت            

ــد؟   دیگــری کــه در ی و هــزاران چــراآن تادیــب مــی گردی

البالی این احکام وجود دارد که نشـان از بـی عـدالتی و              

 .نقض حقوق انسانی است
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گرایش جنسی یـک امـر کـامال خصوصـی اسـت و هـيچ               

قانون منطبق بر موازین حقـوقی اجـازه مداخلـه در آن را             

نداده است اما متاسفانه به دليل این گرایش و به دليـل            

 آن ميهمانی و تغيير معنی نام آن به       شرکت این افراد در   

 .مجلس فساد و فحشا احکام را صادر می نمایند

 وارد شـبکه اینترنـت شـده و    مخفـی زمانی که نيروهای    

در اتاق ها و سایت های همجنسگرایان نفوذ کـرده و بـا             

ایجــاد رابطــه دوســتی و تعيــين قــرار مالقــاتی اقــدام بــه 

رنتـی آنـان را     دستگيری می نمایند و متن نوشـتاری اینت       

اســناد محکوميــت مــی نامنــد چــه جــایی بــرای دفــاع از  

 .حقوق می ماند

باید کمر همت بست و با تمام این کج فکری هـا و ظلـم            

 .باید از حقوق خود دفاع کنيم. و ستم ها پایان داد

ــه ای از ا  ــا نمون ــر م ــالع   حدر زی ــادره را جهــت اط ــام ص ک

ر جهت  منتشر می نمایيم اما الزم به توضيح است که د         

حفظ هویت متهم های این حکم برخی از قسمت هـا را            

 . حذف نموده ایم
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  ساله21. و.الف

 ردیف اول تهيه و نگهداری سی دی و فيلم و نوار         :اتهام

کاست مبتذل و مستهجن و نگهداری و خرید مشـروبات          

و تهيـه و نگهـداری تجهيـزات     ) پاسـور (الکلی و آلت قمار     

گيرنده از ماهواره و آلت تناسلی مردانه مصنوعی و برپـا           

 فحشا  نمودن جلسه فساد و تشویق جوانان به فساد و        

ــی    و جریحــه دار نمــودن عفــت عمــومی و ردیــف دوم ال

 .ششم شرکت در جلسه ی فساد

 پس از وصول گـزارش و ثبـت آن و تحقيـق از              :گردشکار

شــاکی و مــتهم ســرانجام بــه وقــت فــوق العــاده مقــرر   

جلسه رسيدگی شعبه شانزده دادگـاه عمـومی شـيراز      

تشـــکيل دادگـــاه بـــا بررســـی محتویـــات پرونـــده خـــتم  

 اعالم و به شرح زیـر مبـادرت بـه صـدور رای              رسيدگی را 

 .می نماید

 

 

 "رای دادگاه"

 سـاله دایـر بـر تهيـه و       35. ب. در خصوص اتهام آقای س    

نگهـــداری ســـی دی و فـــيلم و نـــوار کاســـت مبتـــذل و 

مســتهجن و نگهــداری و خریــد مشــروبات الکلــی و آلــت 

ــزات دریافــت از   ) پاســور(قمــار  ــه و نگهــداری تجهي و تهي

رپا نمودن جلسه ی فساد و تشـویق جوانـان          ماهواره و ب  

به فساد و فحشا و جریحه دار نمودن عفـت عمـومی بـا              

ــده و گــزارش امــت حــزب اهللا و    ــات پرون ــه محتوی توجــه ب

ــيش از   ــان 25تحقيقــات مــامورین و حضــور ب  نفــر از جوان

مجرد و دستگيری آن هـا در زمـان برگـزاری جلسـه و در               

ــودن تعــدادی از آن هــا و وجــ   ود مشــروبات حــال رقــص ب

الکلی سر ميـز پـذیرایی در زمـان دسـتگيری متهمـين و              

ــر     ــزل ب ــرون از من شــنيده شــدن صــدای موســيقی از بي

حسب گزارش مامورین و کشف سی دی و نوار و فـيلم            

مبتذل و مستهجن و آلت تناسلی مردانه ی مصنوعی و          

سایر وسایل فوق الذکر و نظریه کارشـناس اداره ارشـاد           

ح متهم و اظهارات بقيه ی متهمـين        اسالمی و اقرار صری   

ــه وی محــرز و    ــزه انتســابی ب ــرائن و امــارات ب و ســایر ق

 و  640 و   702مسلم است لذا دادگـاه مسـتندا بـه مـواد            

 و  9 و   3 بند ب قانون مجازات اسـالمی و مـواد           639 و   25

تبصره ذیل آن از قانون ممنوعيـت بـه کـارگيری تجهيـزات             

پرداخت سه ميليون ریال    دریافت از ماهواره نامبرده را به       

جزای نقدی از جهت نگهداری آنتن ماهواره و یک ميليون 

ریال از جهت نگهداری آلت قمار و شش ميليـون ریـال از             

ــذل و    ــوار مبتـ ــيلم و نـ ــداری ســـی دی و فـ ــت نگهـ جهـ

مستهجن جمعا ده ميليون ریال بـه عنـوان جـزای نقـدی           

 ضربه شـالق از جهـت       74در حق صندوق دولت و تحمل       

ری مشــروبات الکلــی و دو ســال حــبس از جهــت  نگهــدا

برپایی جلسـه ی فسـاد و تشـویق جوانـان بـه فسـاد و                

. جریحــه دار نمــودن عفــت عمــومی محکــوم مــی نمایــد 

 مـاه از    20النهایه با توجه به وضـع خـاص مـتهم اجرایـی             

 سـال تعليـق     5بس مزبور به مـدت      حمدت محکوميت به    

 یا هر یک از می گردد تا در صورت ارتکاب مجدد بزه مزبور

ــاده      ــدرج در م ــازات من ــتوجب مج ــرائم مس ــانون 25ج  ق

ما بقی مجازات های مذکور     . مجازات اسالمی اجرا گردد   

پس از قطعيت حکم قابل اجـرا مـی باشـد و در خصـوص         

اتهام دیگر متهمان فوق ذکر دایر بر شرب خمـر بـا توجـه              

به انکار و دفاعيات نـامبرده بـه لحـاظ فقـد ادلـه کـافی و                 

راز وقوح بزه حکم به برائت مشـارع اليـه صـادر و             عدم اح 



                           !، خاموشی نيستچراغ    آیين                                                                            84  آبان ماه  –   8  

 ساله  24. پ.اعالم می گردد و در خصوص اتهام آقایان ر        

 28. ه.دایر بر شرب خمـر،  شـرکت در جلسـه فسـاد، ع             

ساله دایـر بـر شـرکت در جلسـه فسـاد و شـرب خمـر،                 

 ساله دایر بر شـرب خمـر و شـرکت در جلسـه              21. ک.م

ت در جلسـه فسـاد       ساله دایر بر شرک    22. پ. فساد، م 

 ساله دایر بر شرکت در جلسه       21. و. و شرب خمر، الف   

ــده و      ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــر ب فســاد و شــرب خم

اظهارات متهمين نسبت به حضور خود در جلسه و انکـار     

آن ها نسبت به شرب خمر و سـایر قـرائن و امـارات بـزه       

ــرز و     ــرام مح ــل ح ــاب فع شــرکت در جلســه فســاد ارتک

دادگاه مستندا به فتـوای حضـرت امـام         مسلم است لذا    

...  الخـامس    477در تحریرالوسيله جلد دوم صـفحه       ) ره(

هر یک از متهمين مزبور را به پرداخت یک ميليون جـزای            

و . نقدی بدل از حبس در حق دولـت محکـوم مـی نمایـد             

ــان ک   27. ع.  ســاله، ف23الــف . در خصــوص اتهــام آقای

ــاله، د ــاله، م19. ن. ســ ــال19. خ.  ســ  22. ح. ه، م ســ

ــاله، ع ــاله، خ23. پ. سـ ــاله، م22. س.  سـ  22. ح.  سـ

 20. ص.  سـاله، ر   23. س.  سـاله، ا   31. ف. ساله، الـف  

ــاله، م ــاله، ع22. س. سـ ــاله، ف23. ر.  سـ  22. ت.  سـ

 ساله دایـر بـر شـرب        22. ت.  ساله، ع  20. ض. ساله، م 

خمر و شـرکت در جلسـه فسـاد و ارتکـاب فعـل حـرام و                 

همين ردیف اول تا پنجم دایر بر شـرب         هم چنين اتهام مت   

خمر با توجه انکار و دفاعيات متهمين به لحاظ فقـد ادلـه             

کــافی و عــدم احــراز وقــوع بــزه و ســو نيــت آن هــا و بــا   

الم عتمسک به اصل برائت حکم به برائت آن ها صادر و ا

 روز از تـاریخ ابـالغ قابـل         20رای صـادره ظـرف      . می گردد 

. ر مرکـز اسـتان مـی باشـد        اعتراض در محاکم تجدید نظ    

ضمنا کليه وسایل مکشوفه معدوم گردد و آنتن مـاهواره          

به نفـع صـدا و سـيما جمهـوری اسـالمی ضـبط گـردد و                 

 .وسایل مجاز به متهم مسترد شود

 

  دادگاه عمومی شيراز16رئيس شعبه 

 بانشی

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  دبير امور اجتماعی سازمان–پدرام پارسا 

 ايران از آن هجامع

ي است که عماجو

با همه مشکالت 

 اقتصادي  وفرهنگي

ي مردمي اعو اجتم

دارد که خيلي 

ن در اتو یراحت م

 به عنوان موجودیت خود را. ن رخنه کردادلش

کنم همه ما  ی فکر م،ن ثابت کرداشیا برهمجنسگرا

را غير همجنسگرا  یرا به فردبيان احساسمان تجربه 

 یليماد خجاد اعتی و ای دوستی پس از مدت.میه اشتاد

غير  را با افراد احساسمانم ينستوات یراحت م

 .راحتی پذیرفتندم و آنها هم به ي کنهمجنسگرا بيان

ر به فرد ما حصت منايل خصوصيرش به دلیذن پیالبته ا

      راحت یلي خیلی است که به دالهمجنسگرایان

 .ميباز کندوستانمان جایی م در دل يناتو یم

     زند  یرف اول را مت حی مدرن که فردعمادر جو

 ییا همجنسگرحقوق بخش و یای رهیجنبش ها

بل ا قین را به عنوان فرداکنند که خودش یتالش نم

 نشان دهند آنها تنها در تالش یا احساسیاعتماد 

ت گرا ی فردانسانین را به عنوان ادشوهستند که وج

ز وران هنی ما در ا.افت کنندی خود را درحقوق اجتماعی

ز به وت هنیم و فردي هستیاع اجتمیاه هو گرپایبند

ن یا رظوده است البته منافتيران جا نیشکل کامل آن در ا

ن یم اما مهم ايا رد کنیم ي کنحمایتت را یست که فردين

 آند همه یت افراد به ما کمک می فردپذیرشاست که 

 ،میرذام گاترحن اان بودنشاها را به واسطه انس ناانس

 ه در جامع.تيت و جنسي مل،نید نژاد، اعتقاد، ایسو

برو ون با آن رایا که همجنسگرین مشکليران اولیا

        ازدواج ی برایاع اجتمیاه هوهستند فشار گر

     از یاريم در بسا استخدی باشد شما برایم

ره اد خانه اجيد اگر بخواهيهل باشاد متیها با ناسازم

 از یرايد در بسید مشکل داريد چون مجرد هستيکن

 غریبه به عنوان یخانوادگ یاه ها و نشست یمانمه

 جادا اگر ازدواناجرت به کا مهی برا.دیشو یسته مینگر

 در خانواده .دی سفر داری برایشتريز بايد امتيکرده باش

 شدن غلاد بید بهتر و با دي که همسر داشته باشیزمان
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گر که همه از آن با یبه دا موارد مش.نگرند یبه شما م

 است که یع در جمن مجرد بودعواقباز  یخبرند تمام

 ی فردایه ین پا بر جا هستند و آزاداچن ها هم سنت

 . کنندی ممحدودرا 

ن را باور ا خودم-یک که یهام ریش داري در پیزاه درار

ن ا خودم-م سهي کنین را قوا اعتماد به نفسم-م دويکن

ن را از ازماي مورد نحقوق -م چهاريل کنيمح تجامعهرا به 

 قضایی ایه نا از سازم -پنج نيم کطلب هجامع

ب یوصز ما را تاين مورد نيرند و قوانیذم که ما را بپيبخواه

 راحت یلي نکند خحمایتن از ما ونا که قی  تا زمان.کنند

 مورد ،ردذار پا بگی ما را زحقوق تواند ی میهر کس

  .رد آندط ما را هشکنجه قرار دهد و از همه بدتر از جامع

 جامعه ایی در هر ،نا صحبتمایم به ابتدیردگ یاما بر م

 در مخصوصا دارد حمایتاز به ي نیاع اجتمیجنبش ها

 از ید کمصک طرف دری که از اییمورد همجنسگر

گر یدهند و از طرف د ی ماختصاص را به خود جمعيت

 به یه ا ما عالقیا از دوستان همجنسگریرايبس

ن خود را م دوستاينا  ما اگر بتو. خود ندارند حقوقکسب

   ن قدم را يم اولیم و با خود همسو سازي کنآگاه

ن ايم از ميناشتر بتويد از آن هرچه بعم بیشته اابرد

 م يناتو یم ميدا کني پی حامدگرجنسگرا جمعيت

عده ای  از غيرم ين دهاما را ساجتماعيمان فعاليت های

گر من به آن ی دیه ان که البته در مقالاروشنفکراز 

    طران با فرهنگ متوسی اکثر مردم اخواهم پرداخت

  پس ما تا .ندیاي آنار بیای توانند با همجنسگریم

م به يناتو ی نمکنيمر اشکآ را اییم همجنسگرينانتو

م يم بفهمينام تا نتوی آن بپردازآسيب شناسی

 یشتام آموزش بهديناتو ین هم آدمند نمایاهمجنسگر

ن ی در ای و خود کشاعتيادم و با مسئله ي بدهیناروو 

 .ميبله کنا افراد مقگونه

 که  ایینا پنهاجتماعینم مشکالت ادوارم که بتويام

 بزرگ اع چه در اجتم و خودعن چه در اجتماایاهمجنسگر

ورند  آید موا آن را بوجیشوند  یبرو موآشور با آن ر

دا يخواهم که با ما در پ ین ماستود ین کنم از تمامايب

 .دي رسانیاری آسيب هان یکردن ا

 
 
 
 
 

 
  رضا شب بين

ی است کـه عـده ای از        یپارک دانشجو از جمله محل ها     

ی یجا تا آن . اد تردد دارند  یان تهران در آنجا ز    یهمجنسگرا

ادی یـ هـای ز  که من توانسـتم اطـالع کسـب کـنم سـال          

مــی  ان ین محــل مــورد توجــه همجنســگرایــاســت کــه ا

ن اجتماعـات پسـران     یـ د اشاره کرد کـه در ا      یاما با . باشد

به . ز در این محل تردد دارند     يان آنها ن  ین فروش و مشتر   ت

طــور کلــی بایــد گفــت از ابتــدای چهــار راه ولــی عصــر تــا 

ــالج  ــاراه کــ ــده ای از    ،چهــ ــرج عــ ــرای تفــ ــی بــ  محلــ

چيزی که در درجه اول توجه من را . همجسنگرایان شده

به خود جلب کرد بی تفاوتی رژیم اسالمی به این محل           

چـه در    فـت در نظـر اول چنـان       بود و در واقع مـی تـوان گ        

ساعات پایانی روز به حوالی پارک دانشجو برویـد گمـان           

يــت بــرای  نمــی کنيــد کــه ایــران ســرزمين آزادی و ام    

همين مساله موجب شد تا با      . همجسگرایان می باشد  

. همجنســگرایان حاضــر در ایــن محــل بــه گفتگــو بپــردازم

البته این تنهـا پـاتوق همجنسـگرایان تهـران نيسـت امـا              

 .بيشترین شهرت را در ميان سایر پاتوقها کسب کرده

 .لطفا خودت رو هر جور که دوست داری معرفی کن

ام يـ دانشـجوی دانشـگاه پ    .  ساله ٢۴ن هستم   يمن رامت 

پدر و مادرم هم     . ساکن تهران و همجنسگرا هستم     ،نور

 .از هم جداشدند

چند وقت هست که با پارک دانشجو آشنا شدی؟ و بـه            

  بـده کـه اینجـا بـه چـه نحـوی فعاليـت               طور کلی توضيح  

 .می کنی

اینجا پسـرهایی کـه   . دو ساله که به پارک دانشجو ميام  

قيافشون مناسـب باشـه و پزیشـن بـات داشـته باشـن              

مـن هـم    . ميتونن در آمد های مالی هـم داشـته باشـن          

خوب برای تامين نياز های ماليم مجبور شدم تـو ایـن دو             

 سال تن فروشی کنم

ا پزیشـن تـاپ چقـدر پـول بابـت یکبـار             یک همجنسگرا بـ   

 همبستری با یک بات باید بده؟

خوب بستگی داره به اون پسر از پنج هزار تومن شـروع            

البته بعضی از بات ها     . ميشه تا حتی شصت هزار تومن     

که پير ميشن حتـی حاضـرند بابـت ارضـا شـدن بـه تـاپ           

 .های جوان پول هم پرداخت کنن

 ری؟يگيخودت چقدر م

سـه  . ر من رو یک آقای پنجاه سـاله خریـده  در حال حاض

ماه هست که این آقا بـه مـن مـاهی پنجـاه هـزار تـومن            
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هـر چنـد بـار در مـاه بخـواد      . ميده و من مال اون هستم    

 مربهش سکس مي

  راضی هستی؟

 ميچون درس دارم و سرم شولوغه آره راض

 عنی از سکس با مرد پنجاه ساله لذت می بری؟ی

اصـوال  .  صـرفه ینظر مالی برام م  ولی از   . صد در صد نه     

د سـعی کنـه از      یـ کسی کـه تـو فکـر کاسـبی هسـت با           

 اديز خوشش بيهمه چ

  جاد نکرده؟یروی انتظامی مشکلی برات ايتا حاال ن

فقط هـر چنـد وقـت       . روی انتظامی کاری نداره   ين. ادینه ز 

خـانواده  . درنـ يگيان و تعـدادی رو م     يـ جی ها م  يه بار بس  ی

 دکننيزادشون مآن و ديه پولی میان يهاشون م

 تو رو هم تا حاال گرفتن؟

ک بــار هــم وقتــی گرفتنــدم یــ. ولــی زود آزاد شــدم . آره 

بـا  . جی ها بهم تلفن داد و مـن رو آزاد کـرد             يکی از بس  ی

  . اون هم چند بار سکس کردم

ران احساس نـا امنـی      یک همجنسگرا تو ا   یتو به عنوان    

 نمی کنی؟

 رو بـرای سـکس      چند بار شـده کـه بعضـی از افـراد مـن            

بردن خونشون وقتی رسـيدیم خونـه دیـدم چنـد نفـر تـو               

خونه بودن و من مجبور به گروپ سکس شدم که خيلی 

  . وحشت ناک بود

 از اعدام یا زندانی شدن نمی ترسی؟

اصوال از نظر حکومت هيچ کار خالفی جـرم حسـاب           . نه  

 .که مزاحمت برای حکومت ایجاد نکنی     نميشه تا زمانی    

ــزا  ــی م ــرات   وقت ــت همجنســگرایی ب حم شــدی اون وق

ميشــه یــه برچســب و هــر تســویه حســابی کــه بخــوان 

ه یـ ولـی   . باهات بکنن ميزارن به حساب همجنسگرایيت     

دمی مثل مـن اصـال نمـی تونـه مزاحمـت ایجـاد کنـه و                  آ

  . رنيزی نداره که بخوان ازش بگيچ

ماری هایی  يت از ابتال به ب    يبه خاطر تعدد شرکای جنس    

 ی ترسی؟دز نمیمثل ا

ش يچنـد روز پـ    . بـرم  شه خودم با خودم کانـدم مـی       يهم

امـا سـکس    . هم تست اچ آی وی دادم کـه منفـی بـود             

د تحملـش   یمقعدی مشکالت خاص خودش رو داره که با       

 کرد

 ک همجنسگرا هستی چه احساسی داری؟ینکه یاز ا

. اميـ سعی مـی کـنم باهـاش کنـار ب         . ستم  يخوشحال ن 

می هـا   یبه قول قـد   . منجوری بش یخدا خواسته که من ا    

زی کـه ناراحـت کننـده هسـت         يچ. م به رضای خدا     يراض

 .تط و خانواده ما همجنسگرا هاسيمح

 ت اطالع دارند؟یيخانوادت از همجنسگرا

حتـی  . درم گفـتم کـه نمـی خـوام ازدواج کـنم           من به مـا   

ه پسـر زنـدگی کـنم       یـ بهش گفتم که دلم می خـواد بـا          

ــر مــ     ــاورش نميشــه فک ــوز ب ــی اون هن ــ یول ــا یه اکن       نه

       مـــدام از دوســـت دختـــرام . فکـــر هـــای بچـــه گونســـت

خيال می کنه کـه مـی خـوام دوسـت دختـر         . می پرسه 

 .و ازش مخفی کنم رهام

 آینده رو چطور می بينی؟

 گراهـا خـوب رفتـار مـی کـنن ولـی             ستو خارج با همجـن    

ولـی در   . ا اخـتالف فـاز داره     يـ ران تو همه مسـائل بـا دن       یا

 .ن هم با این مساله کنار ميادنده حتما ایرایآ

ان هـر چـی     یـ شاید خيلی ها مصاحبه تو رو بخونن در پا        

 .فکر می کنی بهتر بود می گفتی رو بگو

سـت و مـن     يک خوب ن  یک شر یچی به خوبی داشتن     يه

د فقـط بـه   یـ  به نظر من نبا .ن نعمت بی بهره هستم    یاز ا 

شگی و ثابت   يه دوست هم  ید دنبال   یبا. سکس فکر کرد  

ن کار دادم فقـط مشـکل مـالی         یهم اگر تن به ا    من  . بود

از روحی هم بود که موجب شد تا من تـو           يه ن ینبود بلکه   

برای همـه   . مون هستم يلی پش يفتم و االن خ   ين راه ب  یا

 دوستای خوبم آرزوی سالمتی دارم

 ار ما گذاشتی ممنونينکه وقتت رو در اختیاز ا

 اــــره
راديوی همجنسگرايان ايرانی

 
رادیوی اینترنتی همجنسگرایان ایرانی به یک

رادیو ماهواره ای تبدیل خواهد شد و شما

دوستان می توانيد برنامه های آن از طریق

 .فرکانس های ماهواره ای دریافت کنيد

 .لطفا ما را پشتيبانی و حمایت نمایيد

هادها و موضوعات مورد نظر خود رالطفا پيشن

 .به ما اطالع دهيد

 در انتظار شما هستيم

www.radio.pglo.org 
radio@pglo.org 
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 علی سامر

 مشکل و بررسی همجنسگرایی از دیدگاه دین کار

چون صحبت کردن در مورد آن به  .پيجيده ایست بسيار

تابو تبدیل شده و هميشه با نگاه تند مذهبيون  یک

اغلب افراد دین را مقصر دانسته و با : مواجه گشته

تمام دلبستگی هایی که ممکن است به یک تفکر 

 .را رها می کنند داشته باشند آن

ا می توان اکنون می خواهيم بررسی کنيم ببينيم آی

که به  یا این دار بود و درعين حال یک همجنسگرادین

  ...قول افراطيون باید سنگسارمان کرد و

بدین منظور تحقيق 

خود را از دو دین بزرگ 

یعنی یهود و اسالم 

آغاز می کنم باشد تا 

 گشایی برای بهتر راه

 زندگی کردن سایر

 .همجنسگرایان عزیز باشد

 این یک بررسی آزاد و بی می شوم که ورآدر ضمن یاد

تورات (عهدعتيق  غرض از متون مقدس آن دو دین یعنی

     و قرآن می باشد و) و کتب پيامبران بنی اسرایيل

 .شخص و گروهی ندارد گونه وابستگی به هيچ هيچ

در کتب مذکور به چند صورت راجع به نزدیکی مردان و 

    :زنان سخن به ميان آمده

: در عبری(لواط کاران: ه آن اشاره ی مستقيم ب-1

 * 1)موءنث:   قادشه-مذکر: قادش

کلمه ی لواط اقتباسی از اسم ( اشاره به قوم لوط -2

 *              2)پيامبر آن قوم می باشد

عموره  و سدوم:  اشاره به شهرهای قوم لوط-3

 )                                     موءتفکات(

 .                                                                م لوط آمده در قرآن فقط داستان قو-4

اگر قرار به بررسی باشد پس در درجه ی اول باید سراغ 

و عام  قوم لوط رفت که ماجرای آنان زبان زد خاص

این ماجرا خالصه و هم به تفصيل در تورات و  .است

 *3.قرآن آمده

مجنسگرایی به همين کل استدالل مذهبيون مخالف ه

 .داستان است

و بعل ) ماده( لواط یکی از فرایض دینی عشتورت -1 

 .       خدایان نواحی سوریه و بين النهرین بوده*4) نر(

 هر جا که بت پرستی برپا می شده اتاق هایی هم -2

 *                            5.برای لواط کاری تعبيه می شده

اوز بودند بطوری که در تاریخ  قوم لوط یک قوم متج-3

      آنان رد دیار  هيچ کاروانی از شهر و :نوشته اند

به مردان و پسران کاروان نمی شد مگر اینکه آنان 

آن شبی که لوط دو ميهمان  .دست درازی می کردند

داشت مردان شهر برای  )دو فرشته ی مرد گونه( مرد

و حتی لوط دو به خانه ی لوط هجوم آوردند  تجاوز به آن

مردان شهر بدهد تا آبرویش  خواست دخترانش را به

 *6.جلوی ميهمانانش نریزد اما آنان قبول نکردند

 

به خاطر همين عمل خالف : مذهبی ها ادعا می کنند

 وم لوط بود که خداوند آنان را مجازات کرد پسق

همجنسگرایی هم مخالف رای خداوند است و باید 

 .....چنين و چنان کرد

ا من خاطر نشان می کنم قوم لوط یک قوم بت ام

بر طبق متون (پرست بودند و به خاطر پرستش غير خدا 

تجاوز مجازات شدند که لواط کاری آنان هم  و) ذکر شده

به نظر من کسی که . جزو رسوم و عقایدشان بوده

تاریخ این قوم را می خواند متوجه می شود آنان 

هيچ تجاوزی بيکدیگر انی مریض احوال بودند که از مردم

کوتاهی نمی کردند و متعرض انسانهای اطراف خود 

 .می شدند

لواط کاری : گونه نتيجه گيری کرد که پس می توان این

  این مطلب مثل این  مساوی همجنسگرایی نيست

که مردان آن به زنان  در فالن شهر: می ماند که بگویيم

 .شدندمی کردند بعد از مدتی نابود  در همه جا تجاوز
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پس هيچ مردی حق هم خوابی با زنان را ندارد چون 

مذهبی فکر  بلکه اگر خيلی. خدا با آن مخالف است

برای آنان که همجنسگرا نبودند : کنيم می شود گفت

این یک عمل زشت است مثل مردانی که با غير 

 . همسران خود سکس می کنند

ها ادعا می کنند که همجنسگرایی  که مذهبی این و

پزشکی از مسئله ی : ا منقرض می کندانسان رنسل 

 آنان آن که بگذریم خداوند با نابود کردن قوم لوط نسل

 !!!می شود نقض غرضرا منقرض کرد پس این که 

آنانی که می خواهند جای خداوند در همه جا تصميم 

بگيرند و خود را حافظ جان و مال مردم می پندارند  اینجا 

     قول خداوند رای صادر هم بيکار ننشسته اند و از

حکم به ارتداد و قتل و سنگسار  با وقاحت  ی کنند وم

که اخبار آن را می توان  های بيگناه می دهند انسان

 .پيدا کرد و شنيد هميشه

من می پرسم از تمام مذهبيون که اگر همجنسگرایی 

مخالف نظر خداوند است پس چرا در مهم ترین متون 

های دستورات خداوند به  شدینی و در مهم ترین بخ

حال . موضوع نشده بشر کوچکترین اشاره ای به این

خوابگی  که با شدت هر چه تمام نسبت به هم این

 واکنش نشان داده شده؟) زنا( مردان با غير همسر خود

که به زنا به وضوح اشاره شده   ده فرمان موسی-1

یا به غلط  ولی سخنی از همجنسگرایی* 7)بند هفتم(

 .   به ميان نيامدهلواط

کارهایی که موجب ناپاک شدن قوم یهود  : لعنتها-2  

های مکتوب از سکس با  حتی در آن لعنت .می شود

حيوانات نهی شده اما کلمه ای راجع به همجنسگرایی 

 *8.یا بقول اینان لواط صحبت نشده

 در قرآن غير از داستان قوم لوط که پيشتر به آن -3

هيچ گونه ...  به همجنسگرایی واشاره شد اصال راجع 

صحبتی به ميان نيامده حتی کوچکترین اشاره ای هم 

این حد بگویم که حکم  تا .ن نشدهآبه حکم مجازات 

سنگسار یک حکم صد در صد جعلی است و در اسالم 

ن عمل وحشيانه ای در قرآن نيز چني و سابقه نداشته

  چنان که دالیل و مدارک آنرا ذیل . شود یافت نمی

 .مقاله ی مفصل دیگر خواهم آورد

که اگر بخواهيم خيلی کوته بينانه به قرآن نظر بيافکنيم 

به  .کامال ساکت است باید بگویيم قرآن در این خصوص

  نظر شما آیا خداوند فراموش کرده حکمی راجع به

که همجنسگرایی هم  یا این همجنسگرایان صادر کند؟

 جزوی از طبيعت انسان است؟

     پرسم بنا به کدام دليل با این شدت حال می

مذهبی ها همجنسگرایان را نفی می کنند و آنان را 

به  دشمنان خدا می دانند؟

هيچ دليل چون فقط آنان یا 

 .  دچار تعصبند یا دچار تحجر

اکنون با بررسی اجمالی این 

به دیدگاه دو مدرک  دو مکتب

ی پی مورد همجنسگرای اصلی آن یعنی تورات و قرآن در

راه  البته مسلما سخن در این باره بسيار است و .بردیم

با  .مانيم و وجدان و انصاف ما فقط ما می .تحقيق باز

خيال راحت می توان گفت که ما همجنسگرایان هم 

می توانيم دین دار باشيم و معتقد به هر کدام از مکاتب 

که اگر به خداوند اعتقاد داشته  مهم تر از همه این .دنيا

باید بدانيم او ما را دوست دارد چون او ما را : اشيمب

 .بدین گونه خلق کرده

آماده ی پاسخگویی به تمامی سواالت شما عزیزان در 

 .این ضمينه هستم

 

 .موفق و شاد و پيروز باشيد

TUcom.ali_samer_day@hotmailUT 
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 آرشام پارسی

 پيش دوستان عزیز در

شماره پنجم و ضميمه 

چراغ به روند نشریه 

 و ه شدهپناهندگی پرداخت

اطالعات جامعی را در 

اختيار دوستان عزیز و 

گرامی  خوانندگان

     گذاشتند اما جسته و گریخته با سواالتی مواجه 

. یم که توسط بيشتر دوستان پرسيده می شودومی ش

ما در زیر سعی نموده ایم که این سواالت را مطرح کرده 

اشيم برای دوستانی که تصميم و از این طریق کمکی ب

ل لدارند از دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان م

خواهشمنيم که .  آنکارا کمک و یاری بطلبند–در ترکيه 

چنان چه سواالتی برای شما مطرح می گردد با ما در 

 .ميان گذارید

کميسریای عالی در حال حاضر وضعيت دفتر 

 ترکيه که  کشوری مثلدر سازمان ملل انپناهندگ

از نظر (.  می باشد چطور هستبه ایران نزدیک

و سازمان ) هجوم پناهندگان کيس همجنسگرایی

  و تا چه حد جوابگودارد جدیدا چه برخوردی

 هست؟

 ترکيه زیاد هست و از UNHCRتعداد مراجعه کنندگان به 

مسيحی، تمام اقشار جامعه اعم از کمونيست، بهایی، 

    هستند ...نسگرا ودموکرات، سلطنت طلب، همج

به نسبت کليه پناهندگان کيس های همجنسگرایی 

از تعداد زیاد مراجعه کننده  دليل به. خيلی زیاد نيست

تاریخ مراجعه به سازمان ملل تا مصاحبه یک مدت 

 تا جواب  اوليهزمانی بایستی منتظر بمانيد و از مصاحبه

 کشور و مابقی مراحل مدتمراحل تعيين و از جواب تا 

سازمان ملل برخورد . زمانی به طول خواهد انجاميد

نکته قابل اهميت این مناسبی با همجنسگرایان دارد 

 به صرف همجنسگرا بودن پناهندگی شاملاست که 

  یعنی. نمی شود باید خطری شما را تهدید کندفرد

ابت کنيد که جانتان در خطر هست مهم این هست که ث

 . ستو شما را وادار به فرار کرده ا

نم ا من چه مدرکی ميتو-با توجه به توضيحات 

  راای من ه حرفبتواندباخودم داشته باشم که 

در  که زندگی برای من  دهدنا و نشدثابت کن

  می باشد؟ایران مشکل و خطرناک

 حرف پناهنده  پناهندگان سازمان ملل،طبق کنوانسيون

سند هست یعنی احتياجی به هيچ مدرک و یا سندی 

 که در ا خيلی راحت مشکالتی ردنياید بتوبا. نيست

 به دبيان کنيرا  تحمل کردیدی از کودکی تا به حال گزند

شما را  و مشکالت شودطوری که وکيل کامال متوجه 

ت شما را وادار به فرار  که مشکالد و باور کنددرک کن

 .دو تحت فشار و خطر هستيکرده است 

) فرار(هخروج از کشور با گذرنامه یا بدون گذرنام

 از کيس تصميم دارد که برای شخصی

 ؟دکن  چقدر فرق میدکن همجنسگرایی اقدام

که اگر پاسپورت نداشته دانست اما باید . فرقی ندارد

 را به یک شهر دور افتاده و مرزی در ترکيه شما دباشي

 .ر سخت تری داریدا و شرایط بسيارسال می کنند

 .ت داشتن خيلی بهتر از نداشتن استپاسپور

آیا در طول جریان پرونده شخص در کشوری مثل 

ترکيه خرج اقامت از قبيل مسکن خوراک و 

 طور کامل به عهده دفتر پناهندگان پوشاک به

 ؟می باشد

سازمان ملل تنها به پناهندگانی که پذیرفته شده اند 

      دالر 100حقوق پرداخت می کند و آن هم حدود 

با دیگر ایرانی ها می توانيد . می باشد و کافی نيست

نه در اخانه شوید اما در کل هزینه های کرایه خ هم

 .ترکيه معموال ساليانه دریافت می شود

تا قبل از قبولی حقوقی پرداخت نمی شود و شایان 

ذکر است که در صورت قبولی در مصاحبه مالی نيز این 

حقوقی که سازمان ملل . پول پرداخت می شود

ت بلکه تنها کمک و یاری پرداخت می کند یک حق نيس

 .پناهنده هست

  پناهندگیآناز هست انتخاب کشوری که قرار 

آیا تا حدی حق (؟  می باشد چطورگرفته شود

       نظر پناهدنده  انتخاب هست یا بطور کامل

 ؟) می باشدبی تاثير

سازمان ملل با توجه به پروفایل شما کشور مناسب 

در فاميل درجه یک  را تعيين می کند اما اگر شمابرای 

یکی از کشورهای پناهنده پذیر داشته باشيد احتمال 

که شما را آنجا بفرستند بيشتر است اما بيشترین  آن

مربوط به ترکيه طریق آمار پناهندگی پذیری از 
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    فنالند  وکانادا، امریکا، استراليا، سوئدکشورهای 

 .می باشد

عنی آیا ما با دولت ترکيه هم در ارتباط هستيم ی

باید خودمان را به ترکيه معرفی کنيم یا سازمان 

 ملل؟

ای سه ماه ویزا ردر ابتدای ورود به ترکيه شما دا

 بایستی کمتر از ده روز خود را به پليس معرفی هستيد

قبل از آن بایستی خود را به سازمان . و ثبت نام نمایيد

ملل معرفی نموده و برگه درخواست پناهندگی را 

روند پليس و دولت ترکيه با . باشيددریافت کرده 

سازمان ملل متفاوت است و برای اقامت موقت شش 

         دالر پول از شما دریافت 200ماهه شما حدود 

این مبلغ صرفا به جهت اقامت موقت در . می شود

 216.5. ترکيه هست و به روند سازمان ملل ربطی ندارد

لير جدید  66لير جدید ترکيه برای اقامت شش ماهه و 

ترکيه برای صدور کارت شناسایی دریافت می 

 چه در سازمان ملل قبول و یا رد )2005سال (.گردد

رداخت آن پو زمان . ول دریافت می شودپشوند این 

  .معموال زمان تشکيل پرونده در پليس می باشد

 فقط در صورت  مللسازماناعالم کردید که 

ه  به عهدامخارج رپناهندگی پذیرفته شدن 

 پس با این حساب از زمان مراجعه تا د،ميگير

جواب خرج و مخارج به عهده پناهجو ميباشد؟ این 

 از مراجعه تا -زمان تقریبا و بصورت حدودی 

 - دکش جواب برای چنين کيسی چقدر طول می

چون این زمان از نظر تامين مخارج شخصی 

 .بسيار مهم می باشد

اهجو مبلغی  در صورت قبولی کيس هر پنلسازمان مل

را به عنوان کمک مالی پرداخت می کند و آن نيز در 

صورت قبولی در مصاحبه ی مالی می باشد این روند 

دن یا نبودن ندارد و برای عموم وربطی به همجنسگرا ب

این تنها کمک مالی هست و یک حق . مساوی هست

 و ممکن است برخی از این کمک ستو یا وظيفه ني

 .نتوانند استفاده کنند

زمان انتظار برای انجام روند قانونی متغيير است افرادی 

در کمتر از چند ماه قبول شده اند اما افرادی نيز تا یک 

سال در انتظار بوده اند اما طی ميانگينی که در ترکيه 

 5وجود دارد تقریبا از زمان مراجعه تا دریافت قبولی بين 

ریافت اما پس از قبولی و د.  ماه زمان الزم است9تا 

کمک مالی نيز برای تامين مخارج خود ممکن هست که 

در ترکيه می توانيد کار کنيد و . مجبور باشيد کار کنيد

 .امرار معاش نمایيد

مراه داشتن یک کپی یا نسخه ای از تعهد  هبه

 برای اثبات خطر تا چه حد گفته شدنامه ای که 

 ؟ می باشدموثر

رک و اسنادی حرف پناهنده سند هست و احتياج به مدا

نمی باشد اما داشتن مدارک بی ضرر نيستند ولی 

نکته قابل توجه اینجاست که برخی اوقات ممکن 

هست مدارک به جای تسهيل در کار باعث ایجاد شک 

خواهشمند است در صورت . و شبهه برای وکيل شود

اقدام به پناهجویی حتما با کمسيون حقوق بشر 

 .ایيدسازمان هماهنگ کنيد و مشاوره نم

  مللمذهب همجنسگرا تا چه حد برای سازمان

 و کال مذهب برای پناهندگی یک  می باشدمهم

 ؟دکن همجنسگرای ایرانی چه نقشی ایفا می

مذهب هيچ ارتباطی با همجنسگرایی ندارد و یک 

 و یا هر دین و مسلمان یا بهایی یا زرتشتی یا مسيحی

 . می تواند همجنسگرا باشدعقاید سياسی

توان به غير از مراجعه به سازمان ملل به آیا مي

سفارت یکی از کشورهایی که از همجنسگرایی 

 و وضعيت ایران برایشان دکنن حمایت می

نامعقول هست مراجعه و درخواست پناهندگی 

کرد؟ مثل نروژ یا هلند لطفا در صورت مثبت بودن 

 .دهيدپاسخ کامال توضيح 

اما . یر باشدهر کشوری می تواند مستقيما پناهنده پذ

. این کار بدین صورت از طریق سفارت انجام نمی پذیرد

روند پناهنده پذیری از طریق سفارت تنها مربوط به 

پناهنده های سازان ملل هستند به عنوان مثال کانادا و 

      استراليا پناهندگانی را که از سازمان ملل قبول 

انتقال می کنند را از طریق سفارت ویزا می دهند و امور 

اما کشورهای اروپایی سفارت . آنها را انجام می دهند

در این امر نقشی ندارد و هيئت ویژه ای از طرف اداره 

       مهاجرت و پناهندگی خود کشور مراجعه و اقدام 

 .می نمایند

  داین سوال شاید زیاد به موضوع مربوط  نباش

 دروضعيت همجنسگرایان که نم اخواستم بد می

  آن بهر کشور چقدآن در؟ و سته ورترکيه چط
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 و افکار عمومی چه برخوردی هندد اهميت می

 ؟با همجنسگرایان دارند

وضعيت همجنسگرایان در ترکيه چندان فرقی با ایران 

دولت ترکيه دولتی مذهبی نيست اما مردمی . ندارد

می توان گفت با ایران در این مورد . بسيار مذهبی دارد

دولت ایران اسالمی است اما کامال متفاوت هست که 

در ترکيه دولت آزاد . اکثریت مردم آزاد اندیش هستند

ممکن هست . اندیش هست و ملت کامال مذهبی

 به هر حال یول. حتی به رنگ لباس هم ایراد بگيرند

     بهترین راه احقاق حقوق پناهندگی سازمان ملل 

می باشد و می بایست مدتی که در ترکيه هستيد را 

 .ت کنيدرعای

خواهم نظر  در آخر با همه این توضيحات می

 که آیا من برای این کار شخصی شما را بدانم

 اقدام کنم یا نه؟ 

 شومنکته آخر و بسيار مهمی که مایل هستم متذکر 

این هست که حرف پناهنده مهمترین چيز هست یعنی 

 و حق ا تمامی مشکالت و کمبود هداگر شما بتواني

وران کودکی تا به حال در موارد کشی هایی که از د

مختلف اجتماعی و همجنسگرایی خود را با کلمات به 

همه می دانند که .  بودد موفق خواهيدزبان بياوری

همجنسگرایان ایرانی در وضعيت بدی به سر می برند 

اما قوانين پناهندگی ضوابطی دارد که بایستی رعایت 

ی شما را به حتما باید اتفاقی و یا حادثه ای زندگ. شود

 . مخطره انداخته باشد و شما را به فرار وادار کند

 .معموال همجنسگرایان قبولی خود را دریافت می کنند

خواهش مهم این هست که حتما در زمانی که تصميم 

به این کار دارید ما را مطلع کنيد و کيس خود را با ما 

 .چک نمایيد

 

 

 
  و مهاجرتوب الگ من

چندی قبل در اعتراض به تصميم خشونت آميز دولت 

 دولت  رانی بهی پناهجوی ا١٢٠٠ترکيه مبنی بر تحویل

ایران عده ای از بچه های ایرانی در فرانکفورت با 

هماهنگی پليس آلمان تظاهرات اعتراض آميزی در 

هم در این  من .مقابل در سفارت ترکيه ترتيب داده بودند

دم تا اعتراضم را به این برخورد ضد تجمع شرکت کر

 آن جابعد از یک ساعتی که  .مهانسانی نشان بد

ایستاده بودیم یکی از مدیران این برنامه ميکروفون را 

  .بدست گرفت و عليه دولت ترکيه و ایران شعار داد

 .»مرگ بر جمهوری اسالمی«....»مرگ بر دیکتاتور«

 جمع آنمن . بودچه روز دلگيری  .بارید  می باران تندی

را ترک کردم اما ای کاش قبل از رفتنم می گفتم که من 

 هم آن جاای کاش  .با این قبيل شعارها عميقا مخالفم

 هيچ ای می گفتم که مرگ را برآن ها و به ماندممی 

 آنمی خواستم بایستم و به  .ماهکس نمی خو

م که خشونت ویبگ داد، خانمی که این شعارها را می

یی نيست که آن هايچ بدتر از خشونت این کالم ه

ن به زندان می اندازند و ادیگران را به خاطر افکارش

 هم آن جامی خواستم که  .اقليتها را اعدام می کنند

یک تماميت » جمهوری اسالمی«م که ویبگ نم وابم

جور  یک یکپارچه ای نيست و همه بنيانگذاران و افرادش

      آنو به ندم اای کاش می م .و یک شکل نيستند

هایی که به این راحتی مرگ را برای دیگران آرزو  آدم

 برای آمدمگفتم که من امروز در اینجا  می کنند می

ای کاش  .رد خشونت آميزومبارزه با همين نگاه و برخ

می گفتم که آرزوی من به عنوان یک ایرانی این نيست 

 جمع را آنکه  باید قبل از این. دکه کسی به قتل برس

 که  استمی گفتم که آرزوی من این ک می کردم،تر

هر که جنایت و خطایی کرده در یک دادگاه قانونی 

  . و نه اعدامشودعادالنه قضاوت 

گفتم که خشونت فقط در نظام جمهوری  ای کاش می

 ...بل در تک تک ماست اسالمی نيست،

 

 
 

 

 

 در اين لحظه،
نگران دلواپسی های

 انــــــتمام پرندگ
 بدون کوچم
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  وب الگ آیا همه گل ها غمگينند؟

 گی نيستند،  آیندق میاکثر کسانی که به این اتا

کسانی هستند که نتوانستند حتی با یک دختر  

تا شاید   این افراد به گی روم می آیند .دباشن دوست

بتوانند از این طریق خودشان را ارضا کنند؛ علت این که 

  کردپيدا دیگر نمی توان یک آدم حسابی در این اتاق

د البته تعداد اندک شماری افرا ( هستندهمين افراد

سری ُاميدهای   با یکدمتشخص نيز چون تنها هستن

 ).دزنن  سر میاتاقواهی به این 

  خيلی حساس تررگی ها نسبت به مردهای دیگ

، من و دنهد  و به عشق خيلی اهميت میدهستن

 می کنيم ولی   چتها با هم ساعت پسرم دوست

    صحبتسکسبه ندرت دربارۀ مسایلی مثل  خيلی

 .ی کنيم م

 هست، به نظر شما  ? b t vل تو این اتاق اولين سوا

اخالق  و د ندیدن رای که تا حاال قيافه همدیگرنکسا

به عنوان   کهدکنن  چه فکری میدانند نمی  راهمدیگر

 ؟ نماینداولين حرف چنين سوالی مطرح می

 

 

 
 سيما شاخساری
مقاله بی بی سی در مورد تغيير جنسيت و تز دکترای 

ط عمل جراحی ینيا در باب شراحجة االسالم کریمی 

اول .  هستت بر اساس قانون شرع اسالمير جنسييتغ

که مقاله بی بی سی را دیدم قصد نوشتن در موردش 

را نداشتم، ولی بعد از دیدن کامنت های خوانندگان 

از نظر . سایت شهال دیدم نمی توانم به سادگی بگذرم

اد اما خويزها ميلی چيدم خآلی وقتها يگرچه خ"پيام که 

ده هم يوردنش چی را از دست مآنکه با بدست یا

از سر بی حوصله "تا پاسخ شهال که ....." لی مهمهيخ

گی یا ندانستن و آگاهی نداشتن از درون خودش 

..." نيست بلکه یک روح است در جسمی اشتباه

االن ...ه روز گونهی..دماغ روز هی " ...ازاعتراض ميکایيل که

د ينکن....می کنن د شده عملشن عزامونده میهم که ا

ران یلی ها را در ايمن خ"تا تجویز رویين که ..." نيهمچ

ن نوع یت را انجام دادند، اير جنسييدم که عمل تغید

د یگر می باشد و بایماری های ديماری هم مانند بيب

دیدم نخير نمی شود خواند و بی تفاوت ...." درمان شود

 هم یکی نيست، با عمل دماغ" مد"آخر . گذشت

اخبار تغيير ...زندگی گل و بلبل نيست... نيست

جنسيت در ایران آنچنان تازه نيست، اما بيشتر و 

بعد از خواندن کتاب . می افتد بيشتر دارد بر سر زبان ها

 چاپ 1379جنسيت گمشده فرخنده آقایی که در سال 

شد، فهميدم که گفتمان تغيير جنسيت در ایران کم کم 

له در خود جای ئاین مس. داشت شایع می شد

، اما یک مشکل اساسی در این دخوشحالی دار

تغيير جنسيت به عنوان راه : د آزار می دهاگفتمان من ر

 حلی شرعی، روانشناسانه، و یا طبی برای رفع یک

. ودمطرح می ش" معضل اجتماعی"و " بيماری"جور 

یعنی در این گفتمان جنسيت در یک قالب دو قطبی 

 که تنها شکل مشروعش دگر جنس ودتعریف می ش

گرایش ها در این نحوه برخورد یا طبيعی . گرایيست

که همين اصل طبيعی سازی به  (دنوحساب می ش

" غير طبيعی"و یا ) دتغيير جنسيت مشروعيت می ده

که شامل همجنسگرایی و بایسکشوال بودن می (

نيد بيمار ابخو(این طبيعی و غير طبيعی سازی ). ودش

در "یش های جنسی به یک طرف، مقولۀ گرا) سازی

فوکو در کتاب ! هم به یک طرف" بدن اشتباه بودن

مراقب گفتمان های خود در 
اين اتاق ها باشيد و همواره 

احتياط کنيد تا خدای ناکرده به 
سرنوشت امير و اميرهای 

 .ديگر دچار نشويد
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می گفت که روانشناسی به  هرکولين باربين درست

ذاتی است نفوذ " حقيقت"این ادعا که جنس شامل 

در بدن "این مقوله . دفرهنگی اش را مستحکم می کن

این کلينيک ! اما بی تاریخ نيست" اشتباه حبس شدن

بخصوص در (در امریکا " اختالالت جنس گونگی"ای ه

پدیده "بودند که با استفاده از کتاب ) استنفورد

و طی ) 1966چاپ (هری بنجامين " والشترانسک

تا سال .  ابداع کردندامشاهداتی محدود، این مقوله ر

وال با عنوان هویت به ثبت ش، کاتگوری ترانسک1980

پزشکی آمریکا،  مجتمع روان1980جزوه . نرسيده بود

وال را به عنوان فردی مبتال به بيماری جنسی شترانسک

کتاب بنجامين نه تنها منبع اطالعات . و روانی تعریف کرد

کلينيک استنفورد شد، بلکه مراجعين سعی می کردند 

بنجامين " مرد بودن"و " زن بودن"که معيار های مناسب 

 جنسيت رو با موفقيت اجرا کنند تا در آزمایشهای تغيير

درجه موفقيت مراجعين مشروط بود بر . قبول شوند

زنانگی و مردانگی "اجرای کامل معيارهای ساختگی 

که چاره (به این ترتيب، اجرای مکرر مراجعين ". حقيقی

 )ای جز تابعيت از تعاریف و مقررات کلينيک ها نداشتند

و مقررات جنس گونگی استنفورد، از روی مناسبات قرار 

 جنسيت تعریف شده توسط بنجامين، دادی جنس و

حقيقت "پيدا کردن . هویت ترانسکسوال را ساختند

جنس هم به دنباله روی از گفتمان های مدرن " ذاتی

. دوگانه جنسيت جزو پروژه های این کلينيک ها بود

نه تنها به دوگانگی جنس " در بدن اشتباه بودن"مقوله 

تحکيم می ، بلکه دوگانگی جنسگونگی را هم داتکا دار

 که گفتمان های علمی دحاال هم به نظر می رس. دکن

و دینی در ایران با هم همسو شده اند تا بپردازند به 

کنترل جنسيت هایی که در ساختار دوگانه جنسيت 

های " دو جنسی"م که یگير. مدرن نمی گنجند

 نآ، با درنو با عمل به راه راست بيادننا بتوار" منحرف"

ندارند چه خواهند " راست شدن"ه هایی که تمایلی ب

شمردن " غير طبيعی"کرد؟ وقتش نيست که به جای 

بعضی از جنسيت ها، طبيعی ساختن گفتمانی دگر 

 خودش آن هم رجنسگرایی را به زیر سؤال بکشيم؟ آخ

اگر این فراموشی .  که فراموش شدهدتاریخی دار

 دنونستند بشاتاریخی نبود که خيلی چيزها نمی تو

 !"طبيعت"

 

  

 زاشا نيرومند

 به راستی 

 هر که بيشتر شبيه من است

 قلبم

 کند  با او احساس صلح بيشتری می

 ای همه احساس با من

 صلح آميزی را با من تجربه کن

 با هم ای

 خزانه یک راز قدیم االیامی

 قلب من و تو از این رسوخ دو جانبه شان

 شادند در هم

 ان و قلب من و تو از این رسوخ دو جانبه ش

 در هم شادند

 و قلب من از این شادی در 

 نمی گنجد  پوستش

 نفسم را به صلح باختم 

 رها شدم و از سوز 

 دریا دریای صلح شد 

 قدمم تا از اشک

 سوز مکان سوختن منيت و 

 بسيار لغزنده است

 و دشت صلح بعد از دریای سوز است

 و ما اگر 

 عابری برای عبور از سوز و رسيدن به 

 باشيم صلح

 .عشق را خواهيم چيد در این صحرای صلح
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 شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی

جالب اینجاست که این نویسنده 

با همه احترامی که برای 

با  همجنسگرایان قائل است و

تمام اصرارش به جدا کردن 

همجنسگرایی و همجنسبازی، 

همجنسگرایی "این مطلب را که 

نام نهاده، در " و همجنسبازی

 بایگانی اش تحت عنوان بخش

 !گذاشته" معضالت جنسی"

داشتم تریبيون فمينيستی را می خواندم که مقاله ای 

 در مورد همجنسگرایی نظرم را جلب "شرح "از وبالگ

در مورد تفاوت همجنسگرایی " شرح"نویسنده به . کرد

ه و با لحنی که حاکی از اطمينان و همجنسبازی پرداخت

و دانش تام او در مورد این پدیده است چنين 

همجنس گرایی؛ با داشتن بار معنایی گرایش؛ :"نوشته

         به یک گرایش و کشش فطری اشاره دارد که 

اما . می بایست لزوما در نهاد فرد قرار داشته باشد

ازی؛ همجنس بازی؛ با همراه داشتن بار معنایی لغت ب

به یک تفنن جنسی و یک متد ارضا نيازهای عاطفی و 

 ."جنسی اشاره می کند

صاحب شرح با این فرض که دگر جنسگرایی حالت 

اگر تمایل فطری؛ : "جنسی است می نویسد" سالم"

عاطفی و جنسی به جنس مخالف را حالت ایده آل و 

معمول فرض کنيم و بپذیریم که کشش و جاذبه به 

ت همانند داشتن دو دست و دو پا و جنس مخالف درس

یک بينی نشانه سالمت جنسی و ژنتيکی انسان 

محسوب می شود؛ می توانيم همجنس گرایی را یک 

با این استدالل و ." حالت فطری و ژنتيکی خاص بناميم

همجنس گرایی نمی تواند انتخابی "اتکا به این ادعا که 

وش را ، نویسنده شرح به خواننده اش این خبر خ"باشد

همجنس گرایی با اینکه یک حالت خاص "می دهد که

بعد از "! ژنتيکی و روانی ست اما نيازمند درمان نيست

اینکه نویسنده این را بر همه واضح و مبرهن می کند 

که همجنسگرایی ذاتی است و با همجنسبازی هم 

انحراف جنسی ناشی از " چرا که دومی (فرق دارد 

ست که در فردی اتربيتی شرایط اجتماعی؛ فرهنگی و 

، او به ")که فطرتا همجنس گرا نيست ظهور می کند

    " شرح"صاحب . دادن نصيحت و گوشزد می پردازد

نباید فراموش کرد که چه در جوامع ما و "می گوید که 

  چه در جوامع مدرن؛ همجنس گرایی و جامعه 

همجنس گرایان؛ خطر ایجاد و گسترش انحراف جنسی 

باید توجه داشت . را به همراه خود دارندهمجنس بازی 

همزمان با آموزش؛ همواره همجنس گرایان را از ایجاد 

مثال نباید سازمان . یک جو تبليغاتی بر حذر داشت

حمایت از همجنس گرایان؛ درست مثل یک کلوپ اسب 

حتما باید نظارت پزشکی و روانی . سواری عضو بگيرد

ز و کارهای مربوط کامل و قوی وجود داشته باشد تا سا

به امور همجنس گرایان از خطر ایجاد و بسط و گسترش 

 ."انحرافات جنسی مصون بماند

این شرح اگر به اندازه کافی واضح نبود، اجازه دهيد که 

از : نویس را خالصه کنم" شرح"من در چند جمله گفته 

نظر صاحب وبالگ شرح، همجنسگرایی جنسيتی 

نش از این جهت خاص بود. است خاص ولی محترم

این افراد . نيست" نرمال"است که مثل دگرجنسگرایی 

علوم " نظارت قوی" باید تحت" محترم"ولی " خاص"

 خطر"پزشکی و روانشناسی باشند که خدای ناکرده 

یعنی همجنسگرایان ! را اشاعه ندهند" همجنسبازی

بودن " مدرن"افرادی هستند که در تنش و تمایل به

و در تالش او به نشان دادن " شرح"نویسنده وبالگ 

 به اجبار، "حق و حقوق شهروندی"پایبند بودنش به 

همواره مثل " محترم"باید تحمل شوند، اما این افراد 

یعنی . بمبی حامل خطرند و باید تحت نظارت باشند

نرماليزه کردن همجنسگرایان هدف این نویسنده است 

 و" احترام"که ترسش از همجنسگرایان، در لفاف 

" خاص"به کنترل کردار و رفتار این افراد " شهروندی"

که " (جوامع ما"در ضمن، در این شرح . می انجامد

مشخص نيست کدام جوامعند ولی حدس می زنم 

 .مدرن نيستند) جامعه ایرانی جزو آنان است

این . چنان هم نا آشنا نيست این شيوه برخورد آن

ریخ تا"همان پروسه ایست که فوکو در جلد اول 

یعنی پروسه  .در اروپا در موردش نوشته" جنسيت

به عنوان یک " هوموسکسوال"خاص کردن و اختراع 

کردن " خاص"سازی و " نوع"این ". نوع"و یک " تایپ"

البته جدا از گفتمان های علوم مدرن پزشکی و 

چنين علومی پس از . روانشناسی نبوده و نيست

ه ابژه کردن همجنسگرایی، همجنسگرا را ب" خاص"
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دانش و سوژه ای برای مطالعه تبدیل کردند و به تعریف 

دگرجنسگرا و تًادیب بدن شهروندان جامعه مدرن " نرم"

اگر همجنسگرایی در گفتمان های اخير دیگر . پرداختند

مثل گذشته بيماری محسوب نمی شود، طبق این 

گفتمان ها همجنسگرا باید تحت نظر باشد و رفتارش 

حت نظارت بودن همجنسگرا در جهت ت! نرماليزه شود

هم به منظور طبيعی شمردن دگرجنسگرایی و " نرم"

غير طبيعی ساختن همجنسگرایی است و هم برای 

هميشه حاضر " خطر"حفاظت ُنرم دگرجنس گرا از 

نویس به " شرح"چرا که همانطور که ! همجنسبازی

خواننده اش گوشزد می کند، مرز بين همجنسگرایی و 

و (خطی است نازک که احتمال انحراف همجنسبازی 

! در آن نباید فراموش شود") نرمال"یا منحرف ساختن 

یعنی جامعه ای که قبُال بيمار و همجنسگرا و خطا 

  کارش در بيمارستان و تيمارستان و زندان محبوس 

کننده و " عادی"شدند، حاال جای خود را به جامعه  می

های کنترل قبلی مسلمًا تکنيک (نرماليزه کننده داده 

هم به جای خود هستند، اما زمان، زماِن نرمال سازی 

 !)از طریق آموزش هژمونيک است

جالب اینجاست که این نویسنده با همه احترامی که 

با تمام اصرارش به  برای همجنسگرایان قائل است و

جدا کردن همجنسگرایی و همجنسبازی، این مطلب را 

نام نهاده، در بخش " همجنسگرایی و همجنسبازی"که 

! گذاشته" معضالت جنسی"بایگانی اش تحت عنوان 

جدا کردن همجنسباز و همجنسگرا در گفتمان موجود 

وسيله ای می شود برای نرماليزه کردن کل " شرح"در 

همين طور وجود نهادی : " می خوانيم" شرح"در. جامعه

خاص که به صورت یک سازمان غير دولتی به امور 

 رسيدگی کرده و متولی امور آنان همجنس گرایان

خطر "با توليد گفتمانی." د الزامی ستباشد؛ صد در ص

که این (دگرجنسگرایان  همجنسگرایی به" شيوع

، "شرح "، نویسنده!)ن را همجنسباز می کندشيوع آنا

و غير قابل " خطرناک"همجنسگرا را تبدیل به آن عامل 

" خطر "تحت نظارت بودن این عامل. پيش بينی می کند

جامعه می شود الزمه نرمال سازیی که " آموزش"و 

 .وظيفه اش بر عهده جامعه مدنی است

تنها نوع طبيعی فرض کردن " شرح"اما این برخورد 

چند هفته پيش به دیدن فيلم . دگرجنسگرایی نيست

ساخته ميترا فراهانی " تابو"و یا همان" منوچهر و زليخا"

 و اهميت آن در فيلم در مورد مسئله بکارت. رفتم

فيلم از آغاز با استفاده از تصاویر . فرهنگ ایرانی است

 در -االهه عشق-مثُال قدم زدن زنی عریان( سمبوليک 

ویرانه ای که در آن ستونهایی به شکل آلت مردانه از 

و ميزانسين، در حين شکستن ) زمين بيرون آمده اند

     تابوی بکارت، به طبيعی ساختن دگرجنسگرایی 

با وجود اهميت ساخته شدن فيلم هایی . ی پردازدم

که به مسئله جنسيت و تابوهای جنسی می پردازند، 

باید پرسيد با چه حد این گفتمان و هياهو در مورد 

و صحبت در مورد تابوهای جنسيت به " آموزش جنسی"

. نرم سازی و طبيعی سازی دگرجنسگرایی می انجامد

س سرکوب شده، به قول فوکو اگر می گویيم که سک

همين صحبت کردن در مورد آن جلوه سرپيچی و آزاده 

فکر بودن را می دهد و به سخنگو این حس را می دهد 

آزادی "که خارج از دسترسی قدرت و در پيشواز 

که در استقبال از مبانی ... سخن گفته" جنسی

روشنگرایی و در تالش در شکستن تابو ها و سنت ها 

 .سخن گفته

ه فوکو در زمينه مدرنيته در اروپا می پرسد، اما همچنانک

باید پرسيد چرا صحبت در مورد جنسيت تا این حد رایج 

شده و در موردش چه گفته می شود؟ چگونه است که 

مدرنيته با نرم سازی دگرجنسگرایی، خود را به عنوان 

پروژه ای برتر جلوه می دهد؟ چه جنسيتی در این 

ه جنسيت هایی پروسه گفتمانی طبيعی گشته و چ

     " غير معقول"و " منحرف"، "خاص"، "غير طبيعی"

می شوند؟ شاید سؤال این نيست که چرا جنسيت 

سرکوب شده؛ سؤال اساسی تر این است که چرا و 

چگونه می گویيم که در تاریخ ایران جنسيت سرکوب 

شده؟ آیا این سرکوب شدن جنسيت در تاریخ ایران 

د طالیی نشان دادن است ثبت شده؟ قص" حقيقتی"

تاریخ جنسيت در ایران پيشامدرن را ندارم، اما باید 

        پرسيد که آیا چنين گسستگی تاریخی بين 

که غالبًا با نوع خاصی از " (آزادی جنسی" گفتمان های

و دوره سرکوب جنسی ) مدرنيته همراه می شوند

وجود دارد؟ تحقيق افسانه نجم آبادی در مورد 

در مورد امرد و امردنما و دگرجنس گرا فراموشی ملی 

سازی ایران مدرن نشان ميدهد که چه قسمتهایی از 

در اینجا به . شده و چرا" گم"تاریخ جنسيت در ایران 

   اگر . عمق این پاکسازی مدرن تاریخ ایران نميروم
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عالقه مند هستيد، کتاب جدید نجم آبادی را بخوانيد و 

اما بگذارید در .  را ببينيدتوضيح مفصل او را در این مورد

مورد مسئله دوگانگی جنسيت که زمينه طبيعی سازی 

 .دگرجنسگرایی را فراهم می کند چند کلمه بنویسم

      تمایز جنسگونگی و جنس معموَال اینطور اطالق 

می شود که جنسگونگی ساخته ای فرهنگی و 

" نر"و " ماده"را از " مرد"و " زن"اجتماعی است که 

و " زن"حامل جنسگونگی " نر"و " ماده. " می کندمتمایز

اما آیا می توان به جنسی داده شده . می شوند" مرد"

و به جنسگونگی اشاره کنيم بدون اینکه بپرسيم جنس 

      و جنسگونگی چگونه و به چه وسيله ای داده 

های طبيعی جنس " حقيقت"شده اند؟ آیا ادعاهای 

 خدمت منافع توسط گفتمان های مختلف علمی در

سياسی و اجتماعی خاصی ساخته نشده اند؟ شاید 

جنسگونگی خود ) همانطور که جودیث باتلر می گوید(

وسيله توليد جنس دوگانه به عنوان پدیده ای غير 

یک راه . سياسی و پيش از تاریخ و فرهنگ است

طبيعی جلوه دادن چهارچوب دوگانه جنس، ثبت کردن 

تفکر مدرن . تمان می باشدآن در این دامنه پيش از گف

به تفاوت های دوگانه زیست شناسی بين نر و ماده 

تًاکيد می کند که این تًاکيد را نمی توان به سادگی به 

دليل پيشرفت علم محسوب کرد، بلکه برای درک مدل 

دوگانه جنسی باید به تحوالت تاریخی و سياسی که به 

شکل گرفتن دموکراسی ليبرال و مفاهيمی چون 

  ابری، آزادی و فردیت و قراردادهای اجتماعی بر

 .انجاميده اند توجه داشت

علوم مدرنی که از قرن نوزدهم و از طریق مطالعه 

  بودن برخی از " غير عادی"به توليد " طبيعت ذاتی"

وه های اجتماعی پرداخته اند، از تئوری های رگ

سياسی مدرنی که مغایرتی بين نابرابری های 

از نابرابری های طبيعی و معيارهای اجتماعی ناشی 

" خاص" مقوله( روشنگرایی نمی بينند خارج نيستند 

بودن همجنسگرایانی که باید زیر نظر علوم پزشکی و 

روانشناسی باشند هم بازمانده همين تفکر مدرن 

جالبی موضوع محو شدن روابط قدرت در ). است

طبيعی ساختن دوگانگی جنس است که به 

 هایی می پردازند تا به خارج سازی " حقيقت"توليد

از قلمرو شهروندی مدرن مشروعيت " خاص"گروه های 

 .دهند

سو هم افرادی هستند که با فرض کردن هویتی  از آن

گون برای همجنسگرایان و با چشم پوشی از  یک

، به "غربی"نابرابری های اجتماعی موجود در جوامع 

زند و استثمار توليد گفتمان های اورینتاليستيی می پردا

و ستم بر اساس جنس و جنسگونگی را نشانه ذاتی 

این طرز برخورد، . جوامعی مثل ایران محسوب می کنند

نه تنها از نابرابری های موجود عليه همجنسگرایان در 

چشم می پوشد، بلکه به این ادعای پوچ " دنيای آزاد"

     که همجنسگرایی پدیده ایست غربی هم دامن 

همجنسگرایان، " غربزده بودن"ن ادعای ای. می زند

وسيله خارج سازی همجنسگرایان ایرانی از حيطه 

شهروندی سياسی و اجتماعی ایران مدرن بوده و 

من معتقدم که تحقيقات تاریخی در زمينه . هست

جنس و جنسگونگی با اشاره به تاریخ همجنسخواهی 

 در ایران و با نشان دادن سرمایه گذاری پروژه مدرنيته

ایرانی در دگرجنسگرایی، می توانند این ادعا را به 

بخوانيد خارج (سازی " خاص"به جای . چالش بکشند

همجنسگرایی، شاید باید تًاملی کنيم بر ) سازی

طبيعی ساخته شدن دگرجنسگرایی که هيچ کس 

. زحمت به زیر سؤال کشيدن آنرا به خود نمی دهد

!" ت؟دالیل دگرجنسگرایی چيس"هيچکس نمی نویسد 

آخر آنرا طبيعی فرض می کنيم و دليلی برای توجيهش 

اما دوستان بسيار مدرن و روشنفکر این را . نمی بينيم

وظيفه خود می دانند که دالیل همجنسگرایی را توضيح 

خدا را شکر که . دهند تا یکجور بتوانند با آن کنار بيایند

در محافل اپوزیسيون هم دفاع از حقوق همجنسگرایان 

نویسنده ! البته از نوع کنترل شده اش... دهمد ش

به نظر می رسد کمتر کسی : "می نویسد" شرح"

باشد که همجنس گرایان را به عنوان انسان هایی 

." صاحب حق و حقوق شهروندی به رسميت نشناسد

و اینقدر در " محترمند"خوب است حاال همجنسگرایان 

ر همين امریکایش حقوقشان پایمال می شود و اینقد

        هموطنان دگرجنس گرا بهشان لطف دارند که 

نظارت پزشکی و روانی کامل و " می خواهند آنان را زیر

محترم نبودند حتمًا به پيشانيشان  اگر. نگه دارند" قوی

نزدیک . همجنسگرا! خطر: "این نوشته را داغ می زدند

 !!"نشوید و اّال همجنسباز ميشوید
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 پائيز بارانی

در زمانهای نه خيلی  ت که روزی از روزها؛روایت اس

در یکی از  تقریبا همين ده بيست سال پيش؛ قدیم؛

مراکز تربيت مال و آخوند که به حوزه علميه مشهور 

مالیی بود که به تدریس فقه و اصول و احکام  است؛

اشتغال داشت و در همين راستا شاگردان فراوانی را 

این مال  .فرستاده بودتربيت کرده و به ميان خلق بيچاره 

که در انجام هر کاری به دنبال ثواب دنيوی و  اخروی بود 

و هيچ کارش بی مزد و منت برای خدایش نبود در ميان 

شاگردی داشت بچه سال و بغایت  خيل شاگردانش؛

به گونه ای که هر گاه  مال در زمان تدریس  زیبا رو؛

چشمش به صورت بی مو و چشمان گيرا و لبهای 

ون شاگردش می افتاد به یاد غالمان بهشتی که در گلگ

آن دنيا در انتظارش بودند غوطه ور می شد و حاالتی بر 

او مستولی می شد که زمان و مکان را برای لحظاتی 

دست بر قضا نام  .به دست فراموشی می سپرد

در ميان شاگردان دیگر  .شاگرد خوش بر و رو محمد بود

 خون طالبانی در رگانش شاگردی نيز بود که کمی مال؛

جریان داشت و هر گاه متوجه نگاههای آتشين مال به 

همشاگردیش می شد و می دید استادش هر از 

گاهی چنان حالی به حالی می شود که رشته کالم از 

دیگ غيرتش به جوش می آمد  دستش به در می شود؛

به حدی که از شدت خشم و غضب انتهای ریشش را 

تا اینکه روزی عنان اختيار از می گرفت و می کشيد 

دستش به در شد و رو به مال نمود و با غيظی فرو 

شما که ساليان سال است  استاد عزیز؛ :خورده گفت

که در این حوزه تدریس می کنيد و نام و آوازه نيکتان 

همه عالم و آفاق را برداشته است فکر نمی کنيد زل 

مکن م زدن به یک شاگرد و توجه خاص داشتن به او

است لطمه ای به حسن شهرت شما وارد سازد و 

مال  .شان و شخصيت تمام حوزویان را به زیر سوال ببرد

که دریافته بود نگاههای پر معنایش از دید دیگران 

پوشيده نمانده به دنبال بهانه ای گشت تا مشکل پيش 

پس بادی به غبغب  .آمده را به گونه ای ماستمالی کند

 :ه رو به شاگرد معترض نمود و گفتانداخت و با طمانين

پسر جان تو مگر احادیث و روایاتی که از بزرگان دین به 

ما رسيده است را نخوانده ای؟ آیا نشنيده ای که بر 

زبان آوردن نام محمد یا نگریستن به صورت کسی که 

نام محمد دارد برای یک مسلمان تا چه حد ثواب به 

ه صورت این طفل اگر می بينيد که من ب .دنبال دارد

هایم او را  معصوم خيره می شوم و یا در صحبت

مخاطب قرار می دهم به خاطر وجه تسميه نامش با 

پيامبر مصطفی است تا شاید  نام سيد و قطب عالميان

به این واسطه ثوابی از این کار را توشه راهم برای سفر 

مرد سن و سال  اتفاقا در ميان شاگردان .آخرت نمایم

صورت پر از آبله و چشمانی لوچ و پشتی قوز داری با 

شاگرد  .کرده نيز وجود داشت که نامش محمد بود

معترض با دست به این یکی محمد اشاره ای کرد و 

اما به  استاد فرمایش شما صحيح؛ :خطاب به مال گفت

ما محمد دیگری نيز در کالس داریم  غير آن یکی محمد

 او توجه ندارید؟هایتان به  پس چرا در صحبت .که اوست

مال که زیر چشمی به محمد زشت و آبله رو نگاه می 

تو فکر کردی که  ای پسر :سری تکان داد و گفت کرد

یک مالی خوب تمام ثوابهای دنيا را فقط و فقط برای 

من این یکی محمد را برای شماها  .خود می خواهد

گذاشته ام تا با دیدنش به یاد سيد عالميان و ختم 

بيفتيد و شما نيز به این واسطه ثوابی در پيامبران 

آیا فکر کرده اید که من تا به  .کارنامه هایتان ثبت کنيد

این حد بی معرفتم که شما را دست خالی رها کنم و 

این یکی محمد  .ابدا .نه به تنهایی راهی بهشت شوم؟

آن یکی محمد برای من  .ثوابش را ببرید .از آن شما

 کافی است

 
 تصاویری از

 عتراض آرام وا

 
حمایت از 

همجنسگرایان 

 ایرانی

 

 
در آمستردام پایتخت 

 هلند
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   وب الگ همگون–رضا 

پسرهای گی ایرانی نيز مانند همه جای دیگر دنيا با 

عالقه به  توقع از زندگی، یکدیگر از لحاظ طرز زندگی،

 .با هم فرق دارند.....انواع مختلف سکس وغيره 

    ها ایرانيان گی مانند همه  با وجود همه این فرق

ملت های دیگر دنيا خواهان آشنایی با هموطنان دیگر 

گرمی فرهنگی  اختالفات فرهنگی، .خودشان هستند

ایرانيان و ملل شرقی دليل بزرگ دیگری است که 

   ایرانيان همواره همنشينی با هموطن خود را به 

 .دهند غریبه ها ترجيح می

ای گی ایرانی پيدا کردن یک شاید برای خيلی از پسره

. شریک زندگی ایرانی بزرگترین آرزو و رویا باشد

دراینجاست که دیگر فقط ایرانی بودن و عالقه به 

 .داشتن سکس با پسری دیگر کافی نيست

مانند ملل (برداشت از گی بودن در بين مردم ایران 

مردم عادی با  .بسيار با هم متفاوت است) شرقی

 پایين فرقی برای این گروه قائل سطح آگاهی و سواد

که شخصی با همجنس خود  به محض این .نيستند

    سکسی داشت به او گی یا همجنس گرا اطالق 

البته استفاده از واژه های همجنسگرا و گی  .کنند می

لغاتی  .بسيار باالتر از سطح فهم این گونه افراد است

چه ب شود کونی، که بيشتر در این زمينه استفاده می

که  حتی فکر این .است..... همجنسباز و  اواخواهر، باز،

 و اواخواهرها بچه بازها، یکی از همين کونی ها،

همجنسبازها ممکن است برادر فرزند و دوست 

 !کند ها خطور نمی خودشان باشد نيز به مخيله ان

  هزاران هزار ایرانی که برای مثال از گی ایران دیدن 

اعضا گروهای همجنسگرای  ،دهند نامه می کنند، می

 و در جشنها ایرانی در کشور های مختلف هستند،

  .های فرهنگی همجنسگرایان فعال هستند فعاليت

هموطن شما  فرزند و برادر، پدر، ها دوست، این

چه  .چه دلشان بخواهد و چه دلشان نخواهد .هستند

 .جایی در مغز آنها برای درک این مطلب باشد یا نباشد

 بين ایرانيانی هم که با همجنس خود روابط و اما در

  صرف  .جنسی دارند نيز تفاوتهای فاحش وجود دارد

که شخصی از داشتن روابط جنسی با هم جنس  این

توان به او گی یا همجنسگرا  برد نمی خود لذت می

 .اطالق کرد

توان از لحاظ داشتن سکس با همجنس  ایرانيان را می

 .خود به چند گروه تقسيم کرد

مردان متاهل ایرانی که از داشتن رابطه سکس با .1

برای این دسته دليل این کار  برند، پسران هم لذت می

اینان اکثرا " .لذت بوده و دليل دیگری وجود ندارد" صرفا

 فاعل در رابطه جنسی نقشفقط مایل با داشتن 

 .و البته در بين این گروه مفعول نيز وجود دارد هستند

 .توان گی اطالق کرد يعتا نمیبه این دسته طب

 ]زنانی[دسته دیگر مردانی که در بدن زن زندانی و .2

به این گروه که افراد کم  .که در بدن مرد زندانی هستند

پایين از لحاظ فرهنگی در ایران آنان را اواخواهر  و سواد

در  .توان گی اطالق کرد نامند نيز نمی می) مردان(

ا به آن دسته از این کشور های مترقی و متمدن دني

امکانات پزشکی جهت تغيير  گروه که مایل باشند،

 .شود جنسيت داده می

دسته دیگر که شاید بشود آنها را نگونبخت ترین گروه .3

ناميد گی بوده ولی توسط فشارهای خانواده و مذهبی 

که با  هر بار .تن به ازدواج با جنس مخالف داده اند

دارند شکنجه شده شریک زندگی تحميلی خود سکس 

و با بستن چشمها و فکر کردن به ایده ال خود بهترین 

توان گی  ها را نيز نمی این ....که برند تالش را بکار می

فشارهای خانواده و مذهبی  هرچند که اگر .اطالق کرد

ها جزو دسته خوشبختی از گی های  نبود شاید این

 ایران ها بعد از خروج از خيلی از این .شدند ایرانی می

 .کنند جرات شکستن دیوارهای زندان خود را پيدا می

این دسته که در  .لذت طلب ایرانی پسرهای مجرد.4

ایران به خاطر دشواری دست یابی به جنس مخالف و 

زادی این جوامع لذت داشتن آدر خارج از ایران به دليل 

که  رغم اینيعل سکس با پسر و مرد دیگری را چشيده،

ن همسری از جنس مخالف را در سر رویای پيدا کرد

برای  .توانایی دست کشيدن از این لذت را ندارند دارند،

این گروه  و باشد اینان هدف و دليل اصلی لذت می

اکثرا بعد از ازدواج کم کم گروه عوض کرده و جزو گروه 

این گروه نيز طبيعتا سزاوار گی و  .شوند اول می

 .همجنسگرا ناميده شدن نيستند

 گروهی که طرف سخن ماست و افتخار داشتن و اما

باشد گروه   و همجنسگرا را دارا می]و لزبين[صفت گی

کنار  نان را درآپسران و دختران ایرانی است که هر روز 

بينيم و هيچ فرقی با بقيه اعضا جامعه ندارند  خود می
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از ميان  )فقط(غير از اینکه شریک زندگيشان را 

دليل اینان برای این کار  .کنند همجنس خود انتخاب می

 .نه فقط لذت جنسی بلکه نياز به عشق است

افراد غير از این گی نيستند بلکه اشخاصی هستند که 

و چون  کنند به جای مغز با آلت تناسلی خود فکر می

عشق و محبت  هدف، و دنبال عشق و عاطفه نيستند

کند که با که و چه چيزی  نيست دیگر فرقی هم نمی

 کودکان، پسر، دختر، زن، مرد، ،سکس دارند

 ......حيوانات

گی و همجنسگرای واقعی به دنبال عشق است و آن 

غير از این  .ابد یرا فقط و فقط در همجنس خود می

معجونی دیگر است که نباید نام گی و همجنسگرا را به 

 .آن آلوده کرد

بایدخيلی احتياط کرد که شریک زندگی خود را از ميان 

و  گی و همجنسگرایان انتخاب کردگروه واقعی 

 :همچنين فراموش نکرد که

  ل که در ه آویری که از انسانهای زیباروی ایدآن تص

 مجالت و اینترنت وجود دارد، تبليغ های تلویزیونی،

جهت  سالهای نوری از دنيای واقعی دور بوده و صرفا

اگر  .جلب توجه و سرگرمی ساخته شده اند لذت،

که لياقت تعلق داشتن   پيدا کردیدشریک زندگی ایرانی

به گروه گی و همجنسگرایان را داشت نباید فقط به 

 اميدی واهی او را رها کرد و در هر رابطه ای مخصوصا

گذشت مهمترین و بزرگترین لغتی است  درابتدای آن،

 .که نباید آن را از یاد برد

جوانان و نوجوانان ایرانی که در گير و دار پی بردن به 

      همجنسگرایی خود هستند نيز دیگر اکنون هویت

همجنسگرا  گی و دانند که در همه جوامع مترقی، می

، آزاده مورد قبول قرار گرفته بودن توسط قانون و افراد

تعداد مردان و زنان گی ایرانی بيشتر از آن چيزی است 

کنند و به شما  ها حتی فکرش را هم نمی که خيلی

دوست  و طور که هستيد  آندهد که این امکان را می

 .دارید زندگی کنيد

 :فراموش نکنيد که و

انسان بالغ و عاقل بدون  که دو هيچ عملی تا زمانی

     اجبار و با ميل خود مبادرت به انجام آن نمایند و 

 .لطمه ای به شخص دیگری نرساند عمل بدی نيست

هر که اعتقاد به شعار باال داشت لياقت انسان ناميده 

 .را داراستشدن 

 
  نيما

    از تو و اما اکنون مایلم که بنویسم، 

از  می نویسم که همه چيز من هستی،

تو می نویسم که تنها دارایی من 

 .از تو که خدای من هستی هستی،

آری ، به یاد دارم آن روزهایی را که با تو 

     هایی را که  به یاد دارم زمان بودم،

     رم به یاد دا صحبت تو بودم، هم

      خوبی هایت را و نمی توان گفت 

بدی هایت را زیرا همه چيز از جانب من 

زیرا که خدای من، در دین اجدادی  بوده،

همه چيز آن نامش  من چنان است که

هایی که  شاید زمان. خوبی است و عدم آن بدی است

سرنوشتم به جایی رسيده  تو را از صميم قلب نخواندم،

اما چرا من آن زمان نبود تو  .د می دانمکه اکنون آن را ب

 را حس نمی کردم ؟

بوی زیبای تو را استشمام  اکنون پربار تر از هميشه،

از جلوه های خوش تو را در زندگانيم نقش  می کنم و

، زیرا که تویی تمام خواسته های من بندی می سازم

زیرا که من در راهی هستم که از تو شروع شده و به 

 اما نمی دانم خاتمه آن کجاست؟ دتو خواهد رسي

همچنان که خوبی هایت را پایانی  شاید پایانی نباشد،

     من خودم را فدای ساخته های تو و تکه . نيست

و بر این باورم که فدائی خواهم  کنم تکه های تو می

، فدائی خواهم شد ماندگار در تاریخ، شد بی نظير

 .فدائی خواهم شد فانی

 .خواسته ام تنها یکی است  خواهم،من از تو هيچ نمی

ن هم مداوم ، آمن از تو تنها و تنها حضورت را خواستارم

 . زیرا که بودنت خوبی و موفقيت است و هميشگی

اما اگر روزی . من را با عدمت تنها مگذار، از کنار من مرو

تا هيچگاه  من نيز بدنبال تو رهسپار خواهم شد بروی،

 .عدمت را دارا نباشم

لک تو من ُم. من بنده تو هستم. ازمند تو هستممن ني

، نيازمندانت را غنی پس سزاوار است که. هستم

خوشنودم از آن . و ملکت را آباد سازی بندگانت را امير

 که بر من دادی و بر من خواهی داد و  نيکیهمه

و دور   که از من دور ساختی بدیممنونم از آن همه

 .خواهی ساخت
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   گارسيا مارکز گابریل سخنانی از

 

 

 

دوستت دارم نه به خاطر شخصيت تو، بلکه به خاطر  -1

 .پيدا می کنم شخصيتی که من هنگام با تو بودن

های تو را ندارد و کسی که  هيچ کس لياقت اشک -2

 .اشک ریختن تو نمی شود چنين ارزشی دارد باعث

اگر کسی آنطور که ميخواهی دوستت ندارد، به این   -3

 . که تو را با تمام وجودش دوست نداردنيست معنی

های تو را  است که دست دوست واقعی کسی -4

  .بگيرد ولی قلب تو را لمس کند

کسی آن است که در  بدترین شکل دلتنگی برای  -5

 .کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسيد

لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی، چون  هرگز -6

  .شود  دارد عاشق لبخند توهر کسی امکان

تو ممکن است در تمام دنيا فقط یک نفر باشی،  -7

  .دنيا هستی ولی برای بعضی افراد تمام

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نيست وقتش را با  -8

  .نگذران تو بگذراند،

خدا خواسته است که ابتدا بسياری افراد نامناسب  -9

 این ترتيب به. مناسب را را بشناسی و سپس شخص

  .توانی شکرگزار باشی وقتی او را یافتی بهتر می

چيزی که گذشت غم مخور، به آنچه پس از آمد  به -10

  .لبخند بزن

با این . تو را می آزارند هميشه افرادی هستند که -11

حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش 

  .یکه تو را آزرده، دوباره اعتماد نکن که به کسی

باش که  خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن -12

خود را ميشناسی، قبل از آنکه شخص دیگری را 

  .را بشناسد بشناسی و انتظار داشته باشی او تو

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چيزها  -13

 .یمی افتد که انتظارش را ندار در زمانی اتفاق

 

 

 
 مهشيد راستی

م که در ایران تا به رسميت شناختن حق می دان

همجنسگرایان راه زیادی مانده است و می دانم که این 

اما فکر می کنم هرچه . راه را نمی شود یک شبه رفت

بيشتر راجع به این مسئله صحبت باشد، بهتر است و 

فکر می کنم با روزمره . بيشتر مسئله روزمره می شود

برداشتن تابو از بودن مسئله کمک بسيار بزرگی به 

 . روی این گرایش کرده ایم

. برخورد با همجنسگرایان بسيار چند گانه است

کسانی که فکر می کنند این دسته از انسانها باید اصال 

اعدام شوند تا بشر از انحراف اخالقی حفظ شود، 

دسته ای هستند که اینقدر بدوی فکر نمی کنند و 

و درمان و یا تراپی، معتقدند که با شک الکتریکی یا دارو 

انسان همجنسگرا را باید درمان کرد، یعنی بی تعارف 

نمی خواهند بکشندش، بلکه می خواهند که به زبان 

خوش یا ناخوش مجبورش کنند که خودش کلک خودش 

را بکند تا بار جرمش بر دوش این بشر دوستان 

 . سنگينی نکند

ین گروهی هم همجنسگرایی را قبول می کنند با بيان ا

این طفلی ها که تقصير خودشان نيست این : مطلب

فکر کردم این بار با دسته آخر گفت و  .طوری شده اند

که همجنسگرا انسانی طفلکی  گویی کنيم و این

نيست، صغير نيست و مورد ظلم طبيعت و یا خدا و 

به . پيغمبر و یا هر چيز و کس دیگری واقع نشده است

انسانی . استنظر من همجنسگرا انسانی عادی 

یک شهروند معمولی است که . مظلوم و صغير نيست

. باید از تمام حقوق و وظایف شهروندی برخوردار شود

اگر جرمی مرتکب شد، باید به سزای جرمش برسد و 

اگر عملی انجام داد که مورد تشویق قرار بگيرد باید 

. مثل هر شهروند دیگری تشویق در مورد او انجام شود

بيهوده به کنار جامعه رانده شده اند و همجنسگرایان 

این اقليت بودن، این بار . جزو اقليت محسوب می شوند

گران بودن، این عنصر نامطلوب بودن، این داغ لعنت را 

باید از روی همجنسگرایان برداریم و باید این کار را از 

 . خودمان شروع کنيم

چند روز پيش با دوستی در مورد سختی دوست شدن 

. ت یابی در ميان سوئدی ها صحبت می کردیمو دوس

به او می گفتم که بسياری از سوئدی ها را مثال 

همکارانم را، من خودم مایل نيستم رابطه نزدیکتری 
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او پرسيد که تو دوستان سوئدی داری؟ . داشته باشم

گفتم که خوب آره، توماس هست، دانيل هست، ليزبت 

ند؟ گفتم مگر توماس و دانيل گی نيست: هست، گفت

 نه بابا: خوب چرا، سوئدی هستند دیگر، و او گفت

و آدم معمولی براستی  !!!!!منظورم آدم معمولی است 

جا هم دوستان  کيست؟ من در ميان ایرانيان این

فراوانی ندارم و آنها که دوستان من هستند ابدا 

هایی هستند که بر  انسان. انسانهای معمولی نيستند

جتماعی حرکت کرده و می کنند و ضد قوانين نانوشته ا

خواهند کرد و به هيچ وجهی نمی شود نام معمولی بر 

پس چرا . من خودم هم معمولی نيستم. آنان گذاشت

نه، دوستان . باید دوستان سوئدی من معمولی باشند

ولی این غير . سوئدی من هم غير معمولی هستند

معمولی بودن آنها در مغزشان و برخوردشان با مسائل 

اجتماعی و انسانی نهفته است ، و نه در اتاق 

که تخت خوابشان را با کدام جنس  خوابشان و این

 . آدميزاد شریک می شوند

. من آدمهای بسيار معمولی همجنسگرا هم دیده ام

همه آدمهای همجنسگرا هم انسان گرا و انسان 

دوست نيستند و نسبت به دردهای اجتماعی واکنش 

ای همجنسگرایی دیده ام که آدمه. نشان نمی دهند

بسيار . ربع همصحبتی از کنارشان گذشته ام بعد از یک

برای من به مرز غير  معمولی و پيش پا افتاده بودند و

با آنها نمی شد در مورد . قابل تحمل بودن رسيدند

مسئله ای که در اجتماع جریان دارد سخن گفت، از 

دیده بودند اوضاع دنيا بی خبر بودند، بهترین فيلمی که 

که الی کتابی فيلم آخر آرنولد شوارتزنگر بود و مدتها بود 

به یک معنی، بسيار پيش پا افتاده و . را باز نکرده بودند

 .معمولی بودند و برای من بسيار غير قابل تحمل

معمولی بودن و یا نبودن افراد وابسته به گرایشات 

ها را از هم و از  آنچه انسان. جنسی آنان نيست

یگران جدا می کند و به صورت انسانی منحصر به فرد د

 .هاست در می آورد، اندیشه و رفتار و تفکر انسان

برخوردهای اجتماع با انسان همجنسگرا و دگر جنسگرا 

اگر انسان همجنسگرایی جرمی . بسيار متفاوت است

مرتکب شد، هميشه همجنسگرا بودن او زیر زره بين 

ان یکی از عوامل جرم مطرح قرار می گيرد و اصال به عنو

که اگر انسان دگر جنسگرایی جرمی  حال آن. می شود

مشابه مرتکب شد، معموال جرم به طور مشخص زیر 

سوال می رود و دگر جنسگرا بودن فرد ابدا در این رابطه 

مثال اگر انسان همجنسگرایی به . مطرح نمی شود

کسی تجاوز کرد، جرم به تنهایی مطرح نمی شود بلکه 

در . از همجنسگرا بودن او به کرات نام برده می شود

صورتی که در تجاوز یک دگر جنسگرا به انسانی دیگر، 

 .مسئله گرایش جنسی او هميشه مسکوت می ماند

من شخصا برای هيچ همجنسگرایی دل نمی سوزانم، 

من برای جامعه ای دل می سوزانم که همجنسگرا را 

ر بيرون روابط بخاطر گرایشش، متمایز می کند و د

اجتماعی که به این رشد . اجتماعی قرار می دهد

فکری و روحی نرسيده است که انسان همجنسگرا را 

به عنوان انسانی برابر با دیگر انسانها تلقی کند و 

به این . حقوق و وظایفی برابر بر عهده او قرار دهد

ترتيب از او فردی مظلوم می سازد که مستحق 

 . برخوردی متمایز است

من به انسان همجنسگرا به دید یک انسان ناقص نگاه 

انسانی که مورد ظلم طبيعت قرار گرفته و . نمی کنم

به نظر من انسان همجنسگرا هيچ کم و  .بيچاره باشد

   فکر . کسری نسبت به انسان دگر جنس گرا ندارد

چه انسان را از دیگر موجودات زمين جدا  می کنم آن

م است و قدرت بيان خود، که می کند، فکر است، کال

ها بدون در نظر گرفتن گرایشات  ها در انسان این

عشق، جنسی آنان مشترک است و یک چيز دیگر، 

فکر می کنم کسی که عشق را شناخته باشد ـ حتی 

اگر در تمام زندگی خود فرصت لمس و حس آن را 

نداشته باشد، اما آن را شناخته باشد ـ و در جستجوی 

این که مورد . ند، انسان کاملی استعشق زندگی ک

عشق انسانها چه انسانی است و از چه جنسی، 

 .کمترین نقشی در تکامل او بازی نمی کند

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

برای دیدن مصاحبه جناب آقای آرشام پارسی

سخنگوی سازمان با تلوزیون ماهواره ای کانال

 .یک به آدرس زیر مراجعه نمایيد
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 روزنامه نگار DOUG IRELANDگفتگوی 

همجنسگرای معروف آمريکايی با يک 
 سگرای ايراننهمج
 شيرازی. ج: مترجم

 با کمی خالصه سازی
DOUG IRELANDامه نگار همجنسگرای معروف  روزن

 آمريکايی که در سايت گی سيتی نيوز آمريکا 

مطلب می نويسد و در آشنايی افکار عمومی جهان با 

وضعيت سخت همجنسگرايان ايران نقش فعالی ايفا 

 ساله 22کرده، چند روز پيش مصاحبه ای با امير، جوان 

همجنسگرای ايرانی که خود مورد شکنجه واقع شده و 

 از کشور خارج گرديده، انجام داده که در بسياری اخيرآ

. از روزنامه ها، مجالت و سايتهای خارجی بچاپ رسيد

مطلب فارسی زير از روزنامه سيدنی استار ابزرو ترجمه 

 .شده است

 ساله ايرانی است که توسط 22امير يک همجنسگرای 

پليس در يک اقدام وسيع نيروی انتظامی برای مقابله 

او . همجنسگرايان در اينترنت دستگير گرديدبا فعاليت 

در بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت، به 

او در ماه . اعدام تهديد شد و صد ضربه شالق خورد

اگوست از ايران فرار کرد و حاال در انتظار دريافت 

 پناهندگی از يک کشور موافق حقوق همجنسگرايان

 .است

با کمک يک (ه با امير در يک مصاحبه تلفنی دو ساعت

او اطالعات دست اولی از شيوه و روش های ) مترجم

خوفناک برخورد جمهوری اسالمی در سرکوب 

داستان او اين . همجنسگرايان ايران در اختيار گذاشته

 :است

امير اهل شيراز است، شهری با جمعيتی بيش از يک 

ميليون سکنه در جنوب غربی ايران که شاه در دهه 

در اين تالش بود که آن را ) ميالدي(تاد شصت و هف

کند و جمعيتی از همجنسگرايان را به آن " پاريس ايران"

شهر جلب کرد که شيراز را به عنوان محل گذران 

 به 1979اما بعد از انقالب . تعطيالت خود برمی گزيدند

رهبری آيت اهللا خميني، با شيراز بعنوان يک شهر 

ر حمله شيميايی در پدر امير د. طاغوتی برخورد شد

 کشته و لقب شهيد 1987جنگ ايران و عراق در سال 

بخود گرفت که بر اساس آن خانواده اش از حقوق و 

 .منافع ويژه دولتی برخوردار می شدند

امير که در کنار مادر، يک برادر بزرگتر و دو خواهر، رشد 

           سالگی 6 يا 5من از همان : "کرد، می گويد

 من هميشه بازی کردن -که گی هستم می دانستم 

     من اولين تماس . با دختران را ترجيح می دادم

 سال داشتم 13جنسی ام با يک مرد را زمانی که 

ولی در خانواده ام هيچ کسی از . تجربه کردم

 ."همجنسگرا بودن من اطالعی نداشت

بازداشت امير بخاطر گی بودن دو سال پيش اتفاق 

جشن خصوصی شرکت کرده بودم، من در يک : "افتاد

 جوان آنجا بودند که همه ما دوستان صميمی 25حدود 

 که پدرش افسر -هم بوديم، يکی از بچه ها، احمد رضا

 و پليس از گی بودنش -سرهنگ نيروی امنيتی بود

اطالع داشت، جاسوسی کرد و به مسئوالن خبر داده 

 ."بود که همچون جشنی در حال انجام شدن بود

ا رسيدن همه بچه ها منتظر ماند و بعد به رئيس احمد ت

اداره امر به معروف و نهی از منکر به رياست سرهنگ 

صفانيا زنگ زد، که چند دقيقه بعد به محل جشن هجوم 

در باز شد و پليس به داخل هجوم آورد، به ما . آوردند

: توهين کرده و حين ضرب و شتم ما داد می زدند که

رئيس حمله کنندگان ". کی مفعوله؟ کی فاعله"

   وقتی يکی سعی می کرد . سرهنگ جوانمردی بود

 يکی از .ا از کتک زدن صاحب خانه باز داردها ر آن

شرکت کنندگان يک ترانس سکشوال بود و پليس 

آنچنان به سر و صورتش زدند که صورتش زخمی و پرده 

احمد رضا . گوشش پاره شد و به بيماستان منتقل شد

ر حالی که پليس ما را می زد مشغول د) گی جاسوس(

 .معرفی کردن و لو دادن تک تک بچه ها بود

پليس مالفه برداشته، آن را پاره کرده و با آن چشمان 

ما را بسته و درون ماشين انداختند و ما را به 

بازداشتگاهی در محل نيروی انتظامی بردند که 

ب شوروی دارد و .ک.معروفيتی مانند بازداشتگاهای گ

 ."رس در دلها می اندازدت

من سومين نفری بودم که مورد : "امير می گويد

پليس فيلم ويديويی گرفته شده در . بازجويی قرار گرفتم

محل جشن را ضبط کرده بود، که در آن من يک شعری 

پليس از من خواست که آن شعر را دوباره . می خواندم

پرسيدم چه شعری؟ و آنها شروع به کتک . تکرار کنم

وقتی سعی کردم گی . دن به سر و روی من کردندز

بودنم را انکار کنم آنها کفش هايم را در آورده و شروع 
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. درد وحشتناک بود. به کابل زدن به کف پاهايم کردند

آنها در خانه محل . چنان چشم بسته بودم من هم

جشن آلت مصنوعی مردانه پيدا کرده بودند، آنها مرا با 

.  با فشار در دهانم فرو می کردندآن کتک زدند و آن را

وقتی به آنها گفتم که پدرم شهيد شده و من فرزند 

. ها با شدت بيشتری مرا زير کتک گرفتند شهيدم، آن

که حقوق ويژه فرزند شهيد بودن را به من (آنها کارت ام 

 گرفتند و گفتند که به دانشگاهی که در نم از) می داد

کردم ، اطالع خواهند آن در رشته کامپيوتر تحصيل می 

آنها به محل سکونتم رفته و "امير ادامه می دهد  ."داد

کامپيوترم را ضبط کردند و در آن عکسهای همو اروتيکی 

همين . مردانه پيدا کردند و آنها را به مادرم نشان دادند

در آخر . باعث شد که مادرم به گی بودنم پی ببرد

. جريمه شدممحاکمه شده و به پرداخت صدهزار تومان 

اگر در معاينه : قاضی در حين جريمه کردنم گفت

پزشکی ثابت شود که عمل دخول بر تو واقع شده، به 

 ."اعدام محکوم خواهی شد

امير می گويد که بيشتر پيگرد و سرکوب همجنسگرايان 

افراد بسيجی بيشتر از . توسط بسيج انجام می شود

ان انتخاب طور مجرم طبقات پائين و ندار جامعه و همين

     می شوند و کارهای کثيف و خشن به آنها واگذار 

می شود تا رژيم ادعا کند که بطور رسمی دخالتی در 

بطور مثال در جريان . کارها ندارد و مسئول هم نيست

تظاهرات دانشجويان هم بسيج مسئول مقابله با 

يک سال بعد از  .دانشجويان و ضرب و شتم آنها بود

  ا چت رومهای ياهو در اينترنت آشنا بازداشت، امير ب

يکی وارد چت روم شد و شروع کرد برايم . "می شود

پيام دادن، ولی بهش گفتم گه او تيپ من نيست و 

چند . خصوصيات پسری که تيپ من باشد را بهش گفتم

لحظه بعد فرد ديگری شروع کرد به پيام فرستادن، با 

س وب هم عکس رد و بدل کرديم و او بالفاصله آدر

سايت خود را برايم فرستاد و او درست همان 

خصوصيات و مشخصاتی را داشت که من به فرد قبلی 

بعدها مشخص . گفته بودم که دارم دنبالش می گردم

آنها افراد زيادی . شد که هر دو نفر مامور پليس بوده اند

داشتند که براحتی هر تيپ مورد نظر فرد را ميتوانستند 

 ."تحويل دهند

شنايی با پسر دومی که در چت روم با من تماس از آ

گرفته بود خوشم آمد و خيلی ذوق زده شده بودم و 

برای ديدن همديگر، در کنار گيشه تلفنی نزديک پل باغ 

وقتی به آنجا رسيدم من و او با هم . صفا قرار گذاشتيم

ده و بيشتر همديگر را بشناسيم زراه افتاديم که حرف 

تی از پشت روی شانه ام حس  ثانيه بعد دس30اما 

که بعدها معلوم شد يک پليس مخفی بنام علی (کردم 

و به اتفاق دو نفر بسيجی ديگر به من .) پناهی است

دستبند زده، با زور سوار ماشين کرده و به محل نيروی 

آنجا من گی  .انتظامی که محل ترسناکی است، بردند

که اين مالقات يک شيوه آشنايی  بودنم و اين

مجنسگرايانه است، را انکار کردم اما آنها تمام پيامها ه

و عکسهای رد و بدل شده من و طرف مقابل در چت 

بعد از . روم را که پرينت کرده بودند، به من نشان دادند

يک صندلی فلزی در وسط "آن شکنجه ها شروع شد؛ 

اتاق بود آنها يک شعله گازی در زير صندلی قرار داده و 

از نشستن . نشستن روی صندلی کردندمرا مجبور به 

روی آن صندلی فلزی که داغتر و داغتر می شد آنچنان 

بعدآ آنها . وحشت داشتم که مجبور به اعتراف شدم

يک کونی معروف در "پرونده مرا در آورده و گفتند که من 

و بعد آنقدر کتکم زدند که بيهوش شدم ". شيراز هستم

 .اخته بودندو در همان حالت مرا در سلولی اند

وقتی بهوش آمدم تعداد زيادی از پسران گی را در آن 

يکی از آنها برايم تعريف کرد که بعد از . سلول ديدم

دستگيری اش، او را مجبور کرده بودند که در چت رومها 

با ديگران قرار مالقات گذاشته و همه آن افراد را دستگير 

 دستگير کرده بودند و اين افراد درون سلول همان افراد

 .شده هستند

و دادگاهی ] قرار گرفته[در آخر همه ما مورد بازجويی 

قاضی چهار نفر ما را، از جمله خود من را، به . شديم

خبر در همه روزنامه ها چاپ . شالق خوردن محکوم کرد

   شده بود که اعضاء يک گروه همجنسگرا دستگير 

قبل از . من به صد ضربه شالق محکوم شدم. شده اند

وقتی . که صد ضربه تمام شود من بيهوش شدم اين

ی رمق بودند که نتوانستم ببيدار شدم پاهايم آنچنان 

آنها قبلش به من گفته بودند که اگر در حين . بايستم

شالق خوردن داد و فرياد کنم شدت ضربه ها را بيشتر 

بهمين دليل دستهايم را گاز می گرفتم که . خواهند کرد

  .داد نزنم

 آن زندگی برای امير غير قابل تحمل شد؛ و مرتب بعد از

مورد تعقيب و مراقبت افراد بسيج و نيروی امر به 
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امير می گويد که بعد از . معروف و نهی از منکر بود

اعدام دو نوجوان همجنسگرا در مشهد در سال جاری و 

اعتراضات وسيع جهانی بر عليه اعدام آنها، شرايط برای 

  او . ان در ايران سخت تر شدهاو و ديگر همجنسگراي

می گويد که بطور مرتب تحت تعقيب، مراقبت و تهديد 

بعد از اعدامهای مشهد، سر زدن : "بوده است

 بخود گرفت، آنها از همه شدیدیمسئوالن تقريبآ حالت 

آنها بطور دقيق به . کارها و رفت و آمد من اطالع داشتند

جا بوده ام و من می گفتند که در هنگام خروج از خانه ک

من به نقطه ای رسيده بودم که . چه کارهايی کرده ام

حتی به دوستان نزديک خودم شک داشتم که برای 

 . آنها جاسوسی می کنند

هر وقت از خانه خارج می شدم، و هر زمانی که "

ميخواستند، حتی وسط روز مرا بازداشت کرده مورد 

ند، پرس و جو قرار می دادند، دست پاچه ام می کرد

ازم می پرسيدند کجا بوده ام يا آيا برای کير گشتن از 

و از من می خواستند که در خانه " خانه بيرون زده ام؟

در يکی از اين بازداشتها و . بمانم و به خيابان سر نزنم

 که اگر يکبار ديگر دستگير ندسوال و جوابها، اعالم کرد

درست مثل پسرای : "شوم اعدام خواهم شد

هم من و هم (درست همينها را گفت و ما او " مشهدی

می دانستيم که منظورش از پسرای مشهد همان ) او

اتهام تجاوز . دو پسر گی مشهدی که اعدام شدند، بود

و دزدی که به آنها زده شده همه جعلی و ساختگی 

بود؛ وقتی تو دستگير می شوی، با ضرب و شتم و 

 که تهديد مجبور می شوی به اتهاماتی اعتراف کنی

اين مسئله هميشه اتفاق می افتد و . انجام نداده ای

: امير می گويد .برای دوستان خودم هم اتفاق افتاده

من به دليل سابقه ام نمی توانستم کار پيدا کنم و کآل "

بخاطر علنی شدن گی بودنم، کاريابی مشکل بود و به 

 ."خاطر پرونده ام کار دولتی هم به من نمی دادند

 امتحان ورودی دانشگاه برای مدرک ارشدی بهانهاو به 

من از سه سال قبل يک پاسپورت . رفتبه تهران 

در تهران از يکی از دوستانم پول قرض کرده و . داشتم

 . خارج شدم

وقتی از امير سئوال می شود که در رابطه با اوضاع 

ايران و آينده خود چه پيامی برای جهان خارج دارد، او 

شرايط گی ها در ايران : "دبعد از مکثی می گوي

ما از هيچگونه حقوقی برخوردار . وحشتناک است

آنها مرا زير کتک گرفته و به اعتراف کردن به . نيستيم

. هر چيزی وادار می کردند و من هم اعتراف می کردم

گی ها و لزبين های ايرانی تحت فشاری باورنکردنی 

 دخالت واقع هستند، آنها به کمک احتياج دارند، آنها به

ما بطور . اوضاع واقعآ بد است، جدآ بد. خارج نيازمندند

مرتب در اجتماع، در خيابان، در مسير خريد، در راه خانه 

و همه جا مورد توهين و شماتت واقع می شويم، همه 

يکی از دوستان صميمی ام، نيما، يک ! ما، همگی ما

او بيش از اين . ماه پيش در شيراز خودکشی کرد

من نمی دانم برای خودم چی . حمل کندنتوانست ت

من بدون پول هستم، نمی دانم چه . پيش می آيد

فقط اميدوارم مرا به ايران پس . کاری بايد بکنم

 .آنها مرا می کشند. نفرستند

 

 



 
 واحد امور فرهنگی سازمان

 

شما به اولين جشنواره بزرگ همجنسگرایان ایرانی 

 .دعوت شده اید

کارت دعوت فارسی و انتشار خبر اجرای این جشنواره و 

 و از عموم دعوت توسط این واحد انجام گرفتانگليسی 

کردیم که در این 

جشن شرکت 

کنند و این مژده 

را دادیم که این 

جشنواره برگزار 

 .واهد شدخ

نامه های بسيار 

زیادی داشتيم 

مبنی بر نگرانی 

جرای اهایی از 

این جشنواره و 

و  خطرات

فشارهایی که 

وجود دارد و آن را 

این نامه ها بسيار زیاد بوده تعداد . مکن می سازدمغير 

و هر کدام حاکی از موارد و مسایل بسيار مهم و ریزی 

 .نمی خورد است که در نگاه اول به چشم

راستی چرا این نگرانی وجود دارد؟ چرا مردم از اجرای ب

 از دستگيری و کشتار مطرح آن می ترسند؟ چرا ترس

مگر نبود اینکه . ؟ چرا و هزاران چرای دیگرمی شود

دولت های اروپایی تقاضای پناهندگی همجنسگرایان 

ایرانی را رد می کردند و ادعا می داشتند که خطری 

ایران تهدید نمی کند و قوانين شما همجنسگرایان را در 

      جزایی دیگر اجرا نمی شود و آنان را روانه ایران 

مگر همين باور را خيلی از ایرانيان و حتی . می کردند

حال چرا نگران شدند؟ . خود همجنسگرایان قبول ندارند

 ...چرا این اقدام را بی موقع می دانند؟ 

اجرای . کردما حتما این جشنواره را برگزار خواهيم 

اولين جشنواره ممکن است زمان زیادی به طول انجامد 

و مشکالت و موارد بسياری را در راه داشته باشد و 

ر باشيم آن ها را تک تک برطرف نمایيم اما ومجب

اطمينان داریم که جشنواره های بعدی این مشکالت را 

 .ندارند

برای برطرف سازی این موانع نياز به کمک و حمایت 

یم و بایستی همه با هم به آن دست یابيم به همين دار

دليل زمان این جشنواره را هنوز تعيين نکرده ایم و 

هنگامی : "ترجيح دادیم که در جلو ردیف زمان بنویسيم

 "که، دستان یاری بخشتان را در دست داشتيم

از این طریق با 

ین حرکت ا

سمبليک از 

تمامی دولت ها 

و ملت ها 

خواستيم که 

گرایان همجنس

ایرانی را حمایت 

و پشتيبانی 

نموده و برای 

اجرای این 

جشنواره یاری 

.  باشند مارسان

آدرس پست 

الکترونيکی کمسيون حقوق بشر هم در کارت ارائه 

شده که دریافت کننده نظرات و حمایت ها و نامه های 

طوماری نيز تهيه گردید که به جمع . عزیزان می باشد

و از همين امروز تدارک این آوری امضا پرداخته است 

جشن را خواهيم چيد و به رفع مشکالت کمر خواهيم 

 .بست

ذف قانون مجازات اسالمی تالش خواهيم کرد، حبرای 

برای آموزش مردم و ارائه فرهنگی مناسب و به روز 

 .شده به اجتماع خواهيم کوشيد

پدران و مادران و دوستان و آشنایان را به طور صحيحی 

م کرد و تالش خواهيم نمود که از دریافت آشنا خواهي

توسط افراد بی اطالع که به اطالعات نادرست و اشتباه 

بدنامی و محکوم شدن همجنسگرایان می انجامد 

 .جلوگيری کنيم

در اولين جشنواره همجنسگرایان همدیگر را 

خواهيم دید و در آغوش خواهيم فشرد اما تا آن 

ن در پيش رو روز کارهای زیادی برای انجام داد

 ....داریم
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  دبير دوم سازمان–ترانه فروهر 

 ساله توسط پدرش در رشت 18خبر فاجعه ی قتل پسر 

بعد از آزار و اذیت های روا شده بر امير  قلب هر 

طی خبری که توسط جناب آقای . انسانی را به درد آورد

صبا راوی نماینده ی سازمان همجنسگرایان ایرانی در 

د پدری پس از افشا شدن هلند دریافت ش

همجنسگرایی پسرش او را با بنزین به آتش می کشد 

و پس از آن خود را نيز آتش زده تا آبروی خود و فاميلش 

 ساله از بين می رود و 18متاسفانه پسر . را حفظ نماید

این پدر جان سالم به در می برد و تنها با سوختگی 

آگه بيشه این حادثه در . دست و صورت به جا می ماند

در نزدیکی تازه آباد رشت اتفاق افتاد و در روزنامه ی 

 . محلی نسيم شمال به چاپ رسيد

شما پدران و مادران عزیز آیا روزی که ازدواج کردید و به 

آرزوی داشتن خانواده و اجاقی گرم قدم در زندگی 

مشترک گذاشتيد و طعم این زندگی را با چاشنی فرزند 

 اندیشيدید؟ جز خوبی و نيکی بهبود بخشيدید چه می

جز اسب سفيد و شاهزاده و زیبای ! بود

هر خنده و گریه ی کودک ! خفته بود

روحی بودن در بدن شما و خونی بود در 

آیا . رگ شما و ممد حيات و مفر ذات

شما نبودید که اگر فرزندتان در کوچه و 

خيابان مورد ظلم هم سن و ساالنش 

د و حق قرار می گرفت شانه می کشيدی

او را مطالبه می کردید؟ آیا شما نبودید 

که اگر معلم سر فرزند و دلبندتان داد 

می کشيد او را حامی بودید و در صدد 

تغيير کالس و مدرسه اش بر می آمدید؟ 

آیا شما نبودید که هر ایراد و اشکال و 

اذیت های او را سرپوش می گذاشتيد و 

 ستان و آشنایان خودوفخر او را برای د

   می فروختيد؟ چه شد همه ی این 

 . رویا ها و آمال و آرزوها

هشت سال جنگ ایران و عراق چه حق 

و چه ناحق باعث شد که بسياری از 

هر چه . جوانان کشورمان کشته شوند

داد برآوردیم نياز کشور خواندید و دفاع را 

مقدم بر همه دانستيد و فرزندانتان را 

به مقابله با دشمن ن بر سرشان نهادید و آخود قر

چرا تغيير جبهه دادید؟ چرا در مقام دشمن . فرستادید

. برآمدید؟ آیا پدر بایستی به جنگ و قتل فرزند شتابد

امروزه نه جنگ است و نه تجاوز . این باور نکردنی است

حال جبهه ی آبرو و فاميل نياز است . به ميهن و نه هيچ

زمانی آن ها . نيدو با این بهانه جوانانتان را ناکام می ک

 بر روی فرزندتان  بنزینرا روانه گلوله می کردید  اکنون

به چه جرمی این . می ریزید و او را به آتش می کشيد

 آیا همجنسگرا بودن فرزند شما این قدر ؟چنين کردید

اهميت دارد که هم دلبند سالها پيشتان و هم خودتان 

رم آدم امروزه ج! مگر آدم کشته بود. را به آتش کشيد

 !کش ها هم قتل نيست

ما از تمام خانواده هایی که این چنين می اندیشند 

گالیه مند و شاکی هستيم و از تمامی شما خوانندگان 

عزیز می خواهيم که در آگاه سازی اطرافيان خود 

 .بکوشيد

 
 

 
 

 متن.لطفا اين طومار را امضا کنيد و به اين ظلم و ستم ها اعتراض نماييد
 .طومار در اين نشريه چاپ شده است

به کمپين بزرگ دفاع از حقوق 
 .همجنسگرايان ايرانی بپيونديد

 
http://new.PetitionOnline.com/IRGLO/petition.html 
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 امير پورشریعتی

 

همانطور که می دانيد ما در پيش شماره های قبل 

ی را چاپ کردیم و از تمامی آگهی یک تحقيق عموم

دوستان خواستيم که مشکالتشان را مطرح کنند تا یک 

بررسی انجام شود و این کار بنا به درخواست دوست 

عزیز ما امير پورشریعتی انجام شده است و حال 

 :نتایجی از این تحقيق به اطالعتان رسانده می شود

من سعی کردم تا جائی که از دستم ساخته بود و 

 در مورد تحول در دهمنش را داشتم تحقيقی انجام امکا

مشکالت همجنسگرایان در سالهای اخير و در این 

زمينه با ده ها همجنسگرا با موقعيت های مختلف 

 نتيجه ای که به دست آمد این بود که ،صحبت کردم

تغيير زیادی در زمينه مشکالتی که همجنسگرایان با 

 بعضی از دگرجنسگرایان داشتند رخ نداده فقط

ن با خانواده ان با گذشت زمان مشکالتشاهمجنسگرای

این هم فقط در اثر گذشت زمان و و و اطرافيان کم شده 

ایت عقب نشينی هن و در ناکوتاه نيامدن همجنسگرای

خانواده ها و دیگر اطرافيان بوده ولی به هرحال همان 

چنان وجود  نيم هماد مشکالت قدیمی که همه ما می

 نند بهبودیا این شانس را نداشتند که بتو و همهددار

 . ن ایجاد کنندادر وضعش

ن مثل هفت ا همجنسگرایردیگکه  انکار کرد ودش نمی

ر ضسال پيش ترس و محدودیت ندارند و در حال حا

ارتباط بين همجنسگرایان خيلی بيشتر شده و این تا 

اندازه زیادی ناراحتی ها و احساس گناه و دیگر 

 .استایان را کم کرده مشکالت همجنسگر

ولی چيزی که در بين این تحقيق نظر من را جلب کرد و 

 شده این بود که تعداد قابل توجهی از آن به توجه کمی

) یا شریک جنسی(همجنسگرایان از طرف دوست 

ن مورد ا خودشهمجنسگرا یا به بعضًا غير همجنسگرای

 گيرند که  قسمتی انواع آزارها و بدرفتاری ها قرار می

 .استاز آنها آزارهای جنسی بوده 

با توجه به وضعيتی که همجنسگرایان در ایران دارند 

توانند در این موارد به مراجع قانونی شکایت کنند  نمی

ن کمک بگيرند و این او یا از خانواده و نزدیکان خودش

دید هاشته که با تذدست افراد سوء استفاده گر را باز گ

ن هر اهمجنسگرا بودنشان به فاش کردن همجنسگرای

 . خواهند همجنسگرایان را به بازی بگيرند جوری که می

از طرفی چون در سالهای اخير به دالیلی افراد 

همجنسگرا و دوجنسگرا خودشان را برای داشتن روابط 

بينند ولی هنوز  همجنسگرایی آزاد تر می

و همجنسگرایی به صورت رسمی در ایران موجه نشده 

 . استه که این موارد زیاد تر شدهشرایطی پيش آمد

 

 

 

 

 
پدوفيلی همجنسگرايی نيست

 
 ی هوتن شيراز–فيلم کرگدن 

 
 

 دوستان و خوانندگان عزيز
 

فيلم کرگدن نشان دهنده
اين واقعيت است و ما شما
را به تماشای اين فيلم

 .دعوت می کنيم
 

برای يافتن اطالعات بيشتر
در اين باره به شماره

 مراجعهمجله ماهايازدهم 
 .نماييد

 
 

majaleh_maha@yahoo.com

 
 
 
 

                         !، خاموشی نيستچراغ                                                                          آیين      84  آبان ماه  –   31  



 
 انار دلخون

 
 ول سعي بر اين است آه همگان بدانند آها

 به معناي فردي  هابايسكشوالدوجنسگرایان یا همان 

ورد آآه از روي فقر جنسي به همجنسگرايي روي مي 

سعي بر اين است آه بتوانم مخاطبين را قانع  .نيست

تي را آه مربوط به برخي آنم تا از اين پس رفتار زش

 .ها نكنند بايسكشوالمنسوب به  دگرجنسگرايان است

چون اين درست نيست آه يك اقليت سكشوالي آه 

آشيده هستند به خاطر عدم مطالعه بخواهند  خود زجر

ديگري را آه خود زخمي جامعه  سكشوالي اقليت

  .مربوطه آنند د ناحق و غيررهستند منسوب به موا

شايد باور  .نگرد  فردي عادالنه به آن ميچيزي آه آمتر

هاي  ها چگونه در عشق برخي بايسكشوال شود آه

ر چه سوزند از طرفي ديگ همجنسگرايانه خود مي

ها  سال .شود ها ميآن قضاوت سنگدالنه اي در مورد 

در برزخ تنهايي و خوشبختي سوختن و ساختن سزاوار 

ي منسوب شدن به دگرجنسگراياني آه در فقر جنس

 .هستند نيست

 به چه دوجنسگرااست توضيح دهم آه  در ابتدا بهتر

به آسي گفته  دوجنسگرافرد  .شود آسی گفته مي

شود آه نه تنها آشش جنسي بلكه در درجه اول  مي

 .آشش عاطفي به هر دو جنس مخالف و موافق را دارد

بهتر است به نظر يكي از پزشكان آه تحصيالت ايشان 

دوجنسگرايي  هست در مورد sexology فوق تخصص در

 .بپردازيم

دانند آه عالوه بر جنس   ميرا دوجنسگراايشان فردي 

مخالف نسبت به جنس موافق تمايالت عاطفي و 

پس خوانندگان گرامي  .احساسات عاشقانه دارند

نشريه چراغ توجه آنيد تا اين لحظه از تمايالت جنسي 

ها صحبتي نشده و هسته و اساس  بايسكشوال

ها به همجنس آن ريف آنها بر مبناي آشش عاطفي تع

 .عالوه بر جنس مخالف ذآر شده است

 .پردازيم اآنون به تمايالت جنسي اين افراد مي

ها اين  بزرگترين واقعيت موجود در ارتباط با بايسكشوال

ها وابسته به درجه  نآاست آه تمايالت جنسي 

ها  ن آبعضي از .هموسكشوال آنها بسيار متفاوت است

در عين آشش عاطفي به همجنس تمايالت جنسي 

ها  نآو برخي از  ضعيفي نسبت به همجنس خود دارند

تمايالت جنسيشان نسبت به همجنس خود چيزي 

 . نيستهمجنسگرایانآمتر از تمايالت 

يا اين افرادي آه طرح دوستي با يك ، آاآنون چند سوال

د از گذارند و بع  را ريخته و قول و قرار ميهمجنسگرا

 همگي  آنند چند سكس وعده دوستي را نقض مي

 .خير هستند؟ دوجنسگرا

گونه رفتارهاي غير انساني از هر انساني با هر  اين

  چهدگرجنس گراچه  .سكشوالي ممكن است سر زند

 .همجنسگرا و چه دوجنسگرا

  top  چه نقشي دارند؟جنسی  در روابطدوجنسگرایان

ها  ن آآهواقعيت دارد ن يا اي آ؟ver  ياbuttom هستند يا

ست آه افرادي ايا اين درست آو  هستند؟ top همگي

 را دارند همگي top  نقشنزدیکی شاندر  آه

 هستند؟ دوجنسگرا

عزيزان توجه آنيد آه جواب سوال باال ممكن است 

 . شود دوجنسگرایانباعث تغعير ذهنيت شما در مورد

به بايسكشوال هاي واقعي نه همگي بلكه اآثر قريب 

 يا softممكن است  هستند حاال  verاتفاق داراي نقش

 نيز اين را بدانيد آه افرادي  نيز داشته باشند وhard نه 

آنند آه بايسكشوال هستند ولي نقش  آه ادعا مي

 .دروغگوياني بيش نيستند اآثرفاعل را دارند 

هستند ) hetrosexual(اين ها افرادي آامال دگرجنسگرا 

آه  برند يا اين نسي به سر ميآه چون در فقر ج

 top همسري مناسب ندارند خود را بايسكشوال و

آنند و در واقع از اسم بايسكشوال  معرفي مي

به  عزيز همجنسگرایان و بسياري از آنند استفاده مي

عدم مطالعه آافي فريب اين دسته از  علت

دگرجنسگرايان را مي خورند و لطمات عاطفي بسياري 

ها متنفر  و نهايتا از باسكشوال شود ميها وارد  نآبر 

شوند در حالي آه خبر ندارند آه يار نيمه راه يك  مي

 .دگرجنسگراي فقير از نظر امور جنسي بوده است

وجه درست نيست آه  خوب پس اين به هيچ

ها  نآبايسكشوالها همگي نقش فاعل را دارند اآثر 

 گيريم افرادي آه در دوطرفه هستند پس نتيجه مي

هستند  همجنسگرا  را دارند ياtop  کامال  نقشدیکینز

آه دگرجنسگرا هستند و  با نقش آامال فاعل يا اين

اآثرا  دوجنسگراولي يك فرد  .قصد سواستفاده دارند

 .انعطاف پذيرهست و داراي نقش دوطرفه است
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اين افراد دگرجنسگرا آه در فقر جنسي هستند معموال 

  موفق به فريب يا آشوند؟ مجذوب چه پسرهايي مي

   شوند؟ نهايتا بعد از سكس چه رفتاري با  ها مي نآ

 ها دارند؟ نآ

  همجنسگرایانیسراغ اين افراد دگرجنسگرا معموال

يا آرايش آرده اند و يا  هستند و buttom روند آه مي

 ممكن هم هست .بچه گانه دارند  صورتهايي آه گی

  ها سراغ ترانسسكشوال ها روند زيرا همه اين پسر

و اين  ن مرد دگرجنسگرا شوندآتوانند باعث ارضاي  مي

دهند آه در  هايي را فريب ميگی افراد معموال 

ولي اين  .دهند شنايي تن به سكس ميآروزهاي اول 

شنايي و آهايي را آه خواهان گی مردها معموال 

دوستي سپس سكس هستند پس از چند دقيقه اي 

هاي اسالمي و اين رفتارها در آشور .آنند ترك مي

 .خانواده هاي مذهبي بسيار رواج دارد

 

 هستيد و buttom هاي عزيز و گرامي آه گی پس شما

 دوست پسر بايسكشوال خود لطمه ادعا داريد آه از

هستند  verآه بايسكشوال ها اآثرا  خورده ايد اول اين

شما چگونه باور آرديد .  هستندverدوست و دنبال

 اگر  دوم!ل و فاعل است؟ايسكشواطرف مقابل شما ب

داديد به  نمي شنايي تن به سكسآبالفاصله بعد از 

  راحتي بعد از مدتي آوتاه تقريبا چند دقيقه متوجه 

ها  نآچون  .ها دگرجنسگرا هستند نآشديد آه  مي

آردند و طرف شخصي ديگر  بالفاصله شما را ترك مي

ولي اگر پيشنهاد سكس را فوري بپذيريد  .رفتند مي

 طبيعي است آه چند ماهي از شما سو استفاده اين

آنند حتي ممكن است  آنند و بعد شما را ترك مي مي

بروريزي آزار دهند يا باعث آخر دوستي شما را آدر 

هاي مذهبي  شوند چون اين افراد آه اآثرا از خانواده

دانند و  مي تند نقش فاعل را باعث افتخار خودهس

 .آنند نهايتا شما را محكوم مي

هستيد و  )ver(  دوطرفههايي آهگی و نيز شما 

دوست پسر واقعا بايسكشوال داشته ايد و نهايتا 

 به شما خيانت آرده و بناي دوستي با تاندوست پسر 

دختري را گذاشته بايد به شما بگويم آه من به عنوان 

شما واقعا حق  .يك بايسكشوال شرمنده شما هستم

 روحي آه بر شما چه ضربات و لطمات .اعتراض داريد

ن ناجوانمرد هيچ تاواني را آدانم آه  وارد نشده و مي

آه نداده بلكه هيچ خسراني را اصال نپذيرفته است به 

دهم و قبول دارم آه با احساساتتان  شما حق مي

دانم چرا اآنون بايسكشوالها  بازي شده است و مي

 .برايتان افرادي منفور هستند

ريزم هر چند   شرم ميپس ابتدا در مقابل شما عرق

آه ارزش احساس به بازي گرفته شده شما هزاران 

برابر است سپس با طرح چند سوال به دفاع از حقوق 

 .پردازم بايسكشوال مي

 رابطه دوجنس گراییيا خيانت آردن و بي وفايي با آ

ال ها همگي ذاتا پست و بايسكشو مستقيم دارند؟

انهايي  همگي انسهمجنسگرایانيا  آفطرت هستند؟

ده آه  آم بو همجنسگرایانيا ميان آمتعهد هستند؟

يا همه دگرجنسگرايان  آيكي به عشق خود خيانت آند؟

يا مردان و  آدر بعد عاطفي زندگيشان موفق بوده اند؟

 آرده اند آم بوده اند؟ زناني آه به زوج خود خيانت مي

 دارم از شايد فكر آنيد من با طرح اين سوال ها قصد

 .لطفا زود قضاوت نكنيد، ل دفاع آنمقانون جنگ

 وهویت جنسی ها يعني  منظور من اين است آه اين

ر داشتن ه.  انسانها هستنديات فرعاز ... رنگ و ظاهر و

هر  . به معناي داشتن زمينه براي خيانت نيستجنسی

 آفريده اي از خداي منان هویت جنسیانساني با هر 

 به ذات ن بودن بستگيئرنگ بودن يا خا يك .است

انسان دارد پس اين ذات انسان است آه اصل يك 

 .هویت جنسی آنانسان است نه نوع 

اآنون در چند آشور اروپا به همجنسگرايان اجازه ازدواج 

توانند از حقوق خانواده برخوردار  داده شده است و مي

آيا اين  . حقي وجود ندارداین چنيندر آشور ما  .شوند

ايان در ايران حق زندگي ن معناست آه همجنسگرآبه 

ن بايد آآيا ازدواج حقي است آه براي  اي پاك نداريم؟

 منتظر ماند تا توسط حكومت يا ارگاني داده شود؟
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 !خير اصال اينگونه نيست

و رعايت حريم اين  معناي ازدواج عشق ميان دو نفر

ن دو نفر تقسيم آعشقي آه فقط ميان . عشق است

 . استشده

 ،زدواج يعني متعهد بودن، ا بودنازدواج يعني وفادار

ل دادن و قول گرفتن بي هيچ  قو.زدواج يعني قول دادنا

ازدواج  .محدوديت زماني و تا پايدار بودن گردونه زمان

يعني تك شريك جنسي و ازدواج حقي نيست آه 

 .دادني يا سلب شدني باشد

پس عزيزان با چشماني روشن به آيينه دلتان بنگريد آه 

حقي آه  .ترين تجليگاه حق ازدواج هستينه دل بهآئ

خداوند به همه انسانها با هر سكشوالي عطا آرده 

پس ازدواج يا تك شريك جنسي دو امضا يا  .است

قوانين چند آشور اروپايي نيست بلكه حقي است آه 

ازدواج نقطه  .در قلب هر انساني نوشته شده است

ي معراج دو انسان هست مرز رهايي از من و راهي برا

  .ما شدن و دريا شدن هست

پس بياييد با چشماني آآنده از نور اين قانون را زير 

روشنايي چراغ قلب بخوانيم و عشق خود را فقط با 

فردي قسمت آنيم آه او هم اين قانون را از چراغ 

توانيم از  ت آرده باشد تنها در اين صورت مييقلبش روئ

 .ر و مار آنيموفاي طرفين بهره بريم و وجود خيانت را تا

 

 
 
 
 

 
 

 شيما بهره مند

هاى آوتاه اسكار  داستان

اى  مجموعه نام لدیوا

هاى  است از داستان

اى،  ز، افسانهيانگ شگفت

ن مجموعه یا. بایب و زيعج

چند داستان آوتاه  ترجمه

سنده یلد نویاز اسكار وا

. رلندى استیمشهور ا

 نیتاآنون برخى از ا

ها به صورت اقتباس و ترجمه آزاد به فارسى  داستان

» لدیلس وایافلرتى و نگالياسكار ف«. نوشته شده است

هاى  او در آالج. ا آمدين به دني در دوبل١٨۵۴در سال 

ل يل پرداخت و به دليگلدلن به تحص تى وينیتر

زمره  تر بهيهاى والتر پ دگاهیمندى به افكار و د عالقه

ن مجموعه اشعار او در ينخست. وستيباشناسان پیز

ن يآوتاهش ب هاى ن داستاني و نخست١٨٨١سال 

لد یاسكار وا. دندي به چاپ رس١٨٩١ و ١٨٨٧هاى  سال

 -و آمدى » گرى انیدور ریتصو«با نوشتن رمان 

زن «، »ريندرمیبادبزن خانم و«هاى  اجتماعى

ات ياى ادبيبه دن» جدى بودن تياهم«و » تياهم بى

، »پرنس شاد«، »دوك پادو«. ديت رسوست و به شهريپ

 در ١٩٠٠لد در سال یوا. گر آثار او استیز از دين ،«راونا«

هاى  قصه ها و مجموعه داستان .س درگذشتیپار

ماهرانه و هنرمندانه  رآانه، یلد انتقادى زیاى وا افسانه

ى است آه یایكتوریمبادى آداب و از جامعه متظاهر و

ى به یى علم از سویوفار انقالب صنعتى و شكيتحت تاث

ته گام برداشته و از يى و تجمل مدرنیگرا مادى سمت

و بزهكارى  كارى، فحشا، فساديگر با فقر، بیى دیسو

گاه تازه یسنده جاین دوره نویدر ا. بان استیدست به گر

سنده ینو» لیتامس آارال«گفته  افت و بهیو مهمى 

 ات دريادب» و آرنولديمت«امبر گرفت و به اعتقاد يلقب پ

د يآش ن مذهب را به دوش مىيد بار سنگین دوره بایا

اخالقى را در جامعه برقرار  ن تعادلیگزیك جایعنوان  و به

ن دوره یاى است آه در ا سندهیلد نویاسكار وا. آرد مى

هنر «باشناختى یدگاه زیو حساس، با الهام از د خاص

گانه در هنر و ی عنوان اصلى ى را بهیبای، ز»براى هنر

ن يدوبندهاى دروغيندگى در نظر گرفت تا به دور از قز

سازمان همجنسگرايان ايرانی حامی و

ی ايرانی می باشدا هLGBTقوق مدافع ح

و تنها به مسايل همجنسگرايان نخواهد

 .پرداخت

 

لزبين ها ، گی ها ، بای سکشوال ها و

ترنسجندرها می توانند مسايل و موارد خود

 .را با ما در ميان بگذارند

 

 ما مفتخريم که خدمتگذار شما باشيم
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مجموعه . اآاران برداردینقاب از چهره ر جامعه آن روزگار

ا يدن هاى مهم بًا به تمام زبانیهاى او تقر داستان

لم، آارتون، تئاتر، اپرا و ين فيهمچن. ترجمه شده است

هاى او ساخته  مبناى نوشته ارى بريهاى بس ميپانتوم

رگى هواى ينابودى روح، چ .اند اجرا درآمدهشده و به 

م عرفانى، يطان بر روح انسان، مفاهيتسلط ش نفس و

مسائلى  نیتر هاى اخالقى و عاشقانه عمده اميپ

. پردازد لد در آثارش به آنها مىیاست آه وا

و  است بيز و عجيانگ هاى او شگفت داستان

 نیش مبتنى بر شناخت او از ایها فيها و توص استعاره

لد یوا. ده آن استيچيپ هاى جهان رنگارنگ و فرهنگ

رى متناقض نماهاى يآارگ رى در بهينظ استعداد بى

ع یبا و بدیالت زيز و تمثيانگ شگفت )یها پارادوآس(

د و یستا مى ى رایبایلد در آثار خود عشق و زیوا. دارد

كى ين انسان را به خوب بودن و نياى دلنش گونه به

ل و يهاى خود از انج در داستان او. خواند آردن فرا مى

 و عرفانى) تيحيمس ژهیبه و(هاى مذهبى  داستان

اى  گونه ن الهامات را بهیار بهره گرفته است و ايبس

. نشاند هاى خود مى داستان با دریر، ساده و زیباورپذ

 ىیى جادویگرا ش را به سبك واقعیها لد داستانیوا

ن ی استفاده از ااو با. آند ت مىیروا) ىیسم جادويئالر(

واقعى نشان  ريغ ع عادى و روزمره رایوه وقايش

اى  گونه فات ملموس و واقعى بهيدهد و با توص مى

وجود  الى در ذهن خواننده بهيخ رىیز تصوياسرارآم

 العاده و ناممكن به نظر آورد تا آنچه را آه خارق مى

ب ين امر عجید ایدر ابتدا شا. رسد ممكن سازد مى

شود،  همراه مى انى آه خواننده با داستانباشد اما زم

 .ردیپذ ت مىيعنوان بخشى از واقع رواقعى را بهيامور غ

ن یده از ايچيتى باشكوه و پيان واقعيبراى ب لدیدر واقع وا

» روحش ر ويگيماه«. آند روش به خوبى استفاده مى

ن یتر دهيچين مجموعه است آه از پین داستان اياول

ن داستان در یا. شود مى وبلد محسیهاى وا داستان

ند و يب رى است آه چون روح خود را نمىيگيمورد ماه

. آند آند، ارزش واقعى روح را درك نمى نمى لمس

ى دل یایدر ك پرىیر در ابتداى داستان به يگيماه

دن ياو براى رس .دیستا بازد و صداى آواز او را مى مى

ن امر یو اد از روح خود جدا شود یبا ریى ناگزیایبه پرى در

ش يآش. دهد او را در معرض خطر بزرگى قرار مى

ى و هر یایداند و موجودات در او را مقدس نمى عشق

چرا . داند مى موجودى جز انسان را نامقدس و گمراه

دهند و بهشت  ص نمىيآه آنان خوبى را از بدى تشخ

ش روح يآش .شان معنا نداردیبرا ش خدایو جهنم و ستا

ه الهى یجودى انسان و هدن بخش ویتر را اصلى

عشق او را گناهى نابخشودنى  خواند و مى

ر جز جادوگر جوان و سرورش يگيروح ماه .شمارد مى

ر به آمك يگين ماهیدارى ندارد، بنابرایخر طانيش

واقع بخش  آند و در جادوگر روحش را از خود جدا مى

ك یعنوان  ر بهيگيشود، روح ماه اصلى داستان آغاز مى

او در تضاد است، از او  ل آه با جسمت مستقيشخص

ل نداشتن قلب و وجدان به ياما به دل. شود جدا مى

آوشد تا  شود و مى ارى آلوده مىيبس گناهان

خرد،  ر عشق را برتر ازيگيماه. ر را وسوسه آنديگيماه

نها معاوضه یداند و عشق خود را با ا دانش و ثروت مى

آند،   مىاو را وسوسه ت هوسیاما در نها. آند نمى

وند ير و پيگيخطاى ماه .گرا است چرا آه تفكر او مادى

آشاند و زندگى  با روحش او را به مرگ مى دوباره او

ش يآش .رسد مى انیى به پایایر با مرگ پرى دريگيماه

شدگان در  عنوان گمراه د تا آنان را بهیگو به مردم مى

اما  .نشانى به خاك بسپارند چيى بدون هیصحرا

د، یرو ى آه روى مزار آنها مىیباید و زيفهاى س گل

ش تا صبح يآش. آند به اشتباه خود آگاه مى ش رايآش

رود تا  مى ند و صبح زود به ساحلينش از مىيبه راز و ن

ى و تمام موجوداتى آه خدا خلق یایبراى موجودات در

ى به یایاما موجودات در. آند آرده است، طلب آمرزش

 نیلد در ایوا. اند ك آردهنشانه خشم الهى ساحل را تر

ات را به یات و معنویداستان آشمكش روح و جسم، ماد

كى از ی» خودخواه غول«لد در یوا .آشد ر مىیتصو

عنوان مبانى  ثار را بهیهاى مجموعه عشق و ا داستان

ن داستان یدر ا. آند معرفى مى تيحين مسیاصلى د

 از ح است بايت مسيآودآى آه نماد پاآى و معصوم

گذشتگى خود غول را به محبت و دوستى فرا  جان

نشاط را به آودآان  ى و بهار را به باغ ویبایخواند و ز مى

با ین داستان را با زبانى شاعرانه و زیاو ا. گرداند بازمى

به » شاهزاده خوشحال«لد در داستان یوا .آند مى انيب

ا یكتوریدوره و ت اسفبار هنر دريمشكالت هولناك و وضع

گذشتگى را  م عشق و ازجانيگر مفاهی بار دپرداخته و

م و زبانى ین داستان لحن مالیا آشد ر مىیبه تصو

 گر ازیكى دی» بلبل و گل سرخ« .لى دارديانج شبه
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ن داستان پرنده یدر ا. ن مجموعه استیهاى ا داستان

سرخ، دو جوان را  ك شاخه گلیاندن یآوشد تا با رو مى

نند، به هم دا آه ارزش واقعى عشق خود را نمى

ارى يآنم معانى بس تصور مى "دیگو لد مىیوا. برساند

 اى را دهيش از نوشتن عقيرا پیز. ن داستان باشدیدر ا

ن قالب در یام تا ا پروراندم، بلكه تالش آرده در سر نمى

ارى را در خود يهاى بس پاسخ ى و اسرار،یباین زيع

لد موجودى یوا» فرزند ستاره«در داستان " .جاى دهد

هاى اخالقى  آند آه تمامى ارزش خلق مى عىيراطبف

براى  تیاما در نها. گذارد ر پا مىیو معنوى را ز

هاى  ها و ماللت ابى به رستگارى سختىيدست

داستان نگرشى  نیلد در ایوا .آند فراوانى را تحمل مى

واقعى و آرمانى به مشكالت جامعه مدرن دارد و  نو، فرا

ت، ثروت و فقر و غرور یعنوظاهرى و م ىیبایان زيجدال م

 ریاى به تصو و فروتنى را در قالب سبكى افسانه

 .آشد مى

 
 
 

 
 مي کنیت می را حمایرانیان ایهمجنسگرا

http://new.PetitionOnline.com/IRGLO/petition.html 
 :م کهی داری مما امضا کنندگان اعالم

 از اقشار تحت ظلم و ستم یکی، یرانیان ایهمجنسگرا

 .مي آن ها هستی حقوقی باشند و خواهان آزادیم

 برند که ی به سر می در کشوریرانیان ایهمجنسگرا

 ییه همجنسگرايایی حاکم است  و عليافکار هموفوب

 . باشدیم

محکوم  انی همجنسگراین مجازات اسالميبر طبق قوان

 . شوندیت و مرگ می شالق، شکنجه، آزار، اذبه تحمل

ت نمی گردد و آن ها ی رعایرانیان ایحقوق همجنسگرا

 . باشندی مین المللي بیبانيت و پشتیازمند حماين

بان ي و پشتیم که حامی داریله اعالم مينوسیو بد

 .مي هستیرانیان ایهمجنسگرا

 :م کهي خواهیما امضا کنندگان م

 و یرانیان ایهمجنسگرا نجات ی براین بزرگيکمپ

 .جاد گرددی آنان از بند ظلم و ستم اییرها
:اگر دبيـــر ریاضی بودم

ثابت ميکردم که چگونه شعاع نگاهت از

 . مرکز قلبم ميگذرد

 

 :اگر دبيـــر شيمی بودم

 نامت را در قلبم پخش ميکردم تا محلولی

 .از محبت در خونم جاری شود

  

 :ــر دینی بودماگر دبيـ

می دانستم که بعد از خــــدا تو را

 .ميپرستم

 

 :اگر دبيـــر جغرافی بودم

 ميفهميدم که خوش آب و هوا ترین جای

 . دنيا آغوش گرم توست

 

 :و اگر دبيـــر زبان بودم

.دوستت دارم نه: با زبان بی زبانی ميگفتم

 .که عاشقت هستم

  کرج-عامر 

ران اصالح و حقوق ی موجود در این مجازات اسالميقوان

 .ت گرددیان رعایهمجنسگرا

 و ین المللي بیت های را از حمایرانیان ایهمجنسگرا

 .دیي محروم ننمایحقوق

ده باشد و حقوق ی اصالح نگردیین جزاي که قوانیتا زمان

 ی حقوقین المللين بيان بر طبق قوانیجنسگراهم

ت شناخته نشده باشد و مراکز معتبر و با يبرسم

 را شامل حال ید نکنند حق پناهندگیيت آن را تايصالح

 .ندیان همجنسگرا نمایپناهجو

 :ما امضا کنندگان

ت و شکنجه و اعدام و سنگسار و هرگونه یآزار و اذ

 یرانیان ایاه همجنسگريز را عليبرخورد خشونت آم

 .میي نمایمحکوم م

 آنان را محکوم یم شخصی ها و تجاوز به حریريدستگ

 .میي نمایم

 یط فعلی آنان را با توجه به شرایرد کردن حق پناهندگ

م ي خواهیو ما غير انسانی و ظالمانه می دانيم نان رآ

ز همانند ي نیرانیان ای فرا رسد که همجنسگرایکه روز

 . بسر برندیر آرامش و آزادگر هم احساسان خود دید
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  رادیو صدای آلمان– ندخت مصباحيمه

ا همچون يطبق شواهد درحدود هشتاد آشور دن

ى از نظر قانونى یهمجنسگرا ا مالزىیهند 

در دوازده آشور، مجازات هاى . ممنوع است

ان بعنوان مجرم وجود یهمجنسگرا نى براىيسنگ

 یدر برخ. ا عربستان سعودىیران یدارد، همانند ا

ت به حساب یده جناین پدیل ایمانند برز گرید

 د به قتل دریا تهدیرود اما شكنجه ، ارعاب ينم

 .قبال همجنس خواهان وجود دارد

ش هاى همجنس یدر جهان معاصر سالهاست گرا

انحراف هاى  ایمارى ها يگر در شمار بیخواهانه د

الدى بود آه يدر دهه نود م. جنسى تلقى نمى شوند

ى را از یهمجنس گرا ان بهداشت جهانى،سازم

در . مارى هاى روحى و روانى خود حذف آرديفهرست ب

ل گوناگون شرعى، عرفى و سنتى، یدال ران اما بهیا

 ا حتىید، طرد، مجازات یان در معرض تهدیهمجنس گرا

  .اعدام قرار دارند

نك رفتارى انسانى و توام ین آه ایز گو ايدر جهان غرب ن

شود اما تا چند  یگروه م نی در قبال ابا حفظ حقوق

ى به شدت یز با همجنس گراينجا نیدهه قبل در ا

م هاى بظاهر ید و اخراج در رژيتبع . شد یمقابله م

 ستى در آلمان نازىيمتفاوت همانند حكومت هاى فاش

د و شكنجه در یتهد ا یستى در شوروى ياليا سوسی

 باد داده و را به ارىيكا، دودمان بسیاالت متحده آمریا

با همجنس خواهان بجاى گذاشته  داستان ها از رفتار

گر یآلمان مدتهاست آه د در جامعه. است

حتى پس از . ستيا اتهام نیى تابو یهمجنسگرا

نك ازدواج دو مرد همجنسگرا یهلند، ا ريى نظیآشورها

و  سر است، هرچند هنوز مشكالتيگر در آلمان میكدیا ی

ن عرصه یاتى و ارث در اي مالنه هاىيى در زمیتفاوت ها

  .وجود دارند

ا، يطبق شواهد در حدود هشتاد آشور دن

جمله در  از. ى از نظر قانونى ممنوع استیهمجنسگرا

در حدود . ریا الجزایى چون لبنان، هند، مالزى یآشورها

نى براى يمجازات هاى سنگ ايدوازده آشور دن

ان، ریهمانند ا. ى بعنوان جرم وجود داردیهمجنسگرا

در برخى آشورها . ا افغانستانیسعودى  عربستان

    ت به حساب یى جنایل همجنس گرایهمانند برز

د به قتل وجود یا تهدیاما شكنجه و ارعاب  رود ینم

تا  ٩٨ نست آه در فاصله سالهاىیاى ایآمار گو. دارد

ى ی قتل در مخالفت با همجنسگرا١٩۶٠الدى ي م٢٠٠٠

  .ن آشور صورت گرفته استیدر ا

ده تر و يجچيار پيران مرزهاى اخالقى و مذهبى بسیدر ا

آه اساسا  یحال در. آنند یرانه تر عمل ميسختگ

ل جنسى حتى به صورت به یسخن گفتن از مسا

ا یران تابو، شرم آور یا ز در جامعهياصطالح هنجار آن ن

ى به شدت مذموم است یده است، همجنس گرايپوش

ن معادل ها بكار یترك يدشنام و با رآ و حتى بعنوان

 شود ويى م مار تلقيهمجنس گرا منحرف و ب. روديم

ار ين مقوله در افكار عمومى بسیشداورى ها در قبال ايپ

ل اخالقى، یستند به دالين ا افراد قادریرسانه ها . است

ش را بعنوان ین گرایا مذهب و عرف ایش فرض ها يپ

ود ا بعنوان حق هر آس بر بدن خیفردى  كى از حقوقی

  .ا معرفى اش آنندیبشناسند 

رانى حدود دو سال است یان اینهمه همجنس گرایبا ا

ق آن به یتا از طر ل سازمانى آرده اندياقدام به تشك

 وو یت، رادیآنها سا. بررسى مشكالت خود بپردازند

ن سازمان ثبت شده یا مقر. دارند نترنتىیه اینشر

نروژ  ارد، درنام د“ نيزشين اورگانيپرشن گى اند لزب”آه 

ن سازمان ی ایحقوقامور آرشام پارسى مسئول . است

رانى یان ایهمجنسگرا طه مشكالتين آه حیدرباره ا

  :دیگو ینى است، ميا عیست و تا چه اندازه ذهنى يچ

ا دولتى یران از نظر خانوادگى، فردى، حكومتى یدر ا"

مجازات اسالمى، مشكالت  نيقوان. اد استیمشكالت ز

. آند یجاد میرانى ایان ای همجنس گراادى براىیز

ك یمثال اگر در . رسانى آم است آموزش و اطالع

ت در یوجود داشته باشد آن سا“ گى”تى آلمه یسا

ل عدم يبعضى به دل. رديگ یمخابرات قرار م نگیلتريف

بودن و  معناى گى. اطالع رسانى، خودباورى ندارند

م اگر بعضى وقتها ه. احساسات خود را درك نمى آنند

رند، يان قرار بگیها در جر خود را بشناسند و خانواده

ان همجنس يخودآشى در م. بد است اريبرخوردها بس

م آه يك مورد ترانسكچوال داشتی. است ادیان زیگرا

 ميت داده بود و پس از سه سال و نيسير جنييتغ

امار خودآشى باالست چون خودشان . خودآشى آرد
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راد یخانواده از آنها ا د وقتى شناسند و نمى تواننیرا نم

اگر اطالعات بهتر داشتند . ه آننديرد، خود را توجيگ یم

شدند،  یخانواده ها در جو اطالع رسانى واقع م و

 "  برخورد ها بهتر مى بود

رفته یگر موردى است پذیدر آلمان همجنس خواهى د

  . خود را دارند آنها آافه ها و پاتوق هاى خاص. شده

ه آرده و با هم زندگى یانه مشترآى آراتوانند خ یم

        ده يشان تراشیمانعى برا از نظر شغلى. آنند

ت هاى ي درسطوح باالى مسئولیحت. نمى شود

هاى مشهورى را آه  تيتوان شخص یاجتماعى م

از جمله شهردار شهر . دیهمجنس گرا هستند، د

ا یار محبوب يفردى است بس ت آهین، آالوس ووريبرل

ن ید ایشا. دو وسترولهيلمان گآ دمكرات آزاد رهبر حزب

شداورى ين پیمثال نمونه خوبى براى بحث در باره ا دو

     هنر و فانتزى  ها را تنها اهل“ گى”ز باشند آه ين

رسانه هاى آلمان آزادانه درباره . دانند یم

البته نه به آن معنا  دهند، ی گزارش مییهمجنسگرا

ان هاى محافظه آار یرج. آه همه گزارش ها مثبت اند

ا یى موضعى اخالقى یقبال همچنسگرا بطور آلى در

  .ز دارندير آميتحق

ران چگونه است؟ آرشام پارسى یط در این شرایاما ا

 :دیگو یم

ن باره یزى در ايون ها چیزیتلو. سندیروزنامه ها نمى نو"

ون هاى خارج از آشور یزیلوت حتى.  دهندینشان نم

 ن موضوع مردم رایآه در رابطه با ان را ندارند یجسارت ا

ا یتى خود یمى ترسند بخاطر مسائل هو. آگاه آنند

اد در يآمار اعت. آنند ن بحث ها را دنبالیغات ايبخاطر تبل

ش است چون آنها یان رو به افزایان همجنسگرايم

رو به . نمى توانند از خود دفاع آنند شوند و یمنزوى م

 ما شاهد اعدام،. دمانن یاورند چون تنها ميالكل م

 .“ميان خود هستيا خودآشى و انزوا درمیسنگسار 

ى درجهان ید گفت پرداختن به مسئله همجنسگرایبا

دا يز پيغاتى نيو تبل اسىيمعاصر در پاره اى موارد بعد س

كا در یاست جمهورى آمریمثال در انتخابات ر. آند یم

ب جرج بوش از حزب يگذشته، جان آرى رق سال نوامبر

قبال شعارهاى محافظه  رات آوشش داشت دردمك

لى یخواه و بوش، نسبت به مسا یحزب جمور آارانه

جامعه  ان آه دریا ازدواج همحنس گراین يچون سقط جن

رد تا يك تابوست، موضعى موافق بگیكا یاخالق مآب آمر

  .اورديشترى بيراى ب

وقتى به . میرانى برگردیان ایبه سازمان همجنسگرا

   اسم به نظر  نیم با وجود ایيگو یمآرشام پارسى 

ان است یشتر مربوط به آقايالت شما بيرسد تشك یم

  :دیگو یتا خانمها، م

 یل فرهنگیگردد به برخى مسا ین برمیمتاسفانه ا "

ى یهمجنس گرا  .شوند یشتر مطرح ميان بیآه آقا

رد تا يگ یشتر تحت مقابله و حمله قرار ميمردان ب

رن جو ین آه در ایبخاطر ا . ى خانمهایهمجنس گرا

شود آه گاه به  یده مید. مردساالر حاآم است

ت نمى دهند اما بخاطر يزنها اصال اهم ىیهمجنس گرا

 ىیرت و تعصب و مسائل مذهبى، با همجنس گرايغ

شتر اعدام ها يب. شود یلـى سخت برخورد ميمردان خ

ن یبخاطر ا رى ها مربوط به مردان است ويو دستگ

 آه مردان همجنسگرا مجبورند ت هاستيحساس

  .“ت آننديشتر فعاليب

اسى در سازمانهاى يد گفت بحثى حقوقى سیبا

و هست  ان بودهیك درجريپناهندگى آشورهاى دمكرات

تا مردانى آه از نورمهاى معمول و سنتى جامعه شان 

ان یهمجنس گرا آنند و از آن جمله ی میچيسرپ

آه ترس موجه از ن يك گروه اجتماعى معیبتوانند بعنوان 

علت آن است .  گردندیمشمول پناهندگ ب دارند،يتعق

 ى جرم است و مجازات بهیآه همنمس گرا ییآه در جا

ل جنسى، ترس موجه یب به داليهمراه دارد، تعق

  .شود یقلمداد م

رانى یان ایگفتنى است سازمان همجنسگرا

ت يروحان ت اله منتظرى و مقام عالىینامه از آ توسط 

تاء آرده فى استیدرمورد حرمت همجنسگرا  زرتشتى

  .آه پاسخى دربر نداشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 عيد فطر
می را به تمادين اسالماين عيد بزرگ 

همجنسگرايان مسلمان و خانواده هايشان
 تبريک گفته و بهترين ها برای آنان آرزومنديم

 
شاد باشيد و سربلند
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 سایت بی بی سی

ک ی ساله با 42ک مرد یازدواج 

  ساله در پاکستان16پسر 

ی که از منطقه می رسد یگزارش ها

 42ک مرد افغان یحاکی است که 

ن کشور در یساله که از آوارگان ا

دواج پاکستان است مراسمی برای از

 ساله برگزار کرده 16ک پسر یخود با 

 .است

کی از یاز "  پسر-عروس "ن یا

ره های پاکستان است و ازدواج يعش

بر صورت يآن دو در منطقه دورافتاده خ

گرفته است که در مرز با افغانستان 

 .واقع است

ازدواج با همجنس در کشور محافظه کار و مسلمان 

 .ستيپاکستان قانونی ن

ره آن دو را محکوم ير ازدواج، شورای عشدن خبيبا شن

ات يتمام ارزش ها و اخالق"را ید کرده است زيبه تبع

 ".رپا گذاشته اندیره ای و مذهبی را زيعش

 عروسی پر سر و صدا

ک روزنامه اردو زبان محلی نوشت که داماد که از او به ی

ک نوجوان محلی را به یاقت علی نام برده شده ينام ل

 .خود عقد کرده است" رپس-عروس"عنوان 

ل ون نوجوان قبیر اين فقیسد که والدین روزنامه می نویا

پسر )  دالر380معادل (ه ي هزار روپ40کردند که در مقابل 

 .ن مرد درآورندیخود را به عقد ا

ن ازدواج بر اساس مراسم محلی و سنتی با سر و یا"

 ."ک عروسی برگزار شدیصدای معمول 

مه از جمله يازی و دادن ولدعوت خوانندگان و آتشب

 .ن عروسی بوده استیمراسم ا

استمدار سرشناس محلی و يک سیمالک وارث خان 

د یين در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تايشير فدرال پیوز

 .ن ازدواجی صورت گرفته استيکرده است که چن

ان گذاشتم و ين خبرها را درمیره ايمن با مردم دره ت"

 ."می کنندد یيآنها وقوع آن را تا

ن ید داماد مدتها دلباخته ایک خبرنگار محلی می گوی

 .پسر جوان بوده است

ان ين ازدواج موجی از خشم و تنفر در میهمه، ا نیبا ا

ره ينی و بزرگان عشیجاد کرد و علمای دیر ایمردان عشا

ن یره ای گرد هم آمدند تا مجازات ايک جرگه عشیدر 

خانواده های دو طرف را   زوج و 

 .ن کنندييعت

 :ی در پاکستانیرواج همجنسگرا

ی به یبا وجود آنکه همجنسگرا

ک تابوی اجتماعی در یعنوان 

پاکستان شناخته می شود اما 

 . ج استینسبتا را

آمر احمد خان خبرنگار بی بی 

     د یسی در اسالم آباد می گو

ادی یزوج های همجنسگرای ز

هستند که در شهرهای بزرگی 

سالم آباد با هم زندگی می کنند اما مانند کراچی و ا

 .ازدواج با همجنس تا به حال گزارش نشده بود

 
يک زوج همجنس برای اولين بار در

"ازدواج"پاکستان طی مراسم علنی 

 .کرده اند

ن پاکستان برای مجازات لواط مجازات زندان از دو يقوان

ن يبرخی قوان. رديسال تا حبس ابد در نظر می گ

 ضربه شالق تا حتی مجازات مرگ را 100اسالمی 

 . ن کرده استييتع

بر يسگرا در منطقه خک زوج همجنیدر ماه می گذشته 

 .بازداشت شدند و در مقابل عموم شالق خوردند

 

 محتاج استبرای آنکس که به سخن 
 

اين سخن برای آن کس است که به سخن

آنک بی سخن اما. محتاج است که ادراک کند

ادراک کند با وی چه حاجت سخن است آخر

آنکس که آسمانها وزمينها همه سخنست پيش

کند و زاييده از سخنست که ادراک مي

پس پيش آنک آواز پست را)) کن فيکون((

 گ چه حاجت باشدشنود مشغله و بان می

فيه ما فيه موالنا جاللدين بلخی
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 سایت روزانهوب 

درحاليکه که شمار قربانيان به ایدز در کشور تاکنون به 

رسيده است، ) زن   نفر54 نفر مرد و 1323 (1377

 هزار و 11ایدز در کشور به یا  HIV شمار مبتالیان به

 .یافت  نفر افزایش930

 288 هزار و 11تعداد،  ، از اینخبرگزاری سالم شبه گزار

نفر از این  539 همچنين، . نفر زن هستند642نفر مرد و 

 نفر مرد 503اند که  تعداد مبتال وارد مرحله آخر ایدز شده

ترین آمار وزارت  بر اساس تازه .زن هستند  نفر36و 

 موارد ابتال به  آموزش پزشکی تعداد درمان و بهداشت،

HIV   سال 34 تا 25بر حسب جنس و سن، رده سنی 

 2616 سال با 44 تا 35رده سنی   مورد ابتال،3493با 

  مورد ابتال، از38 سال با 4مبتال و رده سنی صفر تا 

لحاظ درجه شيوع به ترتيب بيشترین و کمترین آمار 

 .دهند مبتالیان را تشکيل می

ایدز اعتياد   درصد از موارد ابتال به61.5تقال ان راه

درصد تماس  7.6  درصد راه نامشخص،28.4تزریقی، 

های خونی و   درصد دریافت خون و فرآورده2جنسی، 

بر پایه این  .به کودک بوده است  درصد از راه مادر0.5

 41.9 سال راه انتقال 34 تا 25گزارش، در رده سنی 

 درصد از راه تماس جنسی و 36.3درصد اعتياد تزریقی، 

مادر به کودک و  های خونی، سپس خون و فرآورده

نامشخص بوده است؛ این در حاليست که در رده سنی 

 درصد شيوع 32.3انتقال غالب با   سال، راه44 تا 35

اعتياد تزریقی و سپس به ترتيب از راه تماس جنسی، 

های خونی، نامشخص و مادر به کودک  و فرآورده خون

 .تاس

درصد فراوانی  36.3 بيشترین موارد ایدز در کشور با

 سال، سپس در گروه 44 تا 35در رده سنی )  نفر189(

)  درصد34.4( نفر مبتال 179سال با  34 تا 25سنی 

  درصد فراوانی2/0 سال با 4است که رده سنی صفر تا 

 نفر مبتال کمترین ميزان ابتال به ایدز را به خود 1و 

انتقال ویروس ایدز در مبتالیان  راه .ستاختصاص داده ا

 47.7اعتياد تزریقی با ) آخرین مرحله بيماری(به ایدز 

 درصد، خون و 22.3درصد، راه تماس جنسی با 

 8.2نامشخص   راه انتقال  درصد،21های خونی  فرآورده

 . درصد است0.9درصد و باالخره مادر به کودک 

 با فراوانی ایدز در کشور همچنين بيشترین قربانيان

 سال قرار دارد و از 44 تا 25 درصد در رده سنی 35.2

 1323فوت شده به علت ابتال به ایدز در کشور  1377

 . نفر زن هستند54نفر مرد و 

 درصد اعتياد 66.6شدگان به علت ایدز  انتقال فوت راه

راه تماس   از11.2 درصد نامشخص، 12.6تزریقی، 

های خونی و  فرآورده درصد دریافت خون و 8.9جنسی، 

 .است  درصد مادر به کودک0.7

 

 

 
 قصه های شيخ اشراق

 !"شهاب الدین سهروردی ؛شيخ اشراق"گزیده کالم

است که طالب را به و چون معلوم شد که عشق " ...

جهد باید کردن که خود را مستعد آن د مطلوب می رسان

گرداند که عشق را بداند و منازل و مراتب عاشقان 

 و خود را به عشق تسليم کند و بعد از آن بشناسد

 .عجایب بيند

خوانند و " عشق"محبت چون به غایت رسد آن را 

زیرا که همه عشق , عشق خاصتر از محبت است

اما همه محبتی عشق نباشد و محبت  ,محبت باشد 

خاصتر از معرفت است، زیرا که همه محبتی معرفت 

عرفت دو و از مباشد اما همه معرفتی محبت نباشد 

" عداوت "و " محبت"چيز متقابل تولد کند که آن را 

 ..."خوانند

عشق بنده ای ست خانه زاد که در شهرستان ازل "...

پرورده شده است و سلطان ازل و ابد شحنگی کونين 

به او ارزانی داشته است و این شحنه هر وقتی بر 

 ..."طرفی زند و هر مدتی نظر بر اقليمی افگند

 

 

از خود و دوستان همجنسگرای خود 
 با امضای خود دفاع کنيد

http://new.PetitionOnline.com/IRGLO/petition.html
 

 متن طومار در اين نشريه چاپ شده است
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  دبير امور بهداشتی سازمان– مانی دکتر

شود که  هایی اطالق می بيماریهای مقاربتی به بيماری

کند که از جمله آنها  با آميزش جنسی انتقال پيدا می

 :توان به موارد زیر اشاره کرد می

 ایدز

در جهان امروز که در هر ساعت تعداد زیادی از افراد 

 سوم به کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و جهان

شوند و درمان  وسيله ایدز به کام مرگ فرستاده می

این بيماری مهلک به صورت معمایی الینحل برای 

دانشمندان درآمده، پيشگيری تنها را حل برای مبارزه با 

 .باشد این پدیده شوم می

 قبل از ابتال به ایدز پيشگيری کنيم

با توجه به معرفی راههای انتقال بيماری توسط 

ای جمعی جهان و دادن اطالعات کافی و ه رسانه

روشن باز هم هرروزه تعداد زیادی از مردم نادانسته در 

از زمان انتشار بيماری  .نشينند صف مرگ به انتظار می

مدت بيست سال است که جهان امروز با این بيماری 

خطرناک و ویروسی دست به گریبان است و ساالنه 

 ميليون مرگ در حدود پنج ميليون آلودگی جدید و سه

از موارد % 50بيش از . افتد سراسر جهان اتفاق می

آلوده شدگان در % 90 سال دراند و 24 الی 15جدید 

عمده راه انتقال ویروس  .کنند جهان سوم زنگی می

 رفتارهای پر خطرایدز تماس جنسی مشکوک یا همان 

 .ميباشد

 ایدز چيست؟

ایدز یک بيماری ویروسی مهلک است که سيستم 

کند و بيمار در مقابل انواع  دفاعی بدن را مختل می

شود و درنهایت  دفاع می عفونتها و سرطانها بی

از زمان ورود بيماری به  .آید بصورتی فجيع از پای در می

 10بدن تا زمان شروع بيماری ممکن است بيش از 

در این مدت افراد آلوده .  سال طول بکشد20سال حتی 

در حاليکه ظاهری ) ری هستندکه در دوره کمون بيما(

سالم و آراسته دارند و عالیم بيماری قابل تشخيص 

حتی توسط پزشکان را ندارند، ميتوانند افراد سالم را 

 .آلوده کنند

گویيم افراد حامل ویروس ایدز به  باز هم بطور مؤکد می 

هيچ عنوان نشانه مشخصی ندارند و حتی ممکن است 

اب و زیبا باشند اما این امر العاده جذ از نظر ظاهری فوق

نباید شما به اشتباه بيندازد که از مصرف کاندوم 

 .خودداری کنيد

به خاطر یک سهل  سالمت خود، خانواده و جامعه را

 انگاری به خطر نيندازید

 راههای انتقال ویروس ایدز

تماس جنسی با فرد آلوده به ویروس که عمده راه 

ین امر بيشتر بين ا. انتقال ویروس ایدز درجهان است

که دارای شرکاء جنسی متعدد ی فواحش، افراد

 .شود هستند یافت می

اک درسرنگ و سوزن معتادان تزریقی به علت اشتر

های خونی  از طریق خون و فرآورده، آلوده به ویروس

، ابزار پزشکی استریل نشده و تيغ سلمانی، آلوده

به از طریق مادر آلوده ، مسواک مشترک با فرد آلوده

 . نيز عوامل انتقال هستندنوزاد

بيماری در مراحل اوليه حتی با آزمایش نيز قابل 

تشخيص نيست که به این دوران اصطالحًا دوران پنجره 

تواند ناقل باشد که  گویند و فرد در این مدت می می

این مسئله از اختصاصات بيماری ایدز است که کنترل آن 

امل بهداشت بطور کلی رعایت ک .کند را مشکل می

توان از  فردی و همچنين رعایت شئونات اخالقی را می

با این حال مصرف کاندوم به  .راههای قابل توجه دانست

عنوان آخرین و مطمئن ترین وسيله برای پيشگيری به 

 .شود شما ارائه می
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 سوزاک 

عالیم بيماری سوزاک در مردان شامل درد هنگام ادرار 

سختی ادرار کردن است و کردن، ترشح چرک، تب و به 

در زنان ممکن است در ابتدای بيماری اغلب هيچ 

عالمتی نداشته باشد و فرد مبتال فقط ممکن است به 

هنگام ادرار کردن کمی احساس درد کند یا ترشحات 

کمی داشته باشد ولی بعد از چند ماه یا چند سال 

ممکن است درد ناحيه تحتانی شکم و اختالالت 

 .آورد یا بيمار عقيم شودقاعدگی بوجود 

 2به خاطر داشته باشيد در مردان اولين عالیم بيماری 

        روز بعد از آميزش جنسی با فرد مبتال آغاز 5تا 

شود و در زنان ممکن است سالها بگذرد تا عالیم  می

خود را نشان دهد، ولی حتی اگر زن مبتال عالیمی 

ال عفونت را تواند پس از چند روز ابت نداشته باشد می

تواند در  عوارض این بيماری می .به دیگری انتقال دهد

صورت عدم درمان به موقع و مناسب به صورت 

مشکالت دستگاه ادراری، تناسلی و یا درگيری مفاصل 

های  به صورت تورم، سفتی درد و بسياری از نارحتی

دیگر بروز کند که در صورت وجود هر یک از عالیم مذکور 

 .ریعا به پزشک مراجعه کردباید حتما س

 سفليس

در بيماری سفليس اولين عالمت معموال زخمی است 

که شانکر ناميده 

 روز بعد 5 تا 2ميشود و 

از آميزش جنسی با 

کند  فرد مبتال بروز می

و چيز شبيه تاول یا 

کند  زخم سر باز می

ه حيکه اکثرا در نا

تناسی مرد یا زن ظاهر 

شود که حاوی  می

ميکروب مقادیر زیاد ی

زخم سفليس  .است

درد ندارد و تنها چند روز دوام دارد و خود به خود و بدون 

شود ولی در سيستم بدن توسعه  درمان ناپدید می

کند و پس از چند هفته یا چند ماه بصورت گلو  پيدا می

درد، تب مالیم، زخمهای دهان و یا تورم مفاصل پيدا 

 ت ظاهر میشود و یکی از عالیم زیر در روی پوس می

 :شود

 های خارش دار بر روی دستها و پاها دانه

 نوارهای حلقه ای مانند کهير

 های دردناک در سراسر بدن   دانه

شوند  عالیم فوق معموال خود به خود در بدن ناپدید می

کند که حالش خوب  و در این حال شخص مبتال فکر می

شده است ولی درحقيقت بيماری در حال گسترش و 

چه بطور کامل درمان  سفليس چنان .استپيشرفت 

گيرد و بيماریهای قلبی،  نشود، سرتاسر بدن را می

 .روحی و اختالالت بسيار دیگر را بوجود می آورد

ای ویژه یا بيماریهای  هانچه دانهنپس دقت کنيد چ

پوستی مرموز نامعلومی که چند روز یا چند هفته بعد از 

 شد، شخص تاول یا زخم روی اعضای تناسلی ظاهر

ممکن است دارای سفليس باشد، در این مورد حتی 

اگر تردیدی وجود داشتيد حتما باید به پزشک مراجعه 

 .کنيد

 خيارک

این بيماری با نام عاميانه خيارک به بزرگ شدن 

در مردها به . انجامد های لنفاوی در کشاله ران می غده

که  وجود درد  برآمدگی بزرگ و تيره رنگ در کشاله ران و

آید و در زنها نيز اختالالتی  بعدًا از آن چرک بيرون می

زا در  شبيه مردان رخ ميدهد و یا زخمهای دردناک ترشح

 .شود معقد ظاهر می

 

ی

 

 دیگر امراض مقاربتی

به غير از بيماریهایی که 

گفته شد امراض مقاربتی 

دیگری هم وجود دارد که 

    سالمت انسان را تهدید 

به توان  کند که می می

 cعنوان مثال از هپاتيت 

بعنوان یک بيماری مهلک و 

کشنده نام برد که باعث از 

بين رفتن یک عضو حياتی 

      جایی که مصرف کاندوم ناز آ .شود مانند کبد می

تواند از بروز چنين امراضی جلوگيری کند، مصرف  می

 .تنکردن کاندوم کاری غير عقالنی اس
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 سایت بی بی سی

ام که از . کسی ا.مجله ای

ان یات خاص همجنسگراینشر

است با همراهی يتانیدر بر

ی با نام اوت یايتانیگروهی بر

نه يکه در زم) خشم(ج یر

ان یت از حقوق همجنسگرایحما

ت می کند طوماری برای يفعال

ت از حقوق یجلب حما

ران به راه یان در ایهمجنسگرا

انداخته و تظاهراتی در مقابل 

ب يدن ترتران در لنیسفارت ا

 .داده اند

ها تا روز سه شنبه چهارم  ن طومار که بنابر گزارشیا

 بودده قرار ياوت به امضای حدود هزاروچهارصد نفر رس

ا يتانیر خارجه بریجمعه هفتم اکتبر برای جک استرا وز

ا خواسته شده يتانیفرستاده شود و در آن از دولت بر

ان ین حقوق همجنسگرايران را برای تأمیاست که ا

 .تحت فشار قرار دهد

ن طومار را چهره های مشهور یشماری از امضاکنندگان ا

ونی، بوی یزیگر تلویهمجسنگرا همچون مت لوکاس باز

ون یزینما و تلويگر سیمون کلو، بازیجورج خواننده و سا

 . ل می دهنديتشک

دهها نفر به فراخوانی که برای تظاهرات در مقابل 

شده بود پاسخ مثبت دادند ران در لندن داده یسفارت ا

کی از فعاالن مشهور حقوق یتر تچل، يان آنان پيکه در م

 .ده می شدیز ديان نیهمجنسگرا

ران و جمع آوری یان در ایت همجنسگرايموضوع وضع

ت از آنان از جمله مطالب اصلی تازه یامضا برای حما

 .کس ام استین شماره مجله ای ایتر

و جوان در حالی که ن دیر بزرگی از این مجله تصویا

طناب دار به گردنشان انداخته می شود چاپ کرده و 

ان یمال شدن حقوق همجنسگرایان پايآنان را قربان

 .معرفی کرده است

ران جرم ین ايان مردان در قوانيی در میهمجنسگرا

 قانون 110نی محسوب می شود که ماده يسنگ

ران برای مرتکبان آن مجازات مرگ یمجازات اسالمی ا

درنظر گرفته است، هرچند دادگاه در صورتی می تواند 

بار نزد  ا خودشان حداقل چهاریافراد را محکوم کند که 

چهار مرد "نکه یا ایحاکم شرع به ارتکاب آن اعتراف کنند 

شهادت دهند که متهمان را در " عادل

 .ده اندیحال برقراری ارتباط جنسی د

حتی تماس جسمی دو مرد در صورتی 

انه قلمداد شود ی همجنسگراکه عملی

ران جرم است، تا آنجا که ین ايدر قوان

 قانون مجازات اسالمی 124بنابر ماده 

گری را از روی شهوت یهرگاه کسی د"

  ر یببوسد تا شصت ضربه شالق تعز

 ".می شود

ران که بر یفری اين کيشرع اسالم و قوان

اساس آن نوشته شده اند برای زنان 

 در نظر نگرفته اند و زنانی که همجنسگرا مجازات مرگ

در اصطالح اسالمی (انه یمرتکب اعمال همجنسگرا

انه یکصد ضربه تازیشوند حداکثر به تحمل ) مساحقه

 محکوم می شوند

 
 

پيتر تچل، از فعاالن مشهور حقوق
همجنسگرايان از جمله شرکت کنندگان

سفارت ايران در لندن در تظاهرات مقابل
 بود

 
 

با خداوند ارتباط برقرار کرد و کسی روزی
 :پرسيد 

 خدايا يک ميليون سال برای تو چگونه است؟
 يک دقيقه : خداوند پاسخ داد

يک ميليون دالر برای تو :سپس مرد پرسيد 
 چگونه است ؟

 يک سکه  :خداوند پاسخ داد
می می توانم يک: د گفتسپس آن مرد به خداون

 سکه داشته باشم ؟
!" در عرض يک دقيقه البته،:خداوند پاسخ داد 

 
برای به دست آوردن موفقيت و پيروزی صبور 

 آزادی در راه است  .بايد بود و فعاليت بايد کرد
 .اگر شما نيز هم گام شويد

 
به سازمان همجنسگرايان ايرانی 

 بپيونديد
www.pglo.org 
pglo@pglo.org 
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 شبکه لزبين، گی، بایسکشوال و ترنسجندر

  سازمان دیده بان حقوق بشر

سازمان دیده بان حقوق بشر بزرگترین سازمان حقوق 

برنامه حقوقی ما  .بشر و مرکز آن در ایاالت متحده است

برای مردان و زنان همجنسگرا، دوجنسگرایان و ترانس 

 ها، با تجاوز به حقوق و تبعيض بر اساس گرایشرجند

گزارشات ما  .جنسی و هویت جنسيتی مبارزه می کند

منجر بدان شده که دولت مصر سخت گيری شدید بر 

عليه مردان همجنسگرا را متوقف کند و دولت جامائيکا 

را وادار به محکوم کردن خشونت های هموفوبيایی 

که رژیم ایران  مایليم اطالعاتی دقيق در مورد این .نماید

گرایانه زنان و مردان را مجازات چگونه رفتارهای همجنس

ما اميدواریم هم به زنان و مردان . می کند منتشر کنيم

همجنسگرای ایرانی نسبت به شيوه های خطرناک 

مانند استفاده ار حرکات پوششی و نفوذ در (سرکوبی 

و هم توجه جامعه ) اینترنت برای بدام انداختن افراد

ا همچنين م. جهانی به وخامت اوضاع را جلب نمائيم

اميدواریم که این گزارش در آینده در رسيدگی به 

تقاضای پناهندگی همجنسگرایان ایران که با شک و 

تردید و بی تفاوتی مسئولين اداره مهاجرت بسياری از 

اگر شما موری از  .کشورها مواجه می شود، کمک کند

تجاوز به حقوق یا مورد تبعيض واقع شدن در ایران دارید، 

 ما قول رازداری .دن آن استقبال می کنيمما از شني

کامل به شما داده و در انعکاس تجارب شما، هر گونه 

با بازگویی . مشخصات شخصی تان را حذف می کنيم

      العاده مهمی را انجام قتجارب خود، شما کار فو

 بر شيوه های سرکوبی که برای مدتهای -می دهيد

   اند، نور طوالنی در سکوت و خفا نگه داشته شده 

 .می اندازید
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 نامزد شدن یک همجنسگرا در ونزوئال
 

 IDAHخبری از موسسه روز بين المللی عليه هموفبيا 

نی بر این که آقای خوزه رامون مرنتس دریافت کردیم مب

 )José Ramon Merentes(   از فعاالن همجنسگرای

این موسسه در ونزوئال کاندیدای مجلس ملی شده 

 .است

خوزه مرنتس یکی از فعاالن حقوق بشر همجنسگرایان، 

دوجنسگرایان و دگرجنس شدگان است که نه تنها در 

ی فعاليت حوزه ی کشور خودش بلکه به صورت فرا ملت

می کند و به همين دليل رهبری روز بين المللی عليه 

 .هموفبيا را به عهده گرفته است

 در ونزوئال بسيار خوشحال و PFRخزب جمهوری خواه 

مفتخر است که آقای خوزه مرنتس را انتخاب کرده 

است و اتخاب شدن آن را قدم مهمی برای برگرداندن 

 نه تنها در حقوق از دست رفته ی اقليت های جنسی

 .ونزوئال بلکه سراسر جهان خواهد بود

 

  معلم مشهور رقص ایرانیازدواج 
 

ماه گذشته شاهد مصاحبه ی تلویزیونی آقای محمد 

خردادیان، معلم مشهور رقص ایرانی ساکن امریکا با 

 .تلویزیون تپش بودیم

اگرچه این مصاحبه با ناباوری آغاز شد اما بسيار 

وقتی شنيدیم که آقای . ن رسيدخوشحال کننده به پایا

خردادیان در مقابل دید همگان اعالم کرد که با مردی 

ایرانی ازدواج کرده و از زندگی اش با همسر همجنس 

 .خودش بسيار راضی و خوشبخت است

محمد خردادیان ابراز افتخار کرد که من بدون ترس و 

عيب اعالم می کنم ولی بسياری دیگر هستند که از 

 . می ترسند و به زبان نمی آورنداعتبارشان

و همسرش تبریک " محمد خردادیان"ما هم به آقای 

در     . عرض کرده و بهترین ها را برایشان آرزومندیم

آینده ای نزدیک مصاحبه یا توضيحات بيشتری را در 

 .گفتگو با محمد خردادیان ارائه خواهيم نمود
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 – ايتانیران باستان در موزه بریراث فرهنگی ايم
 بی بی سی

 

شگاهی یا نمايتانیموزه بر

امپراتوری "با عنوان 

جهان : فراموش شده

ش یبا نما" ران باستانیا

آثاری از فرهنگ و هنر 

ش از اسالم يرانی پیا

 .برگزار کرده است

ن بار است که ين نخستیا

ن یشگاهی با اینما

ران را در کنار هم در معرض یراث فرهنگی ايعظمت، م

 . ر می دهدد عموم قراید

ا با همکاری يتانیشگاه که به همت موزه برین نمایدر ا

  ران و موزه لوور برگزار یران، موزه ملی ایراث اياد ميبن

ان ي اثر متعلق به دوره هخامنش400ش از يمی شود، ب

 . ش گذاشته می شودیبه نما

ان از جمله، منشور ين آثار دوران هخامنشیمشهورتر

) مانهيپ(تون ین، بز بالدار، ریحقوق بشر کورش، جام زر

ن بار در کنار يی از جمله آثاری اند که برای نخستیطال

 ش عمومی گذاشته می شوندیهم به نما

ن آثار مانند منشور کورش متعلق به خود یبخشی از ا

شگاه ین نمایاست، اما بخش عمده ای از ايتانیموزه بر

   ل يرا آثاری تشک

می دهند که از موزه 

 از جمله های مختلف

ران، موزه یموزه ملی ا

د و موزه يتخت جمش

لوور فرانسه وام 

 .گرفته شده اند

ران ین بار است که از اين آثار برای نخستیاری از ايبس

 .خارج می شوند

نارها و جلسات ين آثار، برگزاری سمیش ایدر کنار نما

لم يش فیران باستان و نمایمختلف سخنرانی درباره ا

شگاه محسوب ین نمایدهای جانبی ادایز از جمله روين

 .می شود

داد بزرگ هنری ین رویرانشناسی ایهای ا در کنفرانس

ران ید دانشگاه های معتبر جهان و اياری از اساتيبس

رشکن، يد کشميتر چلکوفسکی، حميشناسان چون پ

لسون فرای سخنرانی خواهند يجارد نیعلی انصاری و ر

 .کرد

ن یز کسانی در ايران نیاز دانشگاه تهران و موزه ملی ا

 .کنفرانس ها سخنانی خواهند گفت

در " امپراتوری فراموش شده"شگاه یبازتاب برگزاری نما

 .ار گسترده بوديا بسيتانیرسانه های بر

ا گزارشی از آماده سازی يتانیون بریزیشبکه چهار تلو

س از ين گزارش جان کرتیدر ا. شگاه پخش کردین نمایا

شگاه که برای انتخاب آثار ین نمایبرگزارکنندگان اصلی ا

ن یران سفر کرده بود، گفت که ایهخامنشی به ا

ران باستان را برای مخاطب یگری از ایشگاه بعد دینما

 .غربی آشکار می کند

ق مورخان رومی یشه از طريران باستان همیبه گفته او ا

ونانی به غربی های معرفی شده و با توجه به جنگ یو 

     ن مورخان یران، ایان و روم با اونیامپراتوری های 

ش شده از یند و ستایدگاهی خوشاینمی توانستند د

 .ار بگذارنديران باستان را در اختیا

ران یجهان ا: امپراتوری فراموش شده"شگاه ینما

ا در لندن يتانی در موزه بر2006ه یتا هشتم ژانو" باستان

 .ادامه خواهد داشت

 

  دکتر ظهرابی– پوساآشنيل
 
 ی جراحی از عملهایكیپوساآشن ي ل 

 از یاريشود و در بسي محسوب میسر پائ

ا بصورت سر ی آوتاه مدت یموارد با بستر

اما در  .ر استی در مطب ها انجام پذیپائ

ش از ده ي بیه ياز به تخليآه ن یصورت

 باشد بهتر است به صورت یچرب) تر يبا پنج لیتقر(پوند 

. شودیه ميتوصمارستان ي آوتاه مدت در بیبستر

خانمها

ل ي آاهش احتمال تشكی برای ضد بارداریقرص ها

 یر روشهایلخته خون در پاها، آن را قطع آرده و از سا

 .ندی استفاده نمایريجلوگ

د مصرف داروی بانيچن هم

 

      آه در صورت مصرف  توجه داشته باشند

ن، بروفن و ی مثل آسپریهائ

ك هفته قبل تا یاز  آنها را ی هم خانواده یر داروهایسا

 یزید تا خطر خونري قطع آنیده روز پس از عمل جراح

 . ن و پس از عمل به حداقل برسديح
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ش ی را افزایوی ریها تواند خطر عفونتيگار مي سمصرف

ن خاطر يد به همیفزايداده و بر مشكالت پس از عمل ب

 .رود ی بشمار می منطقی آاریترك آن قبل از جراح

 یپو ساآشن به معنيه انجام ل آديتوجه داشته باش

 یم غذائیت رژیست بلكه رعاي نیآاهش وزن دائم

 .ن روش خواهد شدی ایش اثر بخشیباعث افزا

زان يم  و نوع ویط عمومیبسته به نظر جراح و شرا

پوساآشن و ي انجام لی برای مختلفی روشهایچاق

  آنهاین عمل وجود دارد، در همه ی ای دردین بيهمچن

 یتوان از بيشود و مي داده م پوستی رویبرش آوچك

 یق دارویتزر( ی منطقه ای حسی، بی موضعیحس

 استفاده ی عمومیهوشيا بی، )حس آننده به آمريب

 .آرد

م يمدت زمان عمل از ن...  و یزان چربيبسته به م

 جراح در یر است، تجربه يساعت تا چند ساعت متغ

 و عوارض پس از ی، طول مدت جراحی نهائیجه ينت

 . داردیادیت زي اهمعمل

ش سن آاهش یآه با افزا( پوست یكيت االستيخاص

جه يهر چه متناسب تر باشد نت(مار ي، وزن ب)ابد ی یم

م ی به رژی موضعیو عدم پاسخ چرب)  داردی بهتری

 یجه ي هستند آه نتی و ورزش مسائلیغذائ

 .دهند  یر قرار ميپوساآشن را تحت تاثيل

 ی شكم، باسن، نواح ران،یتواند برايپوساآشن ميل

،     نه هاير بازوها، سیر چانه، زیمختلف پا، گردن، ز

 .رد يمورد استفاده قرار گ... پهلو ها، پشت و

پوساآشن در ينست آه گر چه انجام لی ا مهمینكته 

 یته يسي بخاطر االست ست امايسالمندان ممنوع ن

، پاسخ به ی گروه سن نیشتر در اي بیآمتر و افتادگ

 .  جوانترها نخواهد بود ین افراد به اندازه ی ادرمان در

 : است  ممنوعریپوساآشن در موارد زيل

 طول قد فرد باشد، یبرا% 130شتر از ي بیاگر چاق

ن، فشار یريابت شیه، دید قلب، ری شدیهایماريوجود ب

 و  ف پوستيخون باال و آنترل نشده، گردش خون ضع

 .  بدنیر ارگانهاید در سای شدیهایماريب

 

 شود؟يم ن وچروكيچرا پوست ما دچار چ
 

متوقف   آه رشد بدنی بلوغ، هنگامیدر اواخر دوره 

آند اما معموال  یر مييشود پوست شروع به تغ یم

 . دهد ی نشان نمین بعديخود را تا سن

ابد، سرعت ی یش میآه سن ما افزا چنان هم

و ضخامت  افته ی  پوست آاهشیسلولها ینیگزیجا

ش یافزا) سيدرم( ست پوی زیه یال

 و ینياالست یشبكه  .ابی یم

ت يآه مسؤل خاص(، یاف آالژنيال

 یرزگشت پذ  ویآشسا

ج از هم بازیبتدر (باشد یپوست م

گشتن  زانی و آویشل شده، 

ن پوست یریز هی الیآاهش چرب. دی آی بوجود م پوست

د يتول.  شودی و طراوت آن میبائیحالت ز باعث آاهش

 ی معمول رطوبت افته ویآاهش  یو چربو ترشح عرق 

پوست صورت،  در.  آندیر مييپوست را دستخوش تغ

 یشود آه شليته باعث ميسيآمتر بودن االست  وینازآ

 یخودنمائ ر نقاط،یش از ساي بیچروآها حت ن ويو چ

 و خطوط متعدد اطراف   برجستهین و چروآهايچ. آنند

وها ابر ند،ی آیبوجود م لين دليز به هميچشم ن

پوست اطراف پلك ها شل و   آنند، ویدا مي پیافتادگ

د ی در اطراف لبها پدیزی ریچروآها  شده،  حالتیب

جاد یا ر چانه و گردن باعثی پوست زیافتادگ. ندی آیم

 . شودیم گردن و اصطالحا غبغب مي ضخین هايچ

كي ژنتیفاآتورها

ر

د

یبان

 

      

 از یاريو بس یزندگ یوه يش ،ی

ار ارزشمند و ي بس ديخورش ر

 

 یش می آن را افزا

 

رات دخالت يين تغید ایو تشدجاد یگر در ایمسائل د

ن ی به ایشتريت بيف حساسی ظریوستهاپ. دارند

در  شتر از معموليد بينور خورش رات دارند و خصوصاييتغ

 .نها اثر گذار خواهد بودیا

نو آه ديتوجه داشته باش

د است اما قرارگرفتن در معرض يمف

 یچرم اد باعثی مدت زیآن برا

 یكيت االستيآاهش خاص شدن و

گار ين سيهمچن. پوست خواهد شد

 ی آزاد اثرات مضریكالهایرادجادیبا ا

ر شدنيبر پوست دارد و سرعت پ

 آزاد بر پوست یكالهایراد جادیبا ا زي هوا نیآلودگ .دهد

آاهش  .آند یم       عتریر شدن آن را سرياثر آرده و پ

 یر جلدی زیع چربیهش سرتواند با آا یع وزن میسر

 . شودیپوست یو چروآها نيش چیموجب افزا

ر شدن ي مداوم هم مشخصا با پی عصبیفشارها

 .پوست مرتبط است
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ر ی اجتناب ناپذیر شدن پوست امريچه پ گر: نكته مهم

 نیتوانند سرعت ا ی مراقبتها میاست، اما برخ

  رات را آاهش دهندييتغ

 م و نرم آنندهی مالیروزانه صورت خود را با صابونها

 ید خودداريد، از قرار گرفتن در معرض نور خورشيبشوئ

جات یسبز .دياستفاده نمائ  ضد آفتابید و از آرمهايآن

 یشتري را به مقدار بیاهي گیوه جات و دانه هايتازه، م

 یورزش روزانه را بهمراه ورزشها. دياستفاده آن

 ی عضالنی تهيسيد تا تونيمخصوص صورت فراموش نكن

 .ديآن یگار خودداريدن سياز آش .ديرا به آن باز گردان

 
 
 

توانند يك ها مي موجود در پالستیائيميمواد ش

 !ند ی پسرها را دچار اشكال نمایتكامل جنس

 موجود یائيمي از مواد شیبرخ

ك ها و محصوالت يدر پالست

      )phthalates ( یكيپالست

 یعي تكامل طبیتوانند بر رو یم

 افراد مذآر یسلستم تنايس

 مواد مورد استفاده در یبرخ .جاد آنندی ا یر منفيتاث

، رنگها و یشیانواع عطر و ادآلن، صابونها، لوازم آرا

 ین مواد سمی ایز حاوي ن  قرصهایپوشش برخ

كه در ي مادرانیپسرها% 21 یك بررسیدر  .هستند

ده شده، در مقابل ین مواد دی از ایر باالئیادرارشان مقاد

   ل ي از قبی هائیگر، دچار آنومالی د یرهاپس% 8

 .بوده اند... س وي پنی نزول نكرده ، آوچكیضه يب

 
 
 

 تومورهای مغز و موبایل

 یها  تلفنی در مورد اثرات احتمالیادیرًا مطالعات زياخ

 یل انجام گرفته است و اغلب آنها بنفع نقش قویموبا

 هستند اما ی مغزیتومورهاجاد یها در ا ین گوشیا

 .نه ارائه آردين زمی در ایتوان اظهارنظر قطع یهنوز نم

 –ل در اطفال ی موبایها ی گوشیاثرات سرطان زائ

ن هم ي از بالغیتر بودن استخوان جمجمه حت بخاطر نازك

ن یز ان خاطر آاهش استفاده ايشتر است بهميب

 .رسد ی عاقالنه بنظر میها مگر در موارد ضرور دستگاه

 

 

 ADSL  نگاهی به فناوری

 مجله شبکه به نقل از آفتاب خبرگزاری 

 

هم از آن دسته از کاربران اینترنت هستيد  احتماال شما

استفاده  گيری یا همان سيستم شماره  Dial upکه از

، یک مودم  کنيد می

معمولی برروی سيستم 

، زمان زیادی از  خود دارید

هر روز باید  وقت شما

اتصال  گيری و صرف شماره

ع وصل ترنت و ق های  به

  در زمان، شود متوالی

استفاده از اینترنت خط 

تلفن شما مشغول است و هزینه تلفن را هم باید 

خيال  مدیا در اینترنت را هم بی مولتی ، پرداخت کنيد

اینترنت  که ازسرعت کند حلزونی آخر این اید و در شده

اما آیا اینترنت پرسرعت را تاکنون . هم کالفه هستيد

 تجربه کرده اید؟

ط  این

  …و  Dial up  اینترنت،

تلفن   خطوط برای اتصال به اینترنت با استفاده از

در کنار سيستم معروف و ) زوج سيم مسی (استاندارد 

دیگری هم وجود دارد، مانند  های ، روشDial up آشنای

   ، شبکه محلی و یا فناوری استفاده ازمودمهای کابلی

Digital Subscriber Line )  DSL (سيم و بی.   

(Wireless)  ناوریف  ADSL و  ترین یکی از مناسب

سرعت  ترین راهکارهای دسترسی به اینترنت پر باصرفه

 Dial اتصال معمولی های و مقابله با مشکالت سيستم

up است ! 

  ADSLفناوری

Asymmetric-DSL یا ADSL،   رده یکی از فناوری های  

xDSL  استDSL  با استفاده  یاخطوط اشتراک دیجيتالی

گيری از سرعت  امکان بهره  معمولی، تلفناز کابلهای 

 . DSL کند باال را برای اتصال به اینترنت فراهم می

های گوناگونی برای مصارف خانگی  امکانات و روش

خطوط دیجيتال  ترین آنها روش کند که مناسب فراهم می

گيری از  در این روش با بهره. است ADSL   نامتقارن یا

استفاده برروی   باند قابلمدوالسيون، پهنای نوعی خاص

تقسيم و هر  کابل تلفن به باندهای فرکانسی متفاوتی
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های  صوت، ارسال و دریافت داده(سيگنال فرکانسی 

 .پذیرد صورت می در یک باند) دیجيتالی

صورت در هنگام اتصال به اینترنت دیگر خط تلفن  بدین

صوتی اشغال نخواهد بود و امکان تبادل  برای مکالمات

  و تصویرنيز وجود خواهد داشتصوت 

سرعت ارسال اطالعات با سرعت دریافت   ADSL  در

تئوری،  اطالعات مساوی نخواهد بود، در باالترین سطح

با سرعتی  (DownStream) امکان دریافت اطالعات

با سرعتی  (UpStream)  و ارسال داده  8mbps  حدود  در

خاطر  دقيقا بدین. شود فراهم می  mbps 640 معادل 

بصورت عملی یک . شود نامتقارن یاد می بانام  ADSL  از

 2mbps حدود تواند با سرعتی در می ADSL کاربرخطوط

ارسال اطالعات برروی اینترنت   256mbps  دریافت و

 ADSL  اینترنت با فناوری در استفاده از. داشته باشد

گيری و انتظار برای اتصال یا قطع  شماره و  Dial up از

و شما بصورت دائمی با   خبری نخواهد بود باطارت

. خواهيد بود و در نهایت شبکه اینترنت متصل  ISP  مرکز

با روشن کردن کامپيوتر خود اتصال شما به اینترنت 

 .شود برقرار می

  ADSL مزایای

معمولی  گيری از خطوط تلفن بهره ADSL  اولين دستاورد

و شبکه ارتباطی آماده خواهد بود و در نتيجه نيازی به 

 .مخابراتی نيست کشی و تجهيزات جدید سيم

تلفن در هنگام اتصال به اینترنت، امکان  عدم اشغال خط

  سرعت به نسبت روشهایی مانند اینترنت پر استفاده از

Dial up  برروی سيستم های خانگی و شرکتهای 

ای برخوردار نيستند،   پيشرفتهکوچک که از امکانات

نياز به  اتصال دائمی به شبکه اینترنت بدون

گيری و اشغال بودن خط، هزینه کم در نصب و  شماره

تجهيزات، کاهش هزینه و عدم نياز به  اندازی و خرید راه

 تجهيزات اضافی برای کاربران خانگی در استفاده از

 مزایای مهماینترنت و راه اندازی آسان و سریع از دیگر 

ADSL  است.  

 ADSL   معایب خطوط

سرعت انتقال اطالعات   و  کيفيت DSL های در فناوری

زیادی به مسافت ميان کاربر مشترک با مرکز  وابستگی

از مرکز  هرچقدر مشترک. دارد  DSLتلفن ارائه خدمات

تلفن مسافت دورتری داشته باشد به همان نسبت از 

در . وردار خواهد بودبرخ تری سرعت و کيفيت پایين

کيلومتر عمال ارائه سرویس    5های باالتر از  مسافت

 .پر سرعت امکانپذیر نيست اینترنت

 ADSLعدم تقارن سرعت ارسال و دریافت اطالعات در

های بزرگ مشکل ساز  هاو سازمان شرکت نيز برای

 ضعيف و فرسوده بودن زیربنای ارتباطی. خواهد شد

االی خطوط تلفن که تاثير مخابراتی و عمدتا عمر ب

خواهند   ADSL مستقيمی برکيفيت و سرعت خدمات

 .داشت

 ADSL تجهيزات

بطور  DSL های فارغ از تجهيزات مخابراتی تکنولوژی

از دو دستگاه  ADSL  توان گفت ساده در یک نگاه می

دستگاه معروف به  یک: کند خاص استفاده می

 DSL در محل مشترکين و دستگاه DSL  مودمهای

Access Multiplexer (DSLAM)   در محل شرکت ارائه

 ATU-R  که با نام DSL مودمهای ADSL .دهنده خدمات

شود، مسئوليت برقراری اتصال ميان  می  آنها یاد نيز از

این نوع از . دارند برعهده DSL  کامپيوتر مشترک را با خط

به   10base-T  و یا پورت اترنت  USB  مودمها معموال با

با جدا سازی  . DSLAM شوند کاربر متصل می امپيوترک

باند برای  کيلوهرتزی از دیگر پهنای 4باندهای فرکانسی 

امکان ارتباطات کاربران و اتصال به  ADSL هر خط اتصالی

سرعت را برای اینترنت در مراکز ارائه  پر تجهيزات مجتمع

نيز  4kbps فرکانس باند. کند فراهم می  ADSL خدمات

 به هر. شود های مخابراتی هدایت می ه سمت سوئيچب

DSLAM شود که درنهایت  متصل می سيم صدها زوج

 زیاد هدایت بسوی یک اتصال اینترنت با پهنای باند خيلی

اشباع نشده است،  باند شوند و تا وقتی این پهنای می

باال از  و با سرعت صورت یکنواخت تواند به  مشترک می

در سمت مشترک، گاهی نياز . داینترنت استفاده کن

 Splitter دستگاه فيلتر جداکننده بنام یک است که از

برای  فرکانسی صدا نيزاستفاده شود تا ميان باند

 .داخل بوجود نياید ADSL ت مکالمات تلفن با اطالعات 

  سرعت در ایران نگاهی به اینترنت پر

شروع به ارائه  PAP  شرکت چندین   83  از تابستان

. اند در تهران و چند شهربزرگ دیگر نموده ADSL  اتخدم

استفاده از اینترنت پرسرعت یا همان  برای

 ISP ابتدا باید دید کدام شرکت یا  ADSL  خدمات

. دهد شما ارائه می را در منطقه مخابراتی  ADSL  خدمات

 ADSL  توان از خدمات می همانطور که بيان شد زمانی
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ز مخابراتی با مشترک بيش استفاده کرد که فاصله مرک

 های بسياری از شرکت. کيلومتر نباشد   5  از 

 DSL با گرفتن مبلغی بصورت ودیعه مودم  ADSL  خدمات 

و دیگر تجهيزات موردنياز را بصورت امانی دراختيار 

به خرید مودم نخواهيد  مشترک قرارخواهند داد و نيازی

ینه حق ای که باید پرداخت شود هز دیگر هزینه. داشت

هزینه مخابراتی است که براساس جدول  اشتراک و

و  با معيار سرعت ارسال(های ارائه شده  انواع سرویس

متفاوت  ADSL  توسط شرکت خدمات) دریافت اطالعات

 .خواهد بود

سرعت براساس مقدار حجم مبادالت  پر اینترنت  هزینه

. توسط مشترک در ماه است (download) اطالعاتی

انتقالی   سقفی را برای حجم ADSL  ماتشرکت خد هر

و در ) گيگابایت در محدوده چند(دیتا درنظرخواهد گرفت 

صورت استفاده بيشتر براساس هر گيگابایت، هزینه 

 .شود ای باید پرداخت اضافه

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

گسترش و پيشرفت محقق نخواهد شد مگر با اتحاد و 

همسو سازی و هم آوازی همه ی همجنسگرایان 

 .ایرانی در سرتاسر دنيا

سازمان همجنسگرایان ایرانی برای نيل به این هدف که 

همانا دفاع از حقوق همجنسگرایان ایرانی چه در داخل 

ایران و چه در خارج از ایران می باشد نياز به نمایندگانی 

    سازمان  در کشورهای مختلف دارد که از طرف

 . فعاليت های منطقه ای و محلی انجام دهند

اعطای این نمایندگی ها شرایطی در پی دارد که 

خواهشمندیم در صورت تمایل با دبير کل سازمان به 

یکی از این .  تماس حاصل نمایيدpglo@pglo.orgآدرس 

شرایط تسلط کامل گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی 

 .آن کشور می باشد

 .در انتظار تماس شما هستيم

 
 

 
چرا این قدر ملون هستيد 

 

گــر بــا فــردی در اجتمــاع برخــورد داشــته باشــيد وا

نداند کـه تـو همجنسـگرا هسـتی مـدام تعریـف و

تمجيد می کند که چقدر مرتب و منظم و شـيک و

 ...مودب و کلی چيزهای دیگر

وقتــی کــه متوجــه مــی شــود کــه تــو همجنســگرا

هستی سریعا یا جلو تو یا پشت سر تو یک اهـی

در سبک ومی کشد و تف و لعنت می کند که چق         

جلف و الشـی و اواخـواهر و کلـی چيزهـای دیگـر

 ....هستی

ــون هســتند و ــگ و مل ــدر مــردم رنگارن ــن ق چــرا ای

آیا این مـورد ایـن قـدر. سریعا رنگ عوض می کنند    

 اهميت دارد؟

یک همجنسگرا

ــاطی   ســازمان همجنســگرایان ایر  ــرای ایجــاد ارتب ــی ب ان

تنگاتنــگ بــا همجنســگرایان و شناســایی نقــاط ضــعف و 

قــــدرت جامعــــه درخواســــت دارد کــــه نماینــــدگانی از 

 .شهرهای مختلف ایران داشته باشد

برای حفـظ امنيـت ایـن اشـخاص تـدابير خاصـی در نظـر                

گرفته شده است که چنانچه متمایل باشـيد کـه در ایـن      

 تماس  pglo@pglo.orgآدرس  امر فعاليت نمایيد لطفا به      

گرفته و درخواست خود را اعالم کرده تا اطالعات الزم با           

 .شما در ميان گذاشته شود

 .تپش قلب ما بسته به حمایت شماست

 
 

 

ــی    ــاران و نویســندگان همجنســگرای ایران ــانون خبرنگ ک

پشــتيبان کننــده نشــریه همجنســگرایان ایرانــی خواهــد 

شـته هـای خـود را بـا     شـما مـی توانيـد خبرهـا و نو       . بود

 Microsoft Wordموضوعات مشخص در قالب فایل های 

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

هـيچ نگرانـی نسـبت بـه طـرز نگـارش            ) استفاده نمایيـد  
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نداشته باشيد در صورت نيـاز مـا آن را ویـرایش خـواهيم              

 . کرد

ود را برای عضویت در این کانون می توانيد در خواست خ

 ارسال نمایيد و با تکميل  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

 
 

 
 

ــل منتشــر نمــودیم       ــماره هــای قب ــانطور کــه در ش هم

 و اسـتفاده از کلمـه پرشـين         دوستانی بـه نـام سـازمان      

ــه     ــن زدن ب ــر دام ــی ب ــد و آن را دليل ــی وارد نمودن ایرادات

اختالفات قومی دانستند و هم چنين برخـی از دوسـتان           

نيز از ایـن نـام ناخرسـند        با لهجه های مختلف     ایرانی ما   

 . شده اند

پيرو اطالعيه قبلی سازمان همجنسگرایان ایرانی اولين       

ــر رســمی خــود را در کشــو  ــو  دفت ــادا در شــهر تورنت ر کان

صورت مشهود تری فعاليـت     بازگشایی خواهد نمود و به      

 و نيکــو زمــانی اســت کــه اصــالحاتی در     خواهــد کــرد 

سازمان انجام داده و ایرادات و کاستی هایی کـه تـا بـه              

 .حال در آن بوده است را برطرف نمایيم

 امکان تغيير نام سـازمان از    اولين موردی که مطرح است    

  .ودب ایرانين خواهد پرشين به

چنانچه با این پيشنهاد موافق هستيد لطفا نظرات خـود          

را بـرای مـا ارسـال نمایيـد و اگـر پيشـنهاد بهتـری داریــد        

 .خواهشمندیم از ما دریغ نفرمایيد

 

 
 

سازمان جلسات هفتگی ویژه ای را در اتاق های 

پالتالک ترتيب داده است که ورود برای عموم آزاد است 

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

 . 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 

 Iran-Persian Gay & Lesbian Organization  :نام اتاق

 باز می شود PGLO-PGLO (ID) توسط آی دیاین اتاق 

 .که 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

 

 
 

 
 

https://www.gayromeo.com 

در پيش شماره قبل به معرفی این سایت پـرداختيم کـه       

روفایـل ایجـاد کـرده و صـفحه ای          ریق می توان پ   طاز این   

امـــا بـــا توجـــه بـــه . مخــتص بـــه خـــود داشـــته باشــيم  

فيلتراسيون سایت های اینترنتی در ایران دسترسی به        

 .این سایت ها در برخی نقاط ناممکن می باشد

 httpبرای رفع این مشکل بهتر است که در پایـان کلمـه             

 بــه Security کــه از کلمــه Sدر آدرس ســایت یــک حــرف 

      از ایـــن طریـــق .  امنيـــت اســـت را اضـــافه کنيـــدمعنـــای

 .می توانيد به این سایت ها دسترسی داشته باشيد

سایت های دیگری که امکان دوسـت یـابی را بـه شـما              

 :می دهند عبارتند از

https://www.gaydar.co.uk 

https://www.face-pic.com 

چنانچه سایت هـای دیگـری را مـی شناسـيد از طریـق              

 .به دیگر دوستان خود معرفی نمایيداین نشریه 
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معموال گروه ها و جمعيت ها در اجتماع واحد خبرگـزاری           

ویژه ای را اداره می نمایند و در راه اطالع رسانی تالش            

به عنوان مثال خبرگزاری دانشجویان ایرانی با  . می کنند 

متشکل از دانشجویانی از سرتاسـر کشـور        " ایسنا"نام  

ن خبر و مخـابره کـردن و انتشـار آن           است که در پی یافت    

اخبار انتشار یافته ی این خبرگزاری منحصـر        . می باشند 

به دانشجویان نبوده و قسمت های مختلـف اجتمـاعی،          

 . را پشتيبانی می کنند... سياسی، دانشجویی و 

ستان و عزیزان پيشنهاد می کنيم که ما وما به تمامی د

خبرگزاری داریم و   همجنسگرایان نيز احتياج به این واحد       

ــایيم     ــوادث را منتشــر نم ــار و ح ــی بایســت اخب ــن . م ای

 اما  دخبرگزاری می تواند واحدهای مختلفی داشته باش      

نيکــوتر ایــن اســت کــه بــه مســایل مختلــف سياســی،   

ظلـم و   . همجنسگرایان بپردازد ... اجتماعی، فرهنگی و    

تجاوزها را محکوم کنـد و در کـل         . ستم ها را مخابره کند    

 صــحيح و مســتندی از ایــن گونــه اعمــال بــرای اطالعــات

سطوح بين المللی آماده سـازد و ایـن گونـه نباشـد کـه               

 و در پس این اخبار گروهـی  فردی باشد اخبار و رویدادها    

 . و آن خبر را پشتيبانی نمایندبودهتایيد کننده 

مشارکت در این واحد خبرگزاری می بایست توسط خود    

این . ریت و کنترل شود   همجنسگرایان صورت پذیرد و مدی    

ــا احســاس       ــوده و بایســتی ب ــاری بســيار حســاس ب ک

 .مسوليت ویژه ای این کار انجام گردد

چنان چه شما دوست عزیز این پيشـنهاد و زمـان انجـام             

آن را مناسب می دانيد لطفا نظـرات و پيشـنهادات خـود             

 .را ارسال نمایيد تا بررسی و اقدام شود

ی بـه صـورت مسـتقل       شایان ذکر است که این خبرگـزار      

ــازمان همجنســگرایان      ــه س ــذیرفت و ب ــد پ ــام خواه انج

ایرانــی تعقــل نــدارد و ســازمان نيــز تنهــا یــک عضــو ایــن  

ــد     ــد ش ــتقل اداره خواه ــود و مس ــد ب ــزاری خواه . خبرگ

سازمان تنها مطرح کننده این طرح و هماهنگ کننـده آن           

تا زمان تشکيل خواهـد بـود و پـس از آن توسـط مـدیران                

 .رگزاری اداره خواهد شدویژه این خب

لطفــا نظرهــای خــود را بــه دبيــر امــور فرهنگــی ســازمان 

همجنسگرایان ایرانی جناب آقای پيام شيرازی به آدرس 

 .  ارسال نمایيدpayam@pglo.orgپست الکترونيکی 

 .در انتظار خبرها و نظرات شما هستيم

 
  اصفهان–فریبا 

فا لط. ها و مدل های شما هستمدمن در انتظار مت

 .برای مجله ارسال کنيد
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 با سالم

 و بـا مـن   می دهيدل من جواب يمیکه به ا نیدر آغاز از ا

 شما نسـبت بـه      . متشکرم می کنيد  یاحساس همدرد 

ــن  ــیم ــ لخيل ــراف دط ــ عز.دی ــر مــ انزی ــن فک ــنم  ی م    ک

علـت  ایـن    به نظر خـودم بـه        قضيهن  ی البته ا  ،مه ا افسرد

ــه  ــن احســ هســت ک ــ م ــیایاس تنه ــنم و هــ ی  م چ يک

 از . هسـت   سـخت  ی مـن  ز بـرا  يـ چه   همـ  .ندارم یهمدم

ــانی ــه  زم ــه ب ــا   خــانواده ام ک ــتم مــن دوســت دارم ب  گف

ش فشـار   ه ا همجنس خودم سکس داشـته باشـم همـ        

و گوشـه  بـا   مـدام  و  حس مـی کـنم     دوشم رویده  انواخ

م و  ه ا د خسـته شـد    ي باور کن  . حرف می زنند   ه با من  یاکن

   بــودم رســتم اگــي نی مــن آدم سكســديــنا بد را نيــزنیــا

  تقــدم ع روم و دنبــال ســکس بــودم مــن متــویش ه اهمــ

 و  د بـا عشـق در آنـار هـم باشـن           می تواننـد  ها هم    یگ

نجا ینم چرا ا  اد ی اما نم  د سکس فکر نکنن   به فقط   حداقل

 ی باشـم نــه آزاد آزادســت مـن دوســت دارم  ي نینطـور یا

 دردنـ وآ وجـود ن بـه    ا خودشـ  یران بـرا  یـ  که مـردم ا    کاذبی

 کــه ینکــه بــا کســی ایســت آزادي فقــط ســکس نیآزاد

کـه   یویمـه بگـ    ه  و به  بيرون بروی  به   عاشقش هستی 

         چـــه کســـی را   دوســـت دارم و مـــن چـــه کســـی را  

 و   هسـتم  یمـن گـ   دوست دارم بگویم کـه       .می خواهم 

دوسـتش   یوی طرف بگ  هشما باشم ب   نم که با  یعاشق ا 

ل يــ دلی هســتی چــون گــینا و بــدنگــوییدروغ داری و 

 .ی باشذاتیا بد ی آدم خراب کار د کهندار

از و خسـته ام   دلم شکسته می خواستم بگویم که   من  

  ن گـوش   ا خودشـ  امثـال  یا هـ  ه که فقـط بـه گفتـ       یمردم

 چـه   بطه مـرد بـا زن     ا ر دفهمن ی که نم  ی مردم می دهند 

کـه دو تـا پسـر بـاهم         می خواهند بفهمند    چطور  هست  

 ی بـا مردمـ     هسـتم و    نانکه جو ی من ناراحتم از ا    .دباشن

ــنم   ــی ک ــدگی م ــه زن ــی ک ــنس  معن    را  عشــق دو همج

 . هستی اصًال عشق چدفهمن ی نم.دفهمن ینم

 در مـن کـه      که این موضوعات را نوشـتم،     د  ي ببخش  را من

 نمـی خواهنـد    مـردم    بيـنم  مـی کـنم   ی   مـ  یتهران زندگ 

 بـه   د، آن هـا را از آزادی ترسـانده انـد و           درك کنن را   یآزاد

ن ی آخـر  ماشـين  طرف   می بينم  من   .نده ا  کرد قانع یهاو

واقعـا و  زش غـ  و مدنـ اد یچ نمـ  ي هـ  ی اما از آزاد   داردمدل  
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 می گـویيم،   مردم   ی برا ی از گ  .متاسفانه تعطيل هست  

 مـی دانـد،    ونیا کـ  یـ  ابنـه ایـی   ا  یـ  ا ر افرادن  ی که ا  یسک

قائــل ن ارزش اشــی آزادبــرای و د دارنــی کــه آزادیمردمــ

مـن از   . وندشـ  یمـ  درسـت ن   رگی د د کردن انقالب و   دنبودن

  .مه ان مردم خسته شدیا

  تهران- مهرداد 

 سالم 

ن یـ  به ای و مثل منجهستيد متوجه این قدرکه ممنونم 

باور کنيد کـه    م  نزای عز .توجه دارید ده  یب د يسآ دل   ضعيف

مطالب شما و برنامه هـای رادیـو را در یـاهو مسـنجر در               

اطالعاتی کـه از شـما       و با    قسمت آسيا پخش می کنم    

 یلــي خ.گفتمــان مــی کــنم افــت مــی کــنم بــا همــه دری

  گـذارد  ی نمـ  سوالیچ  ي ه یجاهست و    کامل   مطالبتان

 ازدفـاع   یـک وقـت در       تـا    مرتب تغذیه شـوم    بایدآما خوب   

 روی را رادیــو یخــواهم صــدا ی مــ.خودمــان کــم نيــاورم

مطالبتـان  . کانون فرهنگی پخش کنم    در    و بياورم استک

  .را در دنيا پخش می کنم

 بفرستم  ام را برایتان یداستان زندگ خواهد که   دلم می   

 کـه   متوجه شوید به چه چيزهایی متوسـل شـده ام         که  

ــدهمفا شــخــودم ر ــر مــ مــن چــون .ا ب ــه   ی فک ــردم ک ک

تمــام زنــدگی خــودم را و  اســت یمــاري بهمجنســگرایی

. صرف شفای خودم کردم اما بيماری نبود و پابرجـا مانـد           

 یلــي خ. بفرســتممطلــب ی کلــبرایتــانم ه خــوایمــ

 . زحماتم بودید مزد .امه فتایخوشحالم که شما را 

  اتریش–کيارش 
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