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 با درک و شکيبایی بر هر مشکلی توانایی
 

 تنگناهای زندگی اغلب چنان دردناکند که

 .تاب پایداری در برابرشان نداریم

شکنيم و فرو می افتيم چنان کوبنده ، که گاه می 

.سرانجام به همه چيز حتی خود بدبين می شویم

 شاید در تاری که خود تنيده ایم گرفتار شویم ،

 و اگر نتوانيم درست اندیشه کنيم شاید ،

 راهی در پيش گيریم که 

 .به آن آشفتگی بيشتر بيانجامد

 اما احساس تنهایی مکن که دیگران نيز ،

 . بوده اندبا چنين لحظاتی روبه رو

 .گاه زندگی آسان نيست

باید سخت بکوشيم تا به آن چه می خواهيم

 .دست یابيم

 و آن گاه است که ، 

 .ارزش آن را بيش از پيش می دانيم

  

 

 
 

 ٢     سردبير

 ٣   همجنس گرایی در دیگر کشورها

 ٣  همجنس گرایی در گذر ادبيات فارسی

 ۶  رانیبر دیگر از زندگی همجنسگرایان ای

 ٨    مصاحبه با دبير کل ایلگا

 ١۴    هد ما در زندگی چيست

زنانه  ١۵     زب

 ١۶    وباز هم پارک دانشج

 ١٨      من

قد ساده  ١٩     یک

ان زندگی من   ٢٠    قسمت اول–دا

 ٢۵    گال ای از لزبين ها

 ٢۶     نویسنده تنها

 ٢٧    مصاحبه ای با اولين ها

 ٢٩    چم ایران تکامل پرتاریخچه

ی فيلم  ٣٢     معر

های خواندنی  ٣٣    تازه

يه ها  ٣۶     اط

با پيام و پيام با شما  ٣٨    ش

 ٣٩     تماس با ما
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 پيام شيرازی                                   

 عرب در مورد  مشهورخليل جبران نویسندهجبران 

ایرانيان می نویسد که ایرانيان مردمی نترس اما یگانه 

ود که جبران هم بشور ببينيد ماجرا آنقدر . خواه هستند

شاید هم آن چنان ناروا نگفته باشد که ما . نقل می کند

ایرانيان در همه حال دوست داریم همه چيز تعلق به 

 را در  و پيروزیین تعلقاخودمان داشته باشد و 

 .همکاری مهيا نمی کنيم

باشيم و یا اصال ر تياخدوست داریم یا مدیر و صاحب ا

ا باشد یا اصال هيچ چيز هرچند  یا همه چيز با م.نباشيم

 متاسفانه این احساست .هم مفيد وجود نداشته باشد

و نگرش های ناگوار بوده که وضعيت نابسامانی این 

 وقایع پس از انقالب شاید همده ورچنين بر ایران وارد آ

 .ورده استآ ملت را پر شبهه و شکاک بار ۵٧

 ٧٠گمان می کنم اگر ملتمان آزادی کافی داشتند 

ميليون سازمان و حزب و موسسه و تشکيالت یک نفره 

تنها نظر خودشان را ارائه دهد و تا تشکيل می دادند 

حتی حاضر نبودند از کوچکترین استعداد و امکانات 

و متحد و خودشان برای هم هدفانشان استفاده کنند 

 .دگردنیکپارچه 

ن  در افزایش قارچ مانند تلویزیو می تواننمونه بارز آن را

تعداد تلویزیون . های ماهواره ای به وضوح مشاهده کرد

در حالی که .  مفيد بسيار کم هایها بسيار اما برنامه

هدف خاصی به غير از پخش موسيقی و تبليغات دنبال 

وضعيتی مشابه نيز در مورد ما . د کنننمی

 .همجنسگرایان صدق می کند

پس از مدت ها نابسامانی تعدادی دور هم جمع شدند 

 ی هتکه صدای در گلو خفو کمر همت بستند 

 به گوش مردم دنيا  بيدار کنند وهمجنسگرایان ایرانی را

 بزرگترین زندان برای یادشان نرود ایران تنهاتا برسانند 

به دليل  اما . و سياسيون نيستروزنامه نگاران

ضد براندازی و حضورمان در خارج از کشور فتوی به 

فعاليت می هم  اگر در ایرن ما ا.مان دادند بودنانقالب

 رای به مزدوریمان می دادند که حتما چيزی  بازکردیم

 انگشت نيز در آینده .هست که بازداشتشان نمی کنند

 ما خواهند گرفت که این سازمان و ویاتهام به س

 فعالينشان چشم دیدن وب نوشت ها و نشریات

ن ها آ را نداشتند و دستور به حذف فيزیکی اینترنتی

ن حس شک و شبهه با فکر و روح و یگویی ا. ادندد

 و به کسی نمی توان جسمشان آميخته شده است

 !اعتماد کرد

از همگان خواستيم که بيایيد و همکاری کنيد و برای 

خودمان دل بسوزانيم که هيچکس دل نخواهد سوزانيد 

 از تعداد نفراتمان و دفترمان و خط و طرح و آرم و نام ولی

     همکاری یا ماگرفتند که یا تغيير دهيد ایراد ... و 

 .نمی کنيم

به  خواندید به روند روهمانطور که در سرمقاله های قبل

 و آنچه نباید اتفاق سخت شرایط ایران هشدار دادیم

 گویی تمام روشنفکران و  ليکن شد،، انجاممی افتاد

 همجنسگرایمان به وب نوشتی کفایت اندست به قلم

    ی فرهنگ و اجتماع را مایه فراخکرده و تنها همان

می دانند و اهداف خود را فراتر و بسيار باالتر حس کرده 

و سازمان همجنسگرایان ایرانی، نشریه چراغ، رادیو 

گانی تازه به دوران رسيده  تجربرا به دید نو... رها و 

 .انگاشتند

 و لزوم اطالع اگر در امری پنهان کاری انجام می شد

 سبب آن احتياط  در پيش گرفته شد،رسانی طبقه ای

از دچار شدن به چنين روزی بود که سد راه وب نگاران 

 این  دیگر همه ما می دانيم کهاما. همجنسگرا شوند

مرگ کبوتر نيست شاید بالهایمان را ببندند اما آواز 

خواهيم سرایيد و آزادی و صلح را به سرزمين مان باز 

 .خواهيم آورد
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  کانادا–امين 

 ن سعودیاعربست

در کشور عربستان که به صورت      

ــود   ــاهی اداره مــــی شــ پادشــ

سيستم شـرعيت دینـی حـاکم       

است و به واسطه آن روابط همجنسگرایان غيـر قـانونی           

در عربسـتان بـه دليـل طبيعـت آل سـعود از دیـن               . است

اسالم و شریعت حنبلی و حدود حکومت دینی روابط دو          

زات مــرگ بــرای آن در نظــر همجــنس منــع شــده و مجــا 

ــده اســــت  ــورد  ح. گرفتــــه شــ ــوط در مــ ــوم لــ کــــم قــ

همجنسگرایان مرد صادق اسـت و هـر دو بـه سنگسـار             

محکــوم مــی شــوند امــا در صــورتی کــه یکــی از آن هــا  

ازدواج کرده باشد شخص متاهل به صد ضـربه شـالق و            

در حـالی کـه اگـر یـک غيـر           . دیگری سنگسار می شـود    

ــا یــک مســلمان روابــ  ط جنســی برقــرار کنــد مســلمان ب

 اثبـات   .شخص غيرمسلمان محکوم بـه سنگسـار اسـت        

آن با چهار بار اقرار و یا چهار شـاهد قابـل قبـول اسـت و                

 ضـربه   ٨٠اگر شاهد کافی وجود نداشته باشد هردو بـه          

در مـورد وضـعيت لـزبين هـا         . شالق محکوم مـی شـوند     

چيزی در قانون عنوان شده که آن را بـر عهـده قاضـی و               

 ضـربه   ١٠٠ذاشـته کـه انتظـار مـی رود          گالمی  متون اس 

 .شالق برای هر کدام در نظر گرفته شود

 سازمان عفو بين الملل گزارش داد که در         ١٩٩۶در سال   

ــتان  ــای   ٢۴عربسـ ــل رفتارهـ ــه دليـ ــارگر فيليپينـــی بـ  کـ

 ضــربه شــالق ٢٠٠همجنسـگرایی هــر کـدام بــه تحمـل    

محکوم شدند کـه خوشـبختانه دادگـاه هـيچ گونـه مـورد             

 . را نتوانست ثابت کنددخول

ایـه گـزارش رسـمی      پ بر   ١٩٩۶ در سپتامبر    UPIسازمان  

 اعــالم کــرد کــه دســت کــم OKAZعربســتان در روزنامــه 

 اعدام شده اند به علـت       ١٩٩۵-۶ نفری که در سال      ٢٠٠

وزارت امور خارجـه امریکـا در       . همجنسگرایی بوده است  

 اعالم کرد ایـن کشـور       ١٩٩٧گزارش ساالنه حقوق بشر     

ــه همجنســگرایی هســتند را    مرد ــون ب ــه مظن ــی را ک ان

زمان عفو بـين    ا س ٢٠٠٠ می   ١٢بازداشت می کند و در      

 شـــهروند ٩الملـــل نيـــز در خواســـت کمـــک فـــوری بـــه 

عربستان که به جرم همجنسـگرایی بازداشـت بودنـد را          

 .کوم شده بودندحنمود که اینان به اعدام م

 

 

 دکتر سيروس شميسا

 نقابوسنامه و عشق به غالما

عنصـــرالمعالی کيکـــاوس بـــن وشـــمگير از شـــاهزادگان 

خاندان زیاری بود که در قرون چهارم و پـنجم در گـيالن و              

عنصـرالمعالی دامـاد سـلطان      . مازندران حکومت داشتند  

ــام        ــه ن ــلطان پســری ب ــن س ــر ای ــود و از دخت ــود ب محم

کتـاب قابوسـنامه را بـرای پسـر خـود           . گيالنشاه داشـت  

     ا بـــه او بيـــاموزد و  راه و رســـم زنـــدگی ر نوشـــت تـــا  

ــود را بـــه او منتقـــل کنـــد   ــا و تجربيـــات خـ . دانســـته هـ

قابوسنامه به ایـن اعتبـار کتـاب بسـيار مهمـی اسـت و               

استاد ملک الشعرا بهار آن را در برگيرنده ی مجموعه ی     

در ایـن   . تمدن ایرانی پيش از حمله مغول خوانـده اسـت         

 آنـان   کتاب مکررا از عشق ورزی به غالمان و مجامعت با         

سخن رفته و این می رساند که عشـق و نزدیکـی مـرد              

ــدگانی ایرانيــان     مخصوصــا –بــه مــرد در تمــام زوایــای زن

در بـاب چهـاردهم کـه در        .  نفـوذ کـرده بـود      –طبقات بـاال    

 :عشق ورزیدن است می نویسد

بــه روزگــار جــد مــن شــمس المعــالی خبــر آوردنــد کــه  " 

. )دنی و گـران   خری(بازرگانی به بخارا بنده یی دارد بهایی      

نخاس را بفرستاد و آن غالم را به هزار و دویسـت دینـار              

اميــر بدیــد و  . بخریــد و بــه گرگــان پــيش اميــر آوردنــد     

روزی اميـر دسـت پـاک       . تا چنـدگاهی برآمـد    ... بپسندید

مگـر بـه چشـم     . همی کرد و بدین غالم همی نگریست      

چون زمانی از ایـن حـال بگذشـت         . وی خوش همی آمد   

می را گفـت کـه ایـن غـالم را آزاد کـردم و               ابوالعباس غان 

از شهر دختـر کدخـدایی بـرای        . فالن ده وی را بخشيدم    

ه کـه   اگـ  وی بخواه تا به خانه ی خویش بنشـيند و تـا آن            

ابوالعبـاس  . ریش برنياورد نخواهم که از خانه بيرون بياید       

فرمان خداوند راست امـا اگـر رای        : غانمی وزیر بود گفت   

ــد بنــ   ــد اقتضــا کن ــدرین   خداون ــه مقصــود ان ــد ک ده را بگوی

 و ســـخت زشـــت بـــود   حـــال چنـــينهچيســـت؟ امـــروز

مرا بعد از هفتاد سال     ! پادشاهی هفتاد ساله و عاشق    

ــد      ــالی مشــغول بای ــدگان خــدای تع ــاه داشــت بن ــه نگ ب

 ..."بودن

کایــت تــاریخی ایــن کتــاب در موضــوع حایــن نمونــه ای از 

 پسـرش   مورد بحث بود، اما چند نمونه از اندرزهای او به         

در ایــن بــاب کــه از آن اســتفاده هــای جامعــه شــناختی  
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 سوگلی را بـا خـود       بسيار توان کرد از جمله این که امرد       

 :به ميهمانی می بردند و به اصطالح به رخ می کشيند

معشوق خود بطليموس و افالطـون نباشـد و لکـن بایـد           "

که اندک مایه خردی دارد و نيز دانـم کـه یوسـف یعقـوب               

ان باید که حالوتی و مالحتی باشـد وی را          نباشد اما چن  

اگر به ميهمانی روی معشوق . تا زبان مردم بسته باشد 

ــا خویشــتن مبــر و اگــر بــری پــيش بيگانگــان بــه وی    را ب

مشغول مباش و دل در وی بسـته مـدار کـه خـود وی را                

کسی بنتواند خـوردن و مپنـدار کـه وی بـه چشـم همـه             

 باشد و نيز هر     کسی چنان درآید که به چشم تو درآمده       

زمانی وی را ميوه مده و هر ساعتی وی را مخـوان و در              

 ... "گوش وی سخن مگوی

اما از غالمان و    ... پيوسته به مجامعت مشغول مباش      " 

زنان ميل خویش به یک جنس مدار تا از هر دوگونه بهره            

تابسـتان  . ور باشی و از دوگونه یکی دشـمن تـو نباشـد           

 ..."يل به زنان کنميل به غالمان و زمستان م

 

 نمونه هایی از شعر شاعران این دوره

همه شاعران این دوره به کرات از معشوق مذکر سـخن     

معروفترین شاعران این دوره عنصری و فرخـی        . گفته اند 

از امثال عسجدی و لبيبی دیـوانی       . و منوچهری هستند  

ــده اســت  ــد در   . برجــای نمان ــذکر را بای ــر معشــوق م ذک

برخی از قصاید عنصری مقتضـب      . تشبيب قصاید جست  

در آن قصـاید او کـه تشـبيه         . است یعنـی تشـبيب نـدارد      

امـا ماننـد    دارد معموال وصف معشوق مذکر آمـده اسـت          

مـثال لفـظ پسـر، اشـاره بـه          (اشعار فرخی قـرائن صـریح       

   نــدارد و لــذا خواننــده ی غيــر حرفــه ای ) ســپاهی بــودن

 تشـبيب قصـاید   . می تواند معشوق را مونـث فـرض کنـد         

منوچهری بر خالف فرخـی و عنصـری عاشـقانه نيسـت            

امــا در تشــبيب . بلکــه معمــوال در وصــف طبيعــت اســت 

قصاید فرخی به فراوانی از معشوق مذکر با قراین صریح          

لذا از فرخی جداگانه سخن خـواهيم       . سخن رفته است  

گفت و در این جا فقط چند نمونه از عنصری و منوچهری            

 صـریحی دال بـر معشـوق        می آوریم که در آن ها قـراین       

پيش از نقل نمونه ها بایـد اشـاره کـنم           . مذکر وجود دارد  

که عشـق بـه معشـوق مـذکر بـه حـدی در ذهـن قـدما                  

ــای      ــه در داســتان ه ــوده اســت ک ــارف ب ــی و متع طبيع

ساخته اند غالبا معشوق    عشقی که برای این شاعران      

ــذکر اســت  ــع    . م ــاب مجم ــری در کت ــورد عنص ــثال در م م

 :القصاید آمده است

نقــل اســت کــه در ایــام تقــرب ســلطان بــه نزدیکــی از   "

خویشان خواجه حسن ميمندی که وزیر آن پادشـاه بـود           

 ر       لکـــن آن راز را از نزدیـــک و دو ... تعلقـــی پيـــدا کـــرد   

پـدر  ... عاقبت االمر راز ایشان برمال افتاد       ... می پوشيد   

آن پسر به هر نوع که توانست او را از اختالط حکيم منع             

کيم در عشق آن جوان به مرتبه ای رنجور  حالجرم  . ودنم

که نزدیک به آن رسيده بـود کـه رسـوای           ... و بيمار شد    

اتفاقـــا از نـــادرات حـــاالت و حســـن ... مـــرد و زن شـــود 

پدر آن پسر شبی در خواب دیـد کـه از جانـب         ... اتفاقات  

و ایـن صـدا     ... مشرق ابری سياه در غایت هيبت برآمـد         

بگریـز و از درد دل مسـتمند پرهيـز و در            شنيد کـه از بـال       

این واقعـه در دل وی اثـر عظـيم          ... سراپرده عنصری آویز  

... پسر را برداشته متوجه خانه ی عنصری گشـت          . کرد

القصـه چـون    ... پسر را با وی بـاز گذاشـت و بـاز گشـت              

حکيم مطلوب را بدیـد و خانـه را از غيـر خـالی یافـت بـار                  

يهوش شد و چون به هوش دیگر سر در قدم وی نهاد و ب 

نقـل  ... آمد به مطالعه دیباچه حسـن او در خـروش آمـد             

است که اکثر آن شب حالت حکيم به بيهوشی گذشت          

و هر چند معشوق خواسـت کـه تـا عاشـق در وی نگـاه                

 . کند و خود را از حسن او آگاه گرداند نتوانست

ال این جزبات و عفت از عشق چندان غریب         ثای عزیز ام  

هــر آینــه مطلــوب او را طالــب گــردد و ... يســت و بــدیع ن

در انـدک فرصـتی امـر مـنعکس        ... قضيه مـنعکس شـود      

شد و مرتبه ی معشوقی به صفت عاشقی تبدیل یافت          

 : چنان که عين القضات همدانی فرموده

 چندان ناز است از تو اندر سر من

 "که اندر غلطم که عاشقی تو بر من

 ودتا همی جوالن زلفش گرد اللستان ب

 عشق زلفش را به گرد هر دلی جوالن بود

 تا همی ناتافته تاب اوفتد در زلف او

 تافته بودن دل عشاق را پيمان بود 

 مر مرا پيدا نيامد تا ندیدم زلف او 

 کز شبه زنجير باشد یا ز شب چوگان بود

 عارضش داند مگر کس چشم بد آید سته

 از نهيب چشم بد دایم درو پنهان بود

 ه است کس بر باد نفشانده است مشکتا جهان بود

 زلف او را هر شبی بر باد مشک افشان بود
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 اسب گردون است از او گر سرو برگردون بود

 خانه بستان است از او گر ماه در بستان بود

 ش افزایی کند وقتی که در مجلس بودرام

 لشکر آرایی کند روزی که در ميدان بود

*** 

 ر چنگ، چنگبينی آن ترکی که او چون برزند ب

 از دل ابدال بگریزد به صد فرسنگ سنگ

 بگسلد بر اسب عشق عاشقان بر تنگ صبر

 چون کشد بر اسب خویش از موی اسب او تنگ، تنگ

*** 

 ای پسر می گسار، نوش لب و نوش گوی

 فتنه به چشم و به خشم، فتنه به روی و به موی

 ما سيکی خوار نيک، تازه رخ و صلح جوی

 جنگ کن و ترشرویتو سيکی خواربد، 

 

 فرخی سيستانی

چنــان کــه گفتــيم معشــوق مــذکر در دیــوان همــه ی       

شاعران این دوره از قبيل عنصری و فرخـی و منـوچهری            

کـه از همـه      دیده می شود، اما در دیوان فرخی اول این        

بيشــتر و دوم اینکــه متنــوع تــر و ســوم اینکــه لطيــف تــر  

جالب است که خود فرخی زمانی به سـبب نظـر           . است

مـاجرا ایـن   . بازی مورد غضب سلطان محمود قرار گرفـت       

فرخی با ایاز یـا یکـی از غالمـان خـاص            "است که ظاهرا    

باده نوشيده و سلطان که از این واقعه آگاه شده اسـت            

بر فرخی خشم گرفته و او را از درگاه رانده است، از این           

رو فرخــی در ضــمن قصــيده ی مشــهور خــود نــدیمان      

اه را شـفيع قـرار داده و بـا الحـاح و          شهریار و بزرگان درگـ    

از . التماس خواسته است بی گناهی خود را ثابـت کنـد          

شعر او چنين استنباط کرده انـد کـه بـه عيـادت بيمـاری                

رفته و چون از بهبود او آگاه شده به اصرار بيمار مانـده و              

 .ستجامی شراب با او نوشيده ا

فرخی چنان که از شعر     . این داستان در خور توجه است     

بر می آید بدیهی است که محمود غزنوی کـه بقـول بـو              

" شـراب خـوردن او دو سـه روز برداشـتی          "نصر مشـکان    

فرخی را فقط به سبب می گساری نرانده بلکـه شـراب            

نوشيدن با کسـی کـه منظـر وی بـوده بـر او گـران آمـده            

 "است

در مورد معشـوق مـذکر آن قـدر مطالـب در خـور توجـه و                 

لـب در تغـزالت قصـاید فرخـی زیـاد           ها و حکایـات جا    اماجر

ه ای لاســت کــه فقــط بــر مبنــای آن هــا مــی تــوان رســا 

      در مطالـــب قبـــل ابيـــات متعـــددی از فرخـــی  . پرداخـــت

        مونـــه دیگـــر بـــه دســـت ندر ایـــن جـــا چنـــد . آورده ایـــم

در تغزل زیر از این که با معشوق دعـوا کـرده            . می دهيم 

در . ار ندامت می کند   و او را از خانه خود بيرون رانده اظه        

 :این ابيات خود را پدر و او را فرزند خوانده است

 چند روز است که از دوست مرا نيست خبر

 من چنين خامش و جان و جگر من به سفر

 در چنين حال و چنين روز همی صبر کند

 سنگدل مردم بدمهر و زبدمهر بتر

 سنگدل نيستم اما دل من نيست به جای

  بود از درد خبرهر که را دل نبود کی

 من کنون آگه گشتم که چه بوده است مرا

 مست بوده استم و دیوانه از این عشق مگر

 به ستم کرده ام او را ز در خانه برون

 به ستم دوست برون کرد کس از خانه بدر؟

 هيج دیوانه و سرگشته و مست این نکند

 الجرم خسته دلم زین قبل و خسته جگر

  گاه برویگاه بر سر زنم از حسرت او

 خرد کردم به تپانچه همه روی و همه سر

 چون توانم دید این مجلس و این خانه بی او

 خانمان گشته همچون دل و جان زیر و زبر

 از پس زر بفرستادم او را به فسون

 هيچ کس جان گرانمایه فریبد با زر

 ای دل و جان پدر زر را آنجا یله کن

 اسب تازان کن و باز آی به نزدیک پدر

 تو مرا بهتری از خواسته روی زمين

 ...نتوان خوردن بی روی تو از خواسته بر

 )...این مطالب ادامه دارد(
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  دبير حقوقی سازمان–م پارسی اآرش

 سـال   ٢٩یـک همجنسـگرای ایرانـی اسـت کـه           مجتبی  

دارد و باز داستان تاسـف انگيـز همـه ی همجنسـگرایان          

ــول   ــی را در دل دارد و او را در ط ــن ســاليان آزرده  ایران ای

 . است

ــای درد دل هــر همجنســگرایی     ــر در پ ــه اگ داســتانی ک

داستان ظلم و ستم هـا،      . بنشينی آن را خواهی شنيد    

داستان جفاکاری و حق کشـی هـا، داسـتان تجاوزهـا و          

استرس هـا، داسـتان اضـطراب و بـی پنـاهی و هـزاران               

بعد از ساليان سخت   .غصه ای که در کلمات نمی گنجد      

ــار و همراهــی در   و طاقــت ف ــه همي رســا موفــق شــد ک

زندگی خود پيدا کند و این اميد را داشت که دیگـر دوران             

خفقان به پایان آمده و روزنه ی اميد تابيـده خواهـد شـد              

اما افسـوس و صـد افسـوس کـه نااميـدی هـا در کمـين             

  همجنســگرایان ایرانــی هســتند و آن هــا را هــدف قــرار   

افت به نام مهرداد و     او دوست همجنسگرایی ی    .داده اند 

   تصـــميم گرفتنـــد کـــه زنـــدگی جدیـــد را آغـــاز نماینـــد و  

گذشته ها را با تمامی نافرجامی هایش فرامـوش کننـد           

بــه شــکرانه ایــن تصــميم جدیــد  . و بــه آینــده فکــر کننــد 

دوستان همجنسگرای خود را بـه یـک ميهمـانی دعـوت            

می کنند تا شروع این زندگی جدید را در جمع خودمانی 

ميهمـانی آنهـا     .لومانه و محروم خود جشن بگيرنـد      و مظ 

در یکی از باغ های شهر و با شرکت حدود بيست و پنج     

نفر از همجنسگرایان انجام شد و آنها شـاد و خوشـحال            

بودند که خداوند موهبـت خـود را بـه اینـان عطـا نمـود و                  

آینده ای که بتوان در کنـار       . آینده ای نيکو خواهند داشت    

 هــا و مشــکالتش را تحمــل کــرد و  هــم و بــا هــم ســتم 

نخروشيد و صبر کرد تـا نفـس کشـيدنت را نتواننـد از تـو                

ــد ــن    . بگيرن ــد هميشــه ای ــاز هــم همانن      امــا متاســفانه ب

اميد ها و آرزوها طولی نکشيد و جغد شوم بدشانسـی           

خبـر ایـن جشـن ازدواج در شـهر          . بر سر آن ها نشست    

ــع شــده و   ــد و نيروهــای امنيتــی از آن مطل  عکــس پيچي

ــه      ــن ب ــاملين ای ــافتن ع ــی ی ــد و در پ العمــل نشــان دادن

اصطالح منافی عفت عمومی شدند تا این لکه ننگ را از 

جامعــــه بزداینــــد گــــویی کــــه تنهــــا مشــــکل آن هــــا 

حدود یـک مـاه پـس از آن بـرای           . همجنسگرایان هستند 

جلوگيری از افشا شدن این زنـدگی و فـرار از چـرا هـای               

ه و جامعـه ی خشـک ذهـن      اطرافيان و نگاه های خـانواد     

تصميم گرفتند که محل زندگی خـود را عـوض کننـد و در              

مجتبی به تهران مـی آیـد تـا        . شهری دیگر اقامت نمایند   

به دنبال یافتن کار و محـل سـکونتی بگـردد تـا مقـدمات               

این انتقال و زندگی آرام و بـدور از همهمـه فـراهم شـود              

ه صـورت   اما متاسفانه در همان زمان ماموران امنيتـی بـ         

اتفاقی و تهاجمی به منزل مهرداد رفته  او را بـه عنـوان              

یکی از عوامل این اقدام جسورانه دستگير می نمایند و          

پس از بررسی منزل فيلم ازدواج و جشن آن ها و برخی  

. وسایل دیگر را به عنوان اسناد جرم توقيف مـی نماینـد           

   در پــی آن بــه منــزل پــدری مجتبــی مــی رونــد امــا او را   

خـانواده مجتبـی بـا نگرانـی فـراوان در صـدد              .نمی یابند 

علل این امر برآمده و در یکی از تماس های تلفنی علت 

ــن باعــث       ــی شــوند و ای ــا م ــی جوی ــر را از مجتب ــن ام        ای

می شود که مجتبـی بـه واسـطه چنـد نفـر از دوسـتان                

  خــود از قضــایا مطلــع مــی شــود کــه مهــرداد را دســتگير 

آن همه رویا و آرزو به      . بال او نيز هستند   کرده اند و به دن    

. اندک زمانی بـه آتشـدان سـپرده شـد و خاکسـتر شـد              

تمامی برنامـه هـای آینـده و ایجـاد زنـدگی بهتـر بـا ایـن                  

. اقدام پاره پاره شد و جز غبار غم چيزی به جا نگذاشت           

مجتبی برای حفظ امنيت خود مجبور شد بر خالف ميـل           

 دیگـر جـایی بـرای زنـده         خود کشور را ترک کنـد زیـرا کـه         

ماندن برایش نمانده بود و هر لحظه سایه مرگ و تهدیـد         

همجنسـگرایی  . و دستگيری را در اطراف خود مـی دیـد         

کـه کسـی جـرم       خود مجـازات سـختی دارد و حـال ایـن          

ــر دوش داشــته باشــد امــری   ازدواج همجنســگرایی را ب

است مخاطره انگيـز و بـيش از هـر چيـز آزار دهنـده زیـرا                  

 .رگ هدیه همجنسگرایان درایران استکه م

ری مجتبی از ایران گریخت و به ترکيه رفت و خود را بـاز         آ

به دفتـر کميسـریای عـالی پناهنـدگان سـازمان ملـل در              

. نکارا معرفی نمـود و درخواسـت کمـک و حمایـت نمـود             آ

مجتبـــی حـــدود دو ســـال پـــيش نيـــز فشـــار زنـــدگی و 

ای او  دستگيریی که در یک ميهمانی همجنسـگرایی بـر        

اتفاق افتاده بود و بعد از مـدتی بازداشـت متعهـد شـده              

بود که دیگر این گونه موارد برای او تکرار نشود و این امر             

ــرای او      ــاع ب ــی را در اجتم ــات خاص مشــکالت و محرومي

او در . فراهم ساخته بود و او را از کشور متواری سـاخت       

ــاز    آ ــود امــا ب ــه ســازمان ملــل مراجعــه کــرده ب ن زمــان ب

فانه کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملـل بـه         متاس

او پاسخ منفی داده بود و او را نپذیرفتـه بـود و بـه دليـل                 
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ــرای    ایــن ــران کــه ب ــرای زنــدگی در ای کــه راه چــاره ای ب

ــت و     ــود نداشــ ــده بــ ــی شــ ــبيه جهنمــ ــی شــ             مجتبــ

نمی توانست به ایران برگردد و متاسفانه توسط پلـيس          

پس از این دیپورت     .ران دیپورت شد  ترکيه دستگير و به ای    

او . زندگی پر رنج و خطر در ایران برای مجتبی آغـاز شـد         

تصميم گرفته بود که همه چيز را فراموش کنـد و سـعی             

کند که زندگی خود را از پایه بسازد اما مگـر مشـکالت و     

معضالت او را رهایی می دهند؟ مگر این جامعه فرصتی          

 زنــدگی در جهــنم و بــه ایــن افــراد مــی دهنــد کــه طعــم

ســوختن را حتــی بچشــند؟ همــه جــا ســایه مــرگ و       

بدشـــومی اســـت و تحمـــل ایـــن ســـختی هـــا طاقـــت  

 .فرساست

به هر حال این شرایط نابسامان مجتبی را بـاز از کشـور             

متواری سـاخت و او هـم اکنـون هماننـد گذشـته تاریـک               

ــرد   ــر  .خــود در وضــعيت بســيار بــدی بــه ســر مــی ب دفت

نکـارا بـه    آان سـازمان ملـل در       کميسریای عالی پناهندگ  

که او یک بار از نظر آنها رد شـده بـود و توسـط                دليل این 

پليس از ترکيه دیپورت شده بود تا به حال او را بالتکليف            

طـی  . گذاشته است و قولی برای حمایت او نمی دهند        

گزارش هایی که دریافت شـده اسـت سـازمان ملـل بـه          

فقـط بایـد صـبر     مجتبی گفته که پرونده تـو بـاز نيسـت و            

کنی شاید پرونده ان باز شود و مورد بررسی قـرار گيـرد             

مجتبی در ترکيه بی پناه است  .و شاید هم بسته بماند 

مسایل روحی و روانـی     . و از همه نظر تحت فشار است      

ناشی از فرار، شکست همه ی اهداف زندگی گذشـته          

ــود ــوم  خ ــا معل ــده ن ــی در   ، آین ــوابی و بالتکليف ــی ج ،  ب

ــ  ــازمان مل ــازات   س ــدام و سنگســار و مج ــرس از اع ل، ت

همجنسگرایی، فشارهای مادی در ترکيه، کابوس های       

مداوم و هـزاران هـزار درد و بالیـی کـه هماننـد شـغالی                

بدشوم در راه زندگی او نشسته تحمل زندگی را برایش 

 .بسيار سخت و طاقت فرسا نموده است

سازمان همجنسگرایان ایرانی طی نامه هایی متعدد از        

دفتر کميسریای عـالی پناهنـدگان سـازمان ملـل تقاضـا            

کرده است که مجتبی را حمایت کنند و از شما مـردم و             

مدافعان حقوق همجنسگرایی درخواست می شود کـه        

ــد  ــا   .مجتبــی را حمایــت و پشــتيبانی نمایي شــما هــم ب

ــده از     ــت کنن ارســال درخواســت هــا و نامــه هــای حمای

ــدگان ســازمان ملــ   ــالی پناهن ــارا کميســریای ع ل در آنک

بخواهيد که مجتبی را حمایت کنـد و حـق پناهنـدگی را             

 .به این همجنسگرای ستم دیده هدیه دهد

مجتبـی هــيچ نمـی خواهــد مگـر حقــوق از دسـت رفتــه     

خــود، مجتبــی هــيچ نمــی خواهــد جــز آرامــش روحــی و 

رام و  آروانی، مجتبی هيچ نمی خواهد جـز یـک زنـدگی            

ــز حــق      ــد ج ــيچ نمــی خواه ــی ه نفــس آســوده، مجتب

آیا این خواهشی است زیاد؟ آیا ایـن سـخت و           . کشيدن

 .غير قابل قبول است؟ بيایيد او را حمایت کنيم

چنانچه شما مایل هستيد به مجتبـی کمـک کنيـد و بـه              

ــا      ــد لطف ــت کني ــانيد و حمای ــاری رس ــود او را ی ســهم خ

درخواست خود را به دفتر کميسـریای عـالی پناهنـدگان           

 . نمایيدسازمان ملل در آنکارا ایميل

با توجه به اینکه برخی دوسـتان بـرای نوشـتن نامـه بـه               

ــر آمــاده        انگليســی مشــکل دارنــد مــا یــک مــتن را در زی

فقط کـافی   . کرده ایم که می توانيد از آن استفاده کنيد          

است نام و یا نام مستعار و کشـور محـل اقامـت خـود را         

ــد   ــافه کنيـ ــه اضـ ــر نامـ ــه آدرس   . در زیـ ــه را بـ ــن نامـ ایـ

turan@unhcr.ch       ارسال کنيد و حتمـا CC     آن را بـرای 

 ارســال نمایيــد تــا پيگيــری هــای hrc@pglo.orgآدرس 

 . الزم صورت پذیرد

To: United Nations High Commissioner for Refugees – 

Ankara 

Subject: UNHCR file No. 385-03c35796 

Dear Sir or Madam 

I am writing in regards to Mr. Mojtaba, a citizen of 

Iran, who has fled his country and arrived in Turkey. I 

understand that Mr. Mojtaba has applied to your 

commission to be recognized as a refugee. I also 

understand that Mojtaba is a homosexual (gay) and has 

been persecuted in Iran because of his relationship with 

his male partner.  I have grave concerns about 

Mojtaba's life if he is not given protection by the UN as 

a refugee, and sent back to Iran. Gay people are 

severely persecuted in Iran. 

Sexual relations between men are punished by death in 

this country. 

I urge your commission to provide Mr. Mojtaba with 

the protection that he needs as a refugee. 

Yours sincerely, 

(Name & Country) 
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      ایلگـــا مخفـــف جمعيـــت بـــين المللـــی همجنســـگرایان 

   ILGA مـی باشـد کـه برگرفتـه شـده از نـام انگليسـی       

International Lesbian & Gay Associations           

       مقـــر اصـــلی ایـــن ســـازمان در بروکســـل . مـــی باشـــد

آرشـام پارســی  . مـی باشـد  

بـــه همـــراه پيـــام شـــيرازی  

و نشست هـایی بـا      مالقات  

داشتند و ثمره   دبير کل ایلگا    

ایــــن گفتگوهــــا پــــذیرفتن   

ســــازمان همجنســــگرایان  

ــو     ــوان عضـ ــه عنـ ــی بـ ایرانـ

ــران  ــده ای  در رســمی و نماین

 و قـرار بـر ایـن شـد کـه در جلسـات سـاليانه و                  بودیلگا  ا

عمــومی و حتــی جلســات ویــژه ای کــه بــه هــر نحــو بــه 

در . مســئله ایــران بــر مــی گــردد حضــور داشــته باشــيم 

ــا دبيــر کــل ایــن  گفتگــوییحاشــيه ایــن نشســت هــا    ب

. جمعيــت داشــتيم کــه بــه حضــورتان تقــدیم مــی گــردد  

ــه      ــز بـ ــامی را نيـ ــان پيـ ــه ایشـ ــت کـ ــر اسـ ــایان ذکـ شـ

ــو رهــا    همجنســگرایان ایرانــی دادنــد کــه در برنامــه رادی

 . پخش گردیده است

 ؟کنيدی  معرفي برای هم احساسانتان در ایرانخودتان را 

شاد کاهرمـانعلو هسـت و دبيـر کـل ایلگـا            ر اسم من کو  

ایلگـا در  . یعنی جمعيت جهـانی همجنسـگرایان هسـتم    

ــدگی دارد و ٩٠ ــان نماین ــيش از  دارای کشــور جه  ٨٠٠ ب

سـازمان هـا و جمعيـت هـای         و در بين دیگـر       استو  عض

حرکـت مـی کننـد، بزرگتـرین بـه          جهان که در یک راسـتا       

 شروع به فعاليـت کـرده       ١٩٧٨حساب می آید و از سال       

ن از طریـق انتخابـات اسـت و از سـال            آدبير کلی   . است

 . من در این سمت خدمت می کنم١٩٩٩

 بنيانگزاران آن چه کسانی بودند؟ 

ن آن بيشـتر از کشـورهای جنـوب و غـرب اروپـا              بنيانگزارا

از ســــازمان هــــای مختلــــف مــــدافع حقــــوق  . بودنــــد

ــورهای   ــد، کشـ ــتان، هلنـ ــگرایان مثـــل انگلسـ همجنسـ

ولــين ا. بــوده اســت... اســکاندیناوی، آلمــان، فرانســه و 

ی برگـزار شـد و از       رنتو در شهر کو   ١٩٧٨جلسه در سال    

ييـر کـرده    آن روز تا به حال هم دنيا و هم ایلگـا خيلـی تغ             

ن برپا شد هيچ زنـی فعاليـت        مثال ابتدا که سازما   . است

 درصد از فعـالين مـا زنـان      ۵٠نداشت اما اکنون نزدیک به      

 .هستند

عنی در اصـل اشـخاص، ایـن سـازمان را برپـا نکردنـد بلکـه                  ی 

 .یکسری سازمان با هم اتفاق پيدا نمودند

یکـی عضـویت    : مـا سـه نـوع عضـو داریـم         . درست است 

دومين گروه .  هستندLGBTاینان سازمان های کامل که   

 دادن   رای  هستند اما حق   LGBTه های   وعضوهای ما گر  

در جلسات را ندارند و تنها شرکت کننده هسـتند یعنـی            

 LGBT و گـروه سـوم سـازمان هـای مـدافع             اندعضو ناظر 

بـه عنـوان مثـال      . هستند که مدافع حقوق بشر هستند     

ــه ها  ــتردام یکـــی از نمونـ ــهرداری آمسـ ــا شـ ــت و یـ سـ

سندیکاها و غيره که اعضا حـامی هسـتند و اجـازه رای             

 . در جلسات ندارند

 به طور واضح وظيفه ایلگا و یا خط مرزهایش چيست؟ 

بسيار سـاده اسـت در کـل در ایـن دنيـا پایـان دهـی بـه             

از . را خواســتاریم) LGBT(تبعــيض عليــه همجنســگرایان 

 مثال زدم چون    این را . ایران گرفته تا ایاالت متحده امریکا     

هنوز در بسـياری از ایالـت هـای امریکـا تبعـيض در مـورد               

همجنســگرایان بــه صــورت جــدی وجــود دارد و مــا مایــل  

هستيم تمام این ستم ها و تبعيض ها حل شود و پایان            

 .پذیرد

 ؟یعنی در واقع فعاليت ضد هموفوبيک دارید 

بله در واقع به همين دليل است که بسياری از سازمان           

ضد نژادپرستی، ضد ناسيوناليست، جمعيت هـای       های  

يت هـا   لاق حامی زنان و یا سازمان های حای معلولين و        

امـا هـدف    . نيز عضو ایلگا هستند و همراهی مـی کننـد         

اصلی و اوليه ایلگا مبارزه عليه تبعيض جنسـی در مـورد            

 .همجنسگرایان است

ارد  در تمام فرهنگ ها و اجتماع ها تعاریف ثابتی د          LBGTآیا   

 یا متفاوت است؟

مثال در کشـوری مثـل       اجتماع ها متفات است      یدر برخ 

هند فرهنگ ها و تعاریف و گرایشات متفاوتی وجود دارد          

امــا آن چــه کــه مــا مــوظفيم کــه پيگيــری کنــيم تبعــيض   

جنسی برای افرادی است که از نظر گرایش جنسی در          

قطعــا مــوقعی کــه ایلگــا بزرگتــر شــد و  . اقليــت هســتند

ر توسـعه بيشـتری گرفـت سـایر گرایشـات را            حقوق بش 

 .وارد خواهيم کرد

  ها چه فکر می کنيد؟LGBT در مورد وضعيت  امروزدر جهان 

بــه طــور کلــی اگــر عمــومی حســاب کنــيم در منــاطق و  

ــر مــورد احتــرام اســت و       ــورهایی کــه حقــوق بش کش
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 ها بهتر و    LGBTدموکراسی جایگزین شده است حقوق      

ــرم ــر اســتمحت ــرام حه حقــوق بشــر اهرجــا کــه بــ .  ت     ت

نمی گذارند و یا دموکراسی جایگاه خاصی ندارد حقـوق      

LGBT                ها نيز کمتر رعایت می شود و کـار مـا سـخت تـر 

در دنيا برای بررسی وضعيت یـک اجتمـاع از          . خواهد بود 

آمارهــای مختلفــی مثــل ميــزان باســوادان، ميــزان رشــد 

ر استفاده می کنند امـا بـه نظـر مـن آمـا            ... موسيقی و   

ــک      ــه ی ــيم ک ــایيم و ببين ــا بي ــه م ــانی اســت ک ــق زم    دقي

جامعه ای با اقليت هـا چگونـه رفتـار مـی کنـد و در بـين             

اقليــت هــا، اقليــت هــای جنســی مشــخص تــرین معيــار 

 .تشخيص اجتماع می باشد

 يد؟موفوبيا و مبارزه با آن چه برنامه ریزی داشتودر مورد ه 

سـی اسـت    همانطور که از نامش پيداست هوموفوبيا تر      

که از بی اطالعی می آید و من متوجه نيسـتم کـه ایـن          

   تعریــف چــه جــای اشــکالی دارد کــه برخــی دیــر قبــولش

 معلـم و یـا افسـر ارتـش           شـغلش  اگر یـک نفـر    . می کند 

باشد به اینکه چه کاری قرار است شـب در رختخـوابش            

یعنی یک مهنـدس،    .  ارتباطی ندارد   به کسی  انجام دهد 

به چه عملی در رختخـواب انجـام        خوب یا بد کار کردنش      

فکر می کنم که این تبعـيض از بـی          . دادنش ربطی ندارد  

چـرا نمـی داننـد؟ بـه        . اطالعی و ترس حاصل می شـود      

این خاطر که حاضر نيستند حتی کـوچکترین توضـيحاتی          

ميليون ها پدر و مادر هستند که از        ! در این مورد بشنوند   

مـی آینـد    همجنسگرایی فرزندانشان بی اطالع هستند      

این در زندگی افراد چيـز بسـيار        . و می ميرند و می روند     

اصال یک انتخاب نيست که بتوان بـا زور         . کوچکی نيست 

توســری، شــالق و جــزا و یــا کشــورهایی مثــل ایــران بــا 

 شاعــدام و تــرس آن را دور کــرد و از روح و جســم خــارج

 .کرد

 فرهنگــی اعضــای ایلگــا بــه چــه شــکلی  -گســترش دینــی 

 هست؟

در بين این نود کشوری که عضو داریم از انواع مختلف    ما  

مذاهب مثل کاتوليک، پروتسـتان در بـين مسـيحيان و از            

بين کشورهای مسلمان نيـز چنـدین عضـو داریـم کـه بـا               

مـا  ،   PGLOعضویت اخير سازمان همجنسگرایان ایرانی      

ایــران را نيــز در جمــع خودمــان داریــم کــه ایــن بــرای مــا   

ــزر   ــه ای ب ــون گنجين ــورهای  . گ اســتهمچ ــی کش حت

 از افـراد و سـازمان هـای یهـودی نيـز داریـم از        یـا بودایی  

کشورهای مسلمان آفریقا نيز اعضـای زیـادی داریـم کـه            

 . همگی در یک جهت کار می کنند

 بزرگتـرین تهدیـد چـه       LGBTامروزه برای گروه های مختلـف        

 می تواند باشد؟

ن چـو . بی احترامی به حقوق بشر و کمبود دموکراسـی        

د حقـوق   نکه اگر این دو در جایی نباشد یا در تهدید باش          

LGBT هــا نيــز در فشــار خواهــد بــود و یــا حتــی مجادلــه 

. کردن برای دستيابی به آن هم امکان ناپذیر خواهد بـود          

به همين دليل ما ترویج حقوق بشـر و دموکراسـی را در         

چـون کـه وجـود آن       . سرلوحه کار خودمـان قـرار داده ایـم        

 .تسریع می کند و نبود آن مشکل ترکارمان را 

یی را ببينيـــد ایـــن روزهـــا کشـــورهای غربـــی همجنســـگرا 

، به   در جامعه جای گرفته است     کامالپذیرفته اند و این موضوع      

نظر شما وظيفه ایلگا در این برهه و یـا از ایـن جـا بـه بعـد چـه                     

 خواهد بود؟ به نظر شما به هدفش رسيده است؟

ی بـه ميـان مـی آیـد یـک           وقتی بحث از کشورهای غربـ     

تابلو کامال متفاوت به نظـر مـی رسـد در غـرب همچنـان               

هستند کشـورهایی کـه همجنسـگرایی را بـه سـختی            

قبــول کــرده انــد و یــا هنــوز مبــارزات ضــد همجنســگرایی 

به عنان مثال لهسـتان کـه خـودش را غربـی            . وجود دارد 

مــی دانــد و بــه تــازگی وارد اتحادیــه اروپــا شــده اســت   

سـت و ایـن     ا می دانيد یک کشـور کاتوليـک         همانطور که 

روزهای اخير مجادالت زیادی را برای برگزاری مراسـمات         

ایـن فقـط    . و راهپيمایی های همجنسگرایان داشته ایـم      

وقتـی غـرب مـی گـویيم یـک          . در مورد لهسـتان نيسـت     

تعریف بسيار عالی و مناسب به ميان نمـی آیـد و هنـوز              

حتـــی در . ارددر آن نقـــاط بحـــث و کـــار زیـــادی وجـــود د

ــه نظــم رســيد   در ســال . انگلســتان وضــعيت آرام آرام ب

ــه      ــه همجنســگرایان ب ــيض علي ــع تبع ــانون رف گذشــته ق

 .تصویب رسيد و تا پنج سال این امر وجود نداشت

س از رســــيدن بــــه حــــق قــــانونی شــــناختن پــــاکنــــون  

همجنسگرایان در اروپا زمينه هـای فعاليـت زیـادی مثـل قـانون              

. به ميـان مـی آیـد        .... گرفتن فرزند و    ازدواج، شریک جنسی،    

 در مورد آن ها چه اندیشيده اید؟

اگـر یـک    . این بسـتگی بـه وضـعيت سياسـی اروپـا دارد           

   جریــان فاشيســت در اروپــا پــا بگيــرد و همــه گيــر شــود   

امـا  . می تواند تمام دسـت آوردهـای مـا را زیـر و رو کنـد               

 قبول شدن حقوق همجنسگرایان در اروپـا نيـاز بـه زمـان        

باز لهستان را به ميـان مـی آوریـم، کشـورهایی از             . دارد

این قبيل مجبور به عبور کردن بر خط راست حقوق بشر           

و دموکراســی هســتند کــه اگــر بخواهنــد یــک پارچــه از   

. جامعه مدنی اروپا باشند مجبـور بـه ادامـه راه هسـتند            
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مثــال دیگــر اســپانيا هســت کــه هــم کشــوری کاتوليــک  

 ا دوره هــای فاشيســم رهســت و حتــی تــا زمــانی قبــل

اما در چند مـاه اخيـر در مـورد قـانون            . مشاهده کرده بود  

ازدواج همجنســگرایان و پــذیرفتن برابــری حقــوق صــد در 

صد همجنسگرایان در مقایسه با دگـر جـنس گرایـان نـه             

امـا امسـال    ! هيچکس حدس می زد و نه انتظار داشـت        

به طور رسمی تمام این قانون تصویب شد و هـم اکنـون     

ــت و     د ــرد از امني ــک زن و م ــه ی ــانطوری ک ــپانيا هم ر اس

حقــوق مســاوی برخوردارنــد دو همجنســگرا نيــز چنــين   

 . هستند

نون با دولت ایران و یا وابستگان دولت جمهوری         کآیا ایلگا تا     

 اسالمی ایران هيچ گونه بحث و گفتگویی داشته است؟

ما از طریـق اتحادیـه      . مطمئنا، اما کم اتفاق افتاده است     

 هسـتند و وابسـته بـه        ILGAروپا و گروه هایی که عضو       ا

. داده ایـم   صـورت     را اتحادیه اروپا می باشند این اقدامات     

 ههمــانطور کــه مــی دانيــد ایــران بــا اتحادیــه اروپــا رابطــ  

اقتصــادی، سياســی و فرهنگــی وســيعی دارد و مــا بــه 

همــين دليــل از طریــق ایــن گــروه هــا وارد عمــل شــده و 

ــم  ــذارکراتی داشــته ای ــه    . م ــل نيســتيم ک ــا اصــال مای م

جمهوری اسالمی ایران را از دور مذاکراتمان حذف کنـيم          

چون که ما اصال یک سـازمان سياسـی       

مثال وضعيت هسـته ای ایـران       . نيستيم

عنـی وظيفـه   یزیاد به ما ارتبـاطی نـدارد    

ــا اتفاقـــاتی کـــه بـــرای   مـــا نيســـت امـ

همجنسگرایان ایرانی مـی افتـد بـه مـا          

ــر   ــوده و پيگيــ ــوط بــ ــتيممربــ . آن هســ

اتفاقاتی که امروزه برای همجنسگرایان     

 .می افتد غير مدنی اسـت          در ایران   

برای ایران یعنی کشوری که سال ها و        

قرن هـا مـدنيت هـای بسـيار بزرگـی را            

 صــاحب بــوده اصــال شایســته نيســت و

م را بـد  الاصال انسانی نيست به عالوه به جز اسـم اسـ     

بــه نظــر مــن در . ردجلــوه دادن نتيجــه ای دیگــر نيــز نــدا 

ــران و در دینــی مثــل اســالم گــرفتن و    کشــوری مثــل ای

کشتن افراد به دليل جنسيتشان نه انسانی است و نه          

 وضعيت سياسـی ایـران در حيطـه وظـایف مـا       !شایسته

نيست اما نه من و نه سایر اعضا سازمانی که من دبيـر             

نمی توانند اتفاقـاتی را کـه در         ن را به عهده دارم      آکلی  

ان برای همجنسگرایان مـی افتـد را تحمـل کننـد و در           ایر

همين مورد پيـرو اتفاقـات مشـهد نامـه ای را خطـاب بـه                

ی ایــران نوشـتيم و حتـی نامــه   مرئـيس جمهـوری اسـال   

کـه   خودمان را با تبریک انتخاب شدن وی آغاز کردیم زیرا        

اما اتفاقات افتاده در    . ایلگا یک سازمان سياسی نيست    

نيا پذیرفتـه نيسـت و از نظـر جامعـه          ایران در هيچ جای د    

مـن ایـن    . جهانی یـک وحشـيگری محسـوب مـی شـود          

وقایع را اصال شایسته اسالم و کشوری مثل ایران نمی          

دانم و به همين دليـل البـی و گفتگـوی مـا بـا جمهـوری                 

مـا یـک سـازمان      . اسالمی ایران ادامه پيـدا خواهـد کـرد        

ــی و نظــ    ــا امنيت ــادی و ی ــوی اقتص ا می نيســتيم تنهــ اق

ــت و      ــوش مل ــه گ ــدایمان ب ــام و ص خواســتار رســيدن پي

مسولين جمهوری اسالمی می باشيم و اميـدواریم کـه    

مسولين دولت پا پيش بگذارند و بـه گفتگـو بنشـينند تـا              

ــرای      ــر شــود  و ب ــران بهت ــعيت همجنســگرایان در ای وض

رسيدن به این هدف هر کاری را انجام خـواهيم داد چـه              

 ...ازمان ملل و از طریق اتحادیه اروپا یا س

اکنــون اگــر بخــواهيم در مــورد بــرون آیــی و یــا آشکارســازی  

)Come Out (      بپرسيم، سياسـت و برنامـه ریـزی شـما چگونـه

 است؟

در این مورد می توانم تنهـا ایـن را بگـویم کـه هـر چقـدر                  

... فعاليـــت هـــای سياســـی و البـــی و  

اتفــــاق بيافتــــد بهتــــرین کمــــک بــــرای 

. ا است  یک همجنسگر   خود آشکارسازی

نمایانگر کردن همجنسگرایان، یعنی اگـر      

ــيط اطرافـــت   ــه محـ ــودت را بـ ــردا خـ از فـ

مشخص کنی هرچقدر دوستدار و آشـنا       

بــه نفــع همجنســگرایان باشــند همگــی 

ــد  ــد ش ــد،    . خواه ــال فرزن ــوان مث ــه عن ب

پـــــس از ... خـــــواهرزاده و همکـــــار و  

توضيحات شما جاهل بـودن خودشـان را        

د خواهـد   خواهند فهميد و این بسيار مفي     

به نظر من تاثير یـک نفـر کـه خـودش را بـه خـانواده            . بود

اش معرفی می کند و توضيحاتی کامل می دهد بيشتر          

ــای سياســی      ــایی و گفتگوه ــه راهپيم ــن هم ــه ای نتيج

ــود ــرادر یــک   . خواهــد ب ــدر، مــادر، خــواهر، ب قطعــا یــک پ

همجنســگرا قبــل از اینکــه همجنســگرا بــودن خــودش را 

 بعــد از آن هــم دوســت فــاش کنــد دوســتش داشــتند و 

اگر این اتفاق بيافتـد آن زمـان آمـارگيری          . خواهند داشت 

مثال . راحت تر خواهد بود برنامه ریزی اتفاق خواهد افتاد        

برخی تصور می کنند ميزان همجنسـگرایان هلنـد بـيش      
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. از کشور ایران است در حـالی کـه ایـن درسـت نيسـت              

تحقيقات نشان می دهـد کـه ميـزان همجنسـگرایی در            

مــا همجنســگرایان  ا .تمــام اجتماعــات یکســان اســت   

 ولـی کشوری مثل ایران مجبور به پنهـان کـاری هسـتند            

 در تمام اجتماعات نزدیـک بـه        .در هلند این چنين نيست    

ــار جمعيــت همجنســگرا هســتند   منفعــت  .ده درصــد آم

بزرگ معرفی کردن همجنسـگرایان ایـن خواهـد بـود کـه             

 و غریب هسـتند     این تصویر نادرست که این افراد عجيب      

 و شـبيخون فرهنگـی      و بيگانگان بـرای مـا فرسـتاده انـد         

 را باطل خواهد کرد و موجب خواهد شد که هم           بودن آن 

خودشان و هم سـایر همجنسـگرایان راحـت تـر زنـدگی             

 . کنند

 نظر شما در مورد دین و همجنسگرایی چيست؟ 

من متخصـص دیـن نيسـتم یـک عـالم دینـی و یـا شـيخ                  

اما این را مـی دانـم کـه         . تم نيس  هم اهللاالسالم یا آیت    

ها از یهودی گرفته تا اسالم و مسيحيت برای          ینتمام د 

یعنـی هـم    . خوبی و نيکی انسان ها آورده شـده اسـت         

خوشحالی و نيکـویی فـرد و هـم خوشـحالی و نيکـویی              

خارج از این تعریف آن دین را حـق و درسـت            . جامعه اش 

گرایی را انکـار    نمی بينم، که دینی حق بياید و همجنس       

 در غير این صورت افراد و       .کند و همجنسگرایان را رد کند     

به عنوان مثال کاتوليک ها     . مجریان آن دین مشکل دارند    

مخالف ترین گروه های دینـی در مقابـل همجنسـگرایان           

هستند اما ميليون ها همجنسگرای کاتوليک وجـود دارد         

تـه  یی چنـين گف   راو پاپ ژان پـل دوم در مـورد همجنسـگ          

گناهکار را دوست داشته باش اما از گناه نفـرت          : "است

یعنی می توانيد گی یـا لـزبين باشـيد امـا            " داشته باش 

آیـا  ! وارد عرصه عمل شدن و اجـرا کـردن آن اصـال و ابـدا              

چه نتيجـه   ! چنين چيز غيرمنطقی ای امکان پذیر است؟      

خواهد داد؟ شخص فردیت و هویت خود را باید فرامـوش           

من شخصی که مجبور می شود خـودش را         به نظر   . کند

ایـن  . رد کند و انکار کند یـک دینـدار خـوبی نخواهـد شـد           

ماجرا به این شبيه است که مـن اگـر بـا دسـت راسـتم                

می نویسـم و کارهـایم را بـا دسـت راسـتم انجـام مـی                 

بایـد چـالق    ! دهم و راست دست هستم دین بگویـد نـه         

ــد روی و   ! شــویببشــوی و چــپ دســت    ــه تن ــن هم ای

ظه کـاری بـه نفـع چـه دیـن، نظـم، ملـت یـا قـوم و                    محاف

متاسفانه در همين کشـورهای تنـدرو       ! اجتماعی است؟ 

که شدیدترین واکنش دینی را نسبت به همجنسگرایان        

 یـک   ،دارند به سبب نبود بحث و جدال در این موضـوعات          

نادانی و جهالـت بزرگـی وجـود دارد و همـه چيـز قـاطی                

می می دانـم    شده است، مخصوصا در کشورهای اسال     

که استفاده از لغات گی و لـزبين هـم نـافهموم اسـت و               

وز تعریـف آن را ندانسـته و   مجاز به کـاربرد نيسـتند و هنـ        

ــرام ــد و متاســفانه    ســته دانح ــی کنن ــادر م ــوی ص  و فت

همجنسگرایی یا گی بودن با تعاریفی مثـل آزار و تجـاوز            

به کودکان و تعاریف متفاوت دیگر قاطی شده اسـت کـه            

از جهالـت و قسـمتی از دشـمنی سرچشـمه           قسمتی  

به نظر من دنيا به صورت خالص نمی تواند در          . می گيرد 

 .مقابل همجنسگرایی مخالفتی داشته باشد

همانطور که مـی دانيـد در کتـاب تـورات و انجيـل و یـا قـرآن                    

ن مشـخص   آروابط جنسی دو نفر مرد یا زن منع شده و جزای            

 ید؟شده است، در آن مورد چه نظری دار

همانطور که گفتم من یـک متخصـص دینـی نيسـتم امـا              

این را می دانم که چه کتاب مقدس و انجيل و یا قرآن از              

به . یکسری فيلتر رد شده که به دست ما رسيده است         

ن یـک کتـاب     آعنوان مثـال زبـان مـن عربـی نيسـت و قـر             

کــرده و بــه دســت مــا رســيده نعربــی اســت کــه تغييــر 

ــت ــيده ام   . اس ــه پرس ــان ک ــر زم ــورد   ه ــرآن در م ــه ق  ک

 همجنسگرایان چه گفتـه اسـت فقـط مثـال قـوم لـوط را               

نچه همجنسگرایان کـرده انـد   آمی آورند و می گویند که   

و بر سر آن ها آورده است مرگ بوده و به این سبب این              

مـن در مـورد     . ن مرگ اسـت   آعمل ممنوع است و جزای      

ــه       ــادی داشــته ام ک ــای زی ــالش ه ــات ت ــن آی تفســير ای

بــه عنــوان مثــال برخــی  . فــاوتی شــنيده امچيزهــای مت

مفســرین مــی گوینــد اســاس مجــازات قــوم لــوط روابــط  

جنسی بـا مـردان نبـوده بلکـه بـدرفتاری بـا مسـافران و                

امـا مـن تعجـب مـی کـنم کـه ایـن         . مهمانان بوده اسـت   

در مصـر، ایـران     .  کـامال مشـخص اسـت       و موضـوع   سوال

ند که از کشورهای محقق در دین اسالم هستند چ... و 

نفر متخصص دیـن، چنـد نفـر آیـت اهللا یـا مفتـی در نمـاز                  

ونگی و چه بودن    گجمعه باالی منبر رفته اند و در مورد چ        

همجنسگرایی سخن رانده و بحث و جدل کرده اند؟ این         

را حضرات فقط به عنوان سکس آن توجه کرده و از آن رد 

ن را جزا می دهند و در مـورد سـبب آن            آمی شوند تنها    

 گفته ها و حـدیث      بسيار. حی داده نمی شود   هيچ توضي 

هست ولی ميليونها افرادی هستند که حتـی اطالعـات         

االن من از شما می پرسم به       . دارند از آنها    بسيار کمی 

عنــوان یــک ایرانــی کــه کشــور شــما جــای خاصــی را در 
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تحقيقات دینی و تاریخی دارد چند نفر آیت اهللا العظمـی           

منتشر کرده اند؟ کـه مـا   و یا محقق در این موضوع کتاب   

ــدانيم و تکليفمــان مشــخص    ــه رویمــان را ب راه هــای روب

اما آن هم اگر باشد باز توضيحات کافی ندارد چون . شود

که همانطور که می دانيد قـرآن بـه زبـان عربـی نوشـته               

شده است و آن عربی کالسيک بوده و با زبان عربی که 

اکنــون مکالمــه مــی شــود و رایــج اســت متفــاوت اســت 

دقيقا در مورد مسيحيت هم چنين است و ما چشممان          

به دست علمای دینی آن هاست و آن ها هرچه بگویند           

یل بـه فهميـدن آن و       اما م . ما مجبور به قبول آن هستيم     

متاسفانه هـيچ بحـث     .  یادگرفتن این موضوعات هستيم   

 نـه در ایـران و نـه در          .و جدلی در این موارد نيامده است      

در اسالم در مورد همـه چيـز   . ی عربیا و یا کشورها   وپار

بحث و گفتگو شده اسـت و در کتـاب هسـت بـه غيـر از                 

ــک    ــل مترســ ــا مثــ ــه مــ ــگرایی و همــ  از آن           همجنســ

 .من شخصا متقاعد نمی شودم. می ترسيم

برگردیم بـه مـاجرای جـزای همجنسـگرایان، بـه نظـر شـما                

مـی   همجنسـگرایان را اعـدام        که سبب اینکه در این نه کشور     

کننــد چيســت؟ و جالــب اینکــه همــه ایــن نــه کشــور مســلمان 

 . نشين هستند

ن سـاله   یبله من بين اسالم و مسيحيت یک پریـود چنـد          

 سال اختالف وجـود دارد و مـا نبایـد           ۶٢٠می بينم حدود    

انتظار داشته باشيم آن چه را کـه مـا در مسـيحيت االن              

 اگـر مـا بـه همـان       . داریم را در اسالم نيز داشته باشـيم       

 سال به عقب برگـردیم در مسـيحيت دادگـاه           ۶٢٠اندازه  

ن آ حکم به شـکنجه مـی دادنـد و در    ی تفتيش عقاید ها

دوره کاتوليک ها با شکنجه سعی می کردند راه درست 

ــام      ــان ایــ ــد و در همــ ــان دهنــ ــان نشــ ــه ملتشــ را بــ

 همجنسگرایانی هم بوده اند که آزار و اذیـت دیـده انـد و     

.  مدارک ثبت شـده اسـت      حتی اعدام شده اند و این در      

اگر با این دید نگاه کنيم می بينـيم کـه اسـالم نيـز زیـاد                 

عقب نيست، دست کم نه کشورش اعدام مـی کننـد و            

باید . در بقيه این کشورها این ماجراها رسما وجود ندارد        

هر سوال را در ظرف زمانی و مکانی خودش بسنجيم و           

 نام  سال پيش یک نفر به۶٠٠. به موقعيت خودش ببریم 

پاپ کل جهان مسيحيت را اداره می کرده است و عـين            

ــتان و    ــران و پاکســ ــل ایــ ــورهای مثــ آن را االن در کشــ

کشورهای این چنينی می بينيم که قانون اساسـی آن          

ن و یک دین است که به نظر من این تغييـر      آها بر پایه قر   

 سـال دیگـر زنـده نخـواهم بـود کـه             ۶٢٠من  . خواهد کرد 

ان در چه وضـعيتی هسـتند امـا         ببينم کشورهای مسلم  

همين اندازه می دانم که در وضعيت فعلی نخواهد ماند          

و به نظر من در مجادله امروز ما نباید دشمنی با اسالم            

داشته باشيم چونکه در اصل و اساس اسالم ایرادی به          

تنها در عمل یکسـری     . همجنسگرایی وارد نيامده است   

 .واکنشها رخ داده است

با یک نگاه کلی وضعيت همجنسگرایی در اروپا آیا می توان     

 را نگاه کرد؟

به نظر مـن چونکـه وضـعيت همجنسـگرایی در اروپـا             ! نه

ن در  آهمـانطر کـه گفـتم وضـعيت         . یک چيز واحد نيست   

متفاوت است اینها همه    ... لهستان و هلند و فرانسه و       

اروپا هستند اما با تعـاریف متفـاوت، امـا تنهـا یـک نقطـه            

د و آن اینکــه همــه اینهــا دارنــد بــه ســمت مشــترک دارنــ

مثبت پيش مـی رونـد و بـه سـمت پيشـرفت و اهميـت                

 . همجنسگرایان تالش می کنند

 کدر بين کشورهای اروپایی کدام کشور هسـت کـه بـه نـو      

 قله برابری حقوق همجنسگرایان رسيده است؟

 به نظر مـن اسـپانيا، چونکـه اتفـاقی کـه در مـورد ازدواج         

تاد ما همه تعجب کـردیم و بـا نابـاوری           همجنسگرایان اف 

اگر چه نظر شخصی خـود مـن نسـبت          . شاهد آن بودیم  

به ازدواج بين همجنسگرایان چيـز متفـاوتی اسـت ولـی       

ایــن نظــر ســایر دوســتان بــود کــه ازدواج آخــرین قلــه ای 

در فرانسـه یـک   . است که برابری حقـوق را مـی رسـاند        

کردنـد  خارج شد و یک گواهی صادر مـی         " پاکس"قانون  

 که این ها با هـم پـارتنر و شـریک جنسـی هسـتند کـه                

.  از ترس کليسای کاتوليک ازدواج را قبول نمی کنددولت

برخی می گویند نيمه برابر است      . این ها برابری نيست   

من اصال چيـزی را بـه نـام نيمـه برابـر قبـول نمـی کـنم،                   

اما در اسپانيا چنين نبود، ! انسان یا برابر است یا نيست  

ن آانون چنــد خطــی تصــویب شــد کــه بــه موجــب یــک قــ

همانطور که یک زن و مرد با هم ازدواج مـی کننـد دو زن               

ایـن برابـری    . و دو مرد هم می توانند با هم ازدواج کننـد          

 .است و به نظر من اسپانيا به این درجه از برتری رسيد

ــ گفتيـــد   ه مایـــل نيســـتيد انـــرژی ایلگـــا بـــرای ازدواج     کـ

  دليل خاصی دارید؟همجنسگرایان هدر رود،

بلــه، بــه نظــر مــن بحــث ازدواج آن چنــان ثابــت و پایــدار   

نيســت اگــر غيــر از ایــن بــود االن آمارهــای کلــی جهــان  

نشـــان نمـــی داد کـــه بـــيش از نيمـــی از ازدواج هـــای  

خـوب ممکـن    . رجنس گرایان به طالق منجر می شود      گد

است این امر بر سر همجنسگرایان هم بيایـد و بـه نظـر              



                           !، خاموشی نيستچراغ                                             آیين                                   ٨۴  ماه آذر –   ١٣  

کردن ماجرای ازدواج همجنسگرایان در آینده      من پيگيری   

 .تاثير مثبتی برای همجنسگرایان ندارد

آیا ایلگا تا کنون برای پناهجویان همجنسگرا فعـاليتی کـرده            

 است؟

مـا تـا بـه حـال فعـاليتی بـه صـورت              ! هم بلی و هم خير    

ــه      ــم چــون ک ــداده ای ــدگان انجــام ن ــرای پناهن ــرادی ب انف

 آنقـدر زیـاد اسـت کـه         قدرتمان نمـی رسـد و تعدادشـان       

تنهـا در چنـد     . اصال به سایر فعاليت هایمان نمی رسـيم       

ــه     ــور ب ــاز داشــتند کــه مجب مــورد، فعــالين خــود ایلگــا ني

بررســی بــودیم امــا بــه طــور کلــی بــرای پناهنــدگان        

مـثال پـس از ایـن       . همجنسگرا فعاليت هایی مـی شـود      

ــا در    ــو ایلگـ ــای عضـ ــازمان هـ ــران سـ ــر درایـ ــاق اخيـ اتفـ

نده پذیر اقداماتی را انجام دادنـد و بـرای          کشورهای پناه 

ــذیری همجنســگرایان     ــده پ ــردن حــق پناهن مشــخص ک

ایرانی تالش می کنند و البی مـی کننـد و جـواب هـای               

 .مثبتی را دریافت کرده ایم

 در مورد وضعيت همجنسگرایی در ایران چه نگرشی دارید؟ 

همجنسگرایان ایرانـی ممکـن اسـت بـه دليـل نداشـتن             

نهادهای خارجی متوجه این مسئله نباشند اما       ارتباط با   

حکومــت ایــران در فعاليــت هــای اخيــرش نســبت بــه       

شهروندان همجنسگرایش بسـيار پـر سـر و صـدا عمـل             

کرده است که تا به حال عمل نکرده بـوده و بهتـر اسـت          

بگویيم این سر و صدا را به صورت عمـده سـازمان شـما              

مـورد برنامـه   ایلگا در این . به گوش مابقی رسانده است    

هایی دارد و مایل است با مسولين جمهـوری اسـالمی           

ایران وارد بحث شود اما هنوز به نامه ای که نوشته ایـم           

چــون کــه در ایــن قــرون هــر دیــن و یــا . پاســخ نــداده انــد

حکـــومتی مـــی خواهـــد باشـــد ایـــن رفتارهـــا ر ا تنهـــا  

ی می نامند و به نظـر مـن ایـن واقعـه اصـال بـا                 رشيگحو

امــا مطمــئن . مــدنيتی همخــوانی نــداردهــيچ منطــق و 

چـه  . هستم که روزی این واقعه از حرکت خواهد ایستاد        

موقع، اصال نمـی دانـم فقـط مطمـئن هسـتم کـه تمـام                

مـن خـودم شخصـا از صـميم قلـب ناراحـت             . خواهد شد 

هستم و با تمام قلبم خودم را کنار آن ها احساس مـی             

آن هــــا بایــــد بداننــــد و مطمــــئن باشــــند کــــه . کــــنم

نســـگرایی گنـــاه نيســـت، خـــالف نيســـت، عيـــب همج

ن ها این چنين می کند شایسـته    آنيست، کسی که با     

عشــق و محبــت بــه انســان در هــيچ . ایــن القــاب اســت

بـه سـبب دوسـتی و محبـت،         . دینی منع نشـده اسـت     

کشتن یک نفر در هيچ دین و مـذهبی خوشـایند نشـان             

اگر شخصی می گوید که دیـن گفتـه         . داده نشده است  

شيد، من اعتقادی نـدارم کـه آن شـخص درسـت            باید بک 

ــد ــرای  . مــــی گویــ ــتی ام را بــ ــام عشــــق و دوســ پيــ

همجنسگرایان ایرانی می فرستم  و می دانم که آن ها 

در وضعيتی زندگی می کنند که اصال شایسـته تـاریخ و            

هویت سرزمينشان نيست و بسيار برای آن ها سخت و      

ه بایـد بگـویم کـه هسـتند افـرادی کـه بـ             . سنگين اسـت  

خاطر آنها تالش می کنند و روزی فراخواهد رسيد که در           

 تـوهين   ،دور از سختی و جزا و مجازات و اعـدم         ه  آزادی ب 

 . مملو از عشق زندگی خواهند کرد... و تجاوز و 

در آخــر بــرای ســازمان همجنســگرایان ایرانــی چــه خواهيــد  

 گفت؟

برای همجنسـگرایان سـازمان     . به شما تبریک می گویم    

هـم  .  احتيـاج اسـت   شما به شدت از هر نظر     هایی مثل 

از نظر پایدار نگه داشتن و هم از نظر تنها نگذاشتن، این          

  فقط معطـوف بـه همجنسـگرایانی کـه در ایـران زنـدگی             

می کنند نيست بلکه شامل ایرانيان خـارج از ایـران هـم             

  باشـد  اگر ده ها سازمان مثل شما هـم در ایـران          . ستا

ــران و    ــه ای ــئن هســتم ک ــن مطم ــت فرهنگــی و  م  ظرفي

ــایی اداره آن را دارد  ــاریخی آن توان ــما   . ت ــون ش ــم اکن ه

فعاليت همه آن ها را انجام می دهيد و بـه اصـطالح بـه               

جای همه آنها تـالش مـی کنيـد و بـه همـين جهـت بـه                  

ه همجنسـگرایان ایرانـی     بایـد بـ   . شما تبریک مـی گـویم     

 که دگرجنس گرایـان و یـا سـایرین شـاید از شـما               بگویم

نند و به یاریتان بشتابند اما کار شـما را بـه جـای              دفاع ک 

 در پایـــان هـــيچ کـــس   و! شـــما انجـــام نخواهنـــد داد  

همجنسگرایان ایرانی را نجات نخواهد داد به غير از خود          

 .همجنسگرایان ایرانی

ــان گ   ــان را در ختيارمـ ــون کـــه وقتتـ ــاذممنـ ــد و مـ ــماردیـ   هـ

ده يـ مانعضویت ما در سازمان ایلگـا بـه عنـوان ن           خوشحاليم که 

ایــران پذیرفتــه شــد و تــا آزادی همجنســگرایان ایرانــی پــا پــس 

 .نخواهيم کشيد
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  تهران- سامان
 )این متن به پيشنهاد نویسنده لحن عاميانه دارد(

در تهـران   . ک پسـر جـوان همجنسـگرا هسـتم        من هم ی  

زندگی می کنم و شاید خيلی از شما که این مطالب را            

اینـرو گفـتم کـه بدونيـد از         . ديد مـن رو بشناسـي     نمی خو 

نم، ومریخ نيومدم، اون ور دنيا هم نيستم، تو همين تهـر          

 .بين شماها

هدف ما چی هست؟ یک عده از ما وقتـی مـی فهمـيم              

و ! که گی هستيم فکر می کنيم ایـن شـغلمون هسـت           

فقط بایـد بشـينيم و بهـش فکـر کنـيم و ببينـيم کـه چـه                   

ــزیم  ــو ســرمون بری ــنم قبــل ازوگــروه د. خــاکی ت کــه   ای

بفهمند هموسکشوال هسـتند و نمـی توننـد بـا جـنس             

مخالف باشند، روابـط سکسيشـون رو اونقـدر گسـترش           

این . می دهند که به یک بيماری روحی مبتال می شوند

بيماری زمانی به اوجش می رسه کـه مـی فهمنـد کـه              

کامال گـی هسـتند و ایـن رو از دیـد هرزگيشـون در ایـن                 

ــ ــروه ســـوم مثـــ ! دمـــدت مـــی بيننـ ــا گـ ل بقيـــه آدم هـ

چشمشــون رو مــی بندنــد و روابــط    ) دگرجنســگرایان(

      . متعــددی رو بــا آدم هــای مختلــف ادامــه مــی دهنــد      

 ،هفتــه ای ده بــار بــا ده آدم مختلــف ســکس مــی کننــد

   هی سه بـار عاشـق مـی شـوند و چهـار بـار بـه هـم                   ام

کـه  ... بين چهار تا زوج رو به هـم مـی زننـد و              . می زنند 

 ! دم ها زیاد دیدیمآبرمون از این همه ما دور  

ــا خــانوم هــا  (بعــدش آقــایون  وقتــی ســنی ازشــون  !) ی

حتی اگـر   ! دشونوگذشت یهو می بينند خودشونند و خ      

ــا عاشــق کســی  قوا ع

باشــند طــرف بهشــون 

اهميــت نميــده چــون    

ــط   ــاید فقـ ــه شـ ميدونـ

ه حافظ شـيرازی    جخوا

ــه   ــون برنامــ ــا ایشــ بــ

بعدش هم به   ! نداشته

ایــن نتيجــه مــی رســه 

 ! باید قرص بخوره و راحت بشهکه

ــر شکســت       ــه در اث ــتند ک ــانی هس ــدی، کس ــروه بع گ

احساسـی دیگـه بـه روابــط پایـدار اعتقـاد ندارنـد و فقــط       

ترجيح می دهنـد سـکس کننـد و پایبنـد نشـوند و تمـام                

ــی ارزش    چيز ــوده ب ــک روز براشــون ارزش ب ــه ی     هــایی ک

 .  شودیم

 کـه گـی     مبابا یک کم به خودمون بيـایم اگـر قبـول کـردی            

ــيم کــه بيمــار     ــول کن ــن رو هــم قب ــد ای هســتيم پــس بای

ــت هســتيم   ــط اقلي ــر   . نيســتيم فق ــی ب ــودن دليل گــی ب

! بابا دست برداریم از این زندگی نکبتی      . هرزگی نيست 

چرا بـه فکـر تشـکيل یـک خـانواده نيسـتيم؟ خودمـون و                

ــک ســقف   ــر ی ــک    . عشــقمون زی ــن ی ــه م ــد ک ــر نکني فک

البته هـيچ    (ترنسکشوال هستم و دلم شوهر می خواد      

، نــه مثــل )تــوهينی بــه ترســجندرهای عزیــز نمــی کــنم

استریت ها اما با همجنسانمون یـک رابطـه ی پایـدار رو             

شاید امروز نشه که بریم زیـر یـک سـقف امـا      . آغاز کنيم 

 مـی بينـه  زن       یبابا مامـانمون وقتـ    ! سن که باال می ره    

مخالفتی ) یا برا لزبين ها شوهر نمی کنيم      (نمی گيریم   

 ...دایيمون از خونه نمی کنهبا ج

هيچ موجودی نيسـت کـه تنـوع طلـب نباشـه، امـا بایـد                

      نمــی گــم کــه خــدا سوســکمون     . جلــوش رو بگيــریم 

این روش زندگی روحمون رو خرد می کنه، ! می کنه، نه  

  بعد یک روز می بينی یک خال.دمون هم نمی فهميموخ

 داریم که هرچـی سـکس مـی کنـيم خـالی تـر               ]روحی[

در این دو سه دهه اخير دنيا و مخصوصا غرب،          . همی ش 

به سمت آزادی قدم های مثبتی برداشت ولی بـه نظـر            

من خيلی جاها هم انسان جایگاه خـودش رو بـه قهقـرا             

ه همـه   بـ هرزگی طبيعی تر شد علنی تر شد و         . کشيد

نمی گم قبال نبوده، چرا بوده امـا        . ای دنيا سرایت کرد   ج

 مورد گی ها نيست بلکـه  حرف من فقط در . علنی نبوده 

ــگراها   ــورد دگرجنســـ ــتر در مـــ بيشـــ

 .!هست

در تمــام فــيلم هــا، موزیــک ویــدیو هــا، 

بــی بنــد و بــاری تــرویج  ... نشــریات و 

داده می شه و این مسـئله خيلـی از          

ایـن هـا   . جاها رو تحت تـاثير قـرار داده      

رو فکر نکنيـد فقـط حـرف مـن هسـت            

ــردا      ــو ف ــم از رادی ــيش ه ــت پ ــد وق چن

ی آمریکـایی تمـایلی بـه سـکس قبـل از            شنيدم بچه ها  

چـرا؟ چـون تـاثر      . ازدواج و تعدد شـرکای جنسـی ندارنـد        

  .منفی رو تو روابط خانوادگيشون دیدند

حاال برمـی گـردیم بـه مسـایل همجنسـگرایان، درسـت             

ــا     ــدگی کــردن ب ــرای زن هســت کــه مــا مــانع متعــددی ب
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ه کـه روح و بـدن     شـ معشوقمون داریم، اما این دليـل نمي      

همـه جـا حـرف از ایـدز و     . و به تباهی بکشـيم   خودمون ر 

کاندوم هسـت، امـا اگـر روابـط نامتعـارف نبـود ایـدز هـم                 

دوستی به من می گفـت در       . آنچنان گسترده نمی شد   

زنــی اگــر بچــه . اروپــا چيــزی بــه نــام ازدواج وجــود نــداره 

بعــد از چنــد مــاه ... يــره دیسـکو و  مخواسـت یــک شــب  

نــه بابــاش کــی کــه بچــه بدو بــدون ایــن! مامــان ميشــه

درســت هســت کــه غــرب در بســياری از جاهــا ! هســت

پيشرفت کرده اما جاهایی هم صدمه خورده و هنوز هم          

واقعا من که خودم یـک گـی هسـتم بـه            . داره می خوره  

! استریت ها حق می دم که از ما گی هـا بدشـون بيـاد              

این کـارنوال هـایی کـه گـی هـا در دنيـا راه مـی اندازنـد             

 مثل این می مونه که فرض کنيد        دقيقا. شرم آور هست  

کــه مــی خــواهيم زن ایرانــی رو بــه دنيــا نشــون بــدیم،   

بعدش یک مشت روسپی رو بدون لباس تـو خيـابون راه            

خوب همـه فکـر مـی کننـد زن ایرانـی روسـپی              . بندازیم

مسـلم  .! هایی هستند که لباس هم تنشون نمی کنند       

. هست که همه بدشون مياد و ما رو مـریض مـی دوننـد    

ــارنوال هــا   چــرا ــن ک ــوی ای ــا ســر و وضــع   آ ت دم هــایی ب

یعنـی آیــا همجنســگرایانی کــه  معمـولی زیــاد نيســتند؟  

ده و از درجـات اجتمـاعی بـاال هسـتند اینقـدر           رک تحصيل

  کم هستند؟

    واهللا خـــود مـــن هـــم حاضـــر نيســـتم در همچـــين  ! نـــه

البته به نظر مـن بعضـی از        . فستيوال هایی شرکت کنم   

کثيـف هسـت رو افـراد هموفبيـا         این فستيوال هایی که     

بایـد بـه    . راه می اندازند کـه تنفـر مـردم رو بيشـتر کننـد             

فقـط  . مثـل شـمایيم  . ما از جهنم نيومـدیم    :بقيه بگم که  

 ...گرایش جنسی و احساسی ما فرق دارد

 

آزاد باشـيم، آزاد زنـدگی کنـيم، امـا بـا            : و اما حـرف آخـر     

 .آزادی زیاد روح و جسممون رو پژمرده نکنيم

 

 مهشيد راستی
در دهه شصت و هفتاد اروپا، زبان شناسـی و تحقيقـات    

 و حتــی تحقيقــات فمينيســتی از زبــان زنانــه  جنســيتی

کـه زنـان زبـان        این نظریه ادعا داشت    .گفت سخن می 

گویند و   باشند و به زبان خود سخن می       خود را دارا می   

زبـان زنانـه      تحقيقاتی این زمان،  نگرش   در. نویسند می

غير منطقـی و     مفعولی،   انی پاسيو، احساساتی،  به زب 

شد، در حالی کـه      کمی تا قسمتی آشفته ارزیابی می     

  فاعلی و منطقی معرفی   اکتيو، دارای نظم، زبان مردانه

هـای مختلـف کـه داعيـه      این مسئله در کتـاب   . شد می

شناخت جنسيتی دو جنس را داشتند نيـز خـود نمـایی            

ــی ــرد م ــاب. ک ــردان    کت ــل م ــایی مث ــان  ه ــی و زن مریخ

ونوسی، پاسيویته زنان را در تمـام امـور روزمـره و کـاری              

 . کرد اثبات و تثبيت می

بــا رشــد و توســعه علــوم اجتمــاعی و همــه گيــر شــدن  

فمينيسم، شناخت جنسيتی نيز گسترش یافـت و ایـن          

 . شناخت تاثير خود را در زبان شناسی نيز گذاشت

ــان شــناس و فمينيســ     ــق زب ــانم اوا ارشــون، محق ت خ

دانشگاه اومئو در سوئد معتقد است کـه چيـزی بـه نـام              

چنان که چيـزی بـه نـام زبـان           زبان زنانه وجود ندارد، هم    

چه هست تنها زبان فرادست       آن  .مردانه نيز وجود ندارد   

پـيش از    او معتقد است که زنان     .و زبان فرو دست است    

این، این موقعيت و مهلت را نيافتنـد تـا زبـان اختصاصـی              

چه تا کنون بـه      د پرورش دهند و توليد کنند و آن       برای خو 

شد، نمونه واضح زیر دسـتی       نام زبان زنانه معرفی می    

زبان جنسيتی است که امکان رشـد و مهلـت زاد و ولـد              

 تـاریخی او با اشاره به نگاهی که در زمـان          . نيافته است 

یونان ارجـح بـود و خصوصـيات زنانـه و مردانـه را معرفـی                

چـه کـه بـه زبـان زنانـه            که هر آن   کرد، معتقد است   می

پاســيویته، احساســگرایی و ( نســبت داده شــده اســت

همـان خصوصـياتی اسـت کـه        ) آشفتگی و غير منطقی   

 . معرف زنانگی در یونان باستان بوده است

رادیکال فمينيست های آمریکـایی معتقدنـد کـه زبـان در            

ایـن مـردان    . شـد  طول تاریخ قلمرو مردان محسوب مـی      

واره بر حيطه های زبـانی تسـلط داشـتند و    بودند که هم 

جـایی   از آن . کردنـد  کلمـات را تعيـين مـی       معانی و بـار     

تجــارب زنانــه غالبــا بــا ارزشــها و تجــارب    ارزشــها و کــه

بود که   مردانه متفاوت بود، برای زنان بسيار مشکل می       
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کننـد  " ترجمـه "،"زبان مردانه "ها و تجارب خود به       نظرگاه

 . نندو به گوش همگان برسا

آیا زنان باید به زبان مردانه سخن بگوینـد؟ جـواب منفـی             

       اســـتفاده از زبـــان مردانـــه بـــرای زنـــان موجـــب . اســـت

شود که کالم ایشان از تجربيات زنانه تهـی شـود و             می

ایــن امــر موجبــات بيگانــه شــدن کــالم بــا دنيــای زنــان را  

توانـد   مـذاکرات افـراد تنهـا زمـانی مـی         . فراهم می آورد  

ــا کلمــات   متحقــ ــد تجربيــاتش را ب ق شــود کــه فــرد بتوان

 خودش پوشش دهد

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  نماینده سازمان در هلند–صبا راوی 

درود به تمامی دوستان، به سازمان قول داده بـودم کـه            

ــارک دانشــجو آمــاده کــنم   ــا پ از . مطــالبی رو در ارتبــاط ب

ه هـای خودشـان      در نامـ   رهای اروپـایی  وزمانی کـه کشـ    

ارسـال شـده    اسمی از این پارک بردند اطالعات موثقی        

بـه ایـن پـارک      کشورای اروپـایی    که مامورینی از سفارت     

رفتند و به دنبـال همجنسـگرایان گشـته انـد و حتـی بـا                

 !ایشان رابطه جنسی برقرار کرده اند

 
 شخصا افرادی فرستاده شدند که نـه        برخی کشورها از  

برای جمع آوری اطالعات بـه ایـن        تنها برای سکس بلکه     

در ایــن پــارک پــارک مــی رونــد و همجنســگرایان ایرانــی 

غافل از ایـن مطلـب هسـتند و چـون ایـن افـراد اروپـایی                 

 چنين فردی هستند برایشان هيجان آور است که با یک         

و حتـی آن قـدر بـه ایـن          ! در ایران سکس داشته باشـند     

.  گوینـد  همه چيزشان را می   افراد اطمينان می کنند که      

 که برای ما ایرانی ها اهميـت نـدارد ولـی در         هر مطلبی 

و در  شـده   استفاده های مهـم      نامه های سفارتی از آن    

ارزیابی ساليانه برای دادن اقامت به ایرانی ها استفاده          

تنها یک دسته معدود از افراد از این امـر خبـر            . می شود 

ــد ــایی  در نتيجــه . دارن ــت هــای اروپ ــی دول ــر حت ــن اگ  ای

 اقامت  ها در خطر باشد به آن    ان در ایران جانش   صاخشا

 . نمی دهند و یا خيلی سخت می دهند

.  هم از ایـن قاعـده مسـتثنی نيسـتم          همجنسگرایانما  

به یـاری   م  ي بتوان PGLO و   COCالبته اميدوارم که با کمک      

 ی تهـران  در هـر حـال در پـارک دانشـجو           .اینان بشـتابيم  

هر قشری وجـود دارنـد      مثل تمام پارک های دیگر دنيا از        

از محصل تا همجنسگرا، از زنان تن فروش تـا روحـانی و             

این به هيچ دليلی نيست کـه همجنسـگرایان در          . آخوند

. به آزادی مشغول سکس و تفریح می باشـند        این پارک   

ويژه نامه پيش شماره نهم
 

 اعتياد و 
مواد مخدر 

 

ا ه را حتم ژه نام ن وي اي
تان ه دوس د و ب ه نمايي مطالع

 خود نيز معرفی کنيد
 

ين اد را در ب اعتي
همجنسگرايان ريشه

 کن خواهيم نمود
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ــان       ــافع خودش ــر من ــه فک ــایی ب ــای اروپ ــت ه ــه دول         البت

بـه   هسـتند کـه اقامـت        می باشند و به دنبال بهانـه ای       

ارک دانشــجو پــپــس مــی گوینــد در .  ندهنــدناپناهنــدگ

همجنسگرایان همدیگر را مالقات می کنند و دولت هـم          

 !کاری به آن ها ندارد

در حدود سه سال پيش پسری که حتی به دنبال تغييـر            

 شــهرام شــمالی توســط بــه نــامجنســيت خــودش بــود 

بسيج کشـته شـد و هـيچ نـام و هـيچ عکسـی از او در                  

 اخباری منتشـر نشـد زیـرا در ایـران هـيچ             هيچ روزنامه و  

. وکيلـــی حـــق نـــدارد از یـــک همجنســـگرا دفـــاع کنـــد  

کشورهای اروپایی ایـن را خـوب مـی داننـد و از سـکوت               

 . همجنسگرایان ایرانی سواستفاده می کنند

 ایــن اســت کــه بــا جلســات متعــدد و اوظيفــه شــما و مــ

و دیدارهای پشت سر هم با سازمان های حقوق بشـر            

      ایــنت بــا ســازمان هــای همجنســگرایی    بــا مشــارک 

اگر ما این . اعدام های مخفيانه و وحشيانه را بازگو کنيم

کار را نکنيم هيچ کس دیگری به فکر ما نمی باشد، اگـر            

ما بنشينيم و بگویيم ما کـه سـرمان درد نمـی کنـد چـه                

هيچ پناهنده ایرانی همجنسـگرا     ! کار داریم به این کارها    

 وو دولــت ایــران هــم بــه راحتــی  جــواب نخواهــد گرفــت 

مخفيانــه بــه اعــدام همجنســگرایان ادامــه خواهــد داد و  

ه یـک بهانـه سـرپوش       بدولت های اروپایی هم هر وقت       

  !سر مسئله می گذارند

 بسيار سـخت اسـت ولـی      کاری که به عهده ی ماست       

مهم و انجام شدنی می باشد فقط با کمک به همـدیگر          

شــهرام . فــق شــویمو اعتمــاد بــه نفــس مــی تــوانيم مو

شمالی های بسياری در ایران کشته شده اند نـه تنهـا            

ام بلکه با روش های بسـيار متعـدد دیگـر در ایـران              دبا اع 

مثـل تزریـق مـواد مخـدر و یـا           . که من و شما نمی دانيم     

امـا بعـد یـک همجنسـگرای اروپـایی          ! سرنگ هوا به زور   

   مـی رود بـه پـارک دانشـجو و بـا یـک گـزارش ســاليانه و        

کـه تصـميم اداره     بـر مـی گـردد       بی محتوا و بی اسـاس       

 و این غفلت هـا      می باشد  دادگستری هم بر آن اساس    

ــه               ــرای هم ــکل ب ــاد مش ــث ایج ــا باع ــاری ه ــدانم ک و ن

 .می شود نه تنها خود آن ها

بيایيــد هوشــيارانه قــدم بــرداریم و بــه بــرای هــر کســی  

       ســــــفره دلمــــــان را نگشــــــایيم و بــــــا دروغ هــــــا و           

 کالس گذاری ها با سرنوشت افراد بازی نکنيم

 .پيروز باشيد

 

 نيما

 غم بی کرانم اما راهی جز اميد به تو ندارم

 بار گرانم اما جز بار تو چيزی ندارم

 همه چيزم تویی و همه کسم تویی

 تویی تنها راه و رهایی بخش من

 نوای ندای منشتویی 

 تویی خواستار خواهش من

 هيچمتو بی 

  تو پوچمبی

 بی تو آنم که هيچ کس او را نخواهد

 با تو همه هستم

 با تو آنم که همه در آرزوی آن خواهند بود

 ای همه کس من 

 ای یار من

 ای دلداده من

 ای خدای من 

 ای شنوای رازهایم 

 ای بينای نيازهایم

 اکنون تو را بيش از پيش ميخوانم و بر تو نيازمندم

  را هم خودم و هم تمامی دوستانم

 دانممی نيازمند حمایت تو 

 ای همه کس من 

 هـر چـه زودتـر شـامل ایـن نعمـت           احامی ما باش و ما ر     

 دیگر خود گردان

 من سازنده قصه هایی خواهم شد شيرین 

 هم شد گرم و حمایت کنندهامن سازنده خانه هایی خو

 .من آن خواهم شد که نياز خواهد بود

 یع تواما این همه نيازمند توست و حمایت سر

 بر من روا دار هرچه سریعتر ای خدای من

 اول دسامبر برابر با دهم آذرماه

 روز جهانی ايدز
 .را گرامی می داريم
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 نسرین الماسی

. جا بيـاوريم  هيچ فكر آرده ايد براي اين آه حقوق زن را ب          

حقوق عجيب و غريب را نميگويم همان حقـوق ابتـدايي           

ــورد  ــه در مـ ــويم آـ ــوب   را ميگـ ــان خـ  خودمـ

ميشناســيمش و بجــايش ميــآوريم و اگــر    

او آسي مراعاتش نكرد آشكار و پنهـان بـه          

درس ادب ميــدهيم تــا يــاد بگيــرد و مــا را     

رعايت آند ــ منـوطش ميكنـيم بـه ايـن آـه            

اســت يــا بــد، چقــدر    " خــوبي"چقــدر زن 

اسـت يـا    " مهربـان "،  "شر"است يا   " خانم"

، "زشـت "است يـا    " خوشگل"،  "سنگ دل "

سـت يـا    "درون گرا "،  "الغر"است يا   " چاق"

ــرون گــرا" ــد و پــيش  " ب و همــين طــور بگيري

رسيم به اين آه آيا حق و حساب مرا ميدهد تا           برويد تا ب  

و البتـه فرهنـگ     ! او را بجا آورم و حقوقش را رعايت آـنم         

جامعـه هـم آــامال در ايـن زمينــه بـا مــا همـراه و همــدل      

است و دست ما را به راحتي باز ميگذارد آه هر جا قادر             

پـا بگـذاريم و احتمـاال     بوديم و مايل بوديم حقوق او را زير     

يــن هــم نمــي افتــيم و يــا آــم ميــافتيم آــه بــه صــرافت ا

موظـف اسـت    " مـن " از اراده و خواسـت مـا          بگوييم خارج 

حقوق زن را به رسميت بشناسـد همـانطور آـه حقـوق             

 . خود را

نمونه اش جدايي هاي تلخ و رنج آور است آه بـه جـاي              

طي آردن مراحل متمدنانه و شهروندانه تبـديل ميشـود          

 نمونه اش عدم استقالل     .به ميدان خصم و انتقام گيري     

مالي ست، نمونه اش تصميم گيريهاي منفعت طلبانه و         

به خواسته هـاي زن آـه       . فرصت طلبانه يك جانبه است    

و " خـــودي"ميرســـيم بالفاصـــله معيارهـــاي فرهنـــگ    

سر ميكشند و حضور سـمج و مـزاحم خـود را            " ناخودي"

به ما تحميل ميكنند و دست ما را باز ميگذارند براي ايـن      

بــيش از هــر زمــان ديگــري محــور و اصــل را منفعــت  آــه 

براساس الگـويي آـه از      . طلبي شخصي مان قرار دهيم    

آن تغذيه ميكنيم زن يا فرشته است ـــ مقـدس اسـت و              

ــ آه نيازي به بجا آوردن ما نـدارد و          )خودي ست (ايثارگر  

ما عاجزيم به عرش آبريـايي او دسـت يـابيم بـه همـين               

 تا در تنهايي خود همچنان      دليل هم تنها رهايش ميكنيم    

آـه  ) ناخودی ست (بماند، و يا ديوست و هيوال     " مقدس"

محترم شمردن حقوق چنين آسي دور از شرط عقـل و           

منطق است، پس همان به تا با تمام امكانات موجـود او            

 ! را پس برانيم تا در تنهايي خود زشت تر و هيوالتر شـود  

خـود نشـكنيم و     تا زماني آه اين الگو را در ذهن و آردار           

به زن فقط به عنوان يـك انسـان بـا تمـام ابعـاد انسـاني                

ننگريم بنابه موقعيـت و منفعـت و فرصـتي آـه نصـيبمان              

ميشــود بــا ايــن مســئله برخــورد ميكنــيم و  

مروج فرهنـگ زن سـتيز ديـو و فرشـته نگـر             

هستيم و در توليد اين فرهنگ ضد انساني        

 ! شريكيم و پرنقش

بـه عنـوان يـك      در چنين فرهنگي حقوق زن      

حق مسلم مطرح نيست و اگـر آسـاني از          

مــا آن را مراعــات ميكننــد بابــت آن مراعــات 

براي خـود امتيـازي خـاص قائـل ميشـوند و            

رعايت اين امـر را بـه منصـف بـودن و خـوب              

بودن خود نسبت ميدهند و نه پـذيرش يـك          

اصل مسلم رعايت آردنـي، و بـه همـين دليـل هـم هـر                

بودن خسته شوند ميتوانند " فمنص"وقت اراده آنند و از 

از اين امتياز خود چشم بپوشند و چشـم پوشـي از ايـن           

امتياز به معنـاي سـلب حقـوق زن اسـت و اشـكال آـار                 

درست در همين جاست آه با حقوق زن موردي برخورد          

ميشود و نه به صورت يك مسـئله قـانون منـد و خدشـه               

ــذير ــين معيارهــايي تنهــا    .ناپ ــا چن ــين فرهنگــي، ب در چن

قوق زنان نيسـت آـه بـا آن مـوردي برخـورد ميشـود و                ح

براســاس ميــل و ســليقه و منفعــت محــق يــا غيرمحــق  

تشخيص داده ميشود، آه حقوق مليتها و اقليت ها هم          

ناديــده گرفتــه  " نــاخودي"بــا همــين معيارهــاي الكــن    

ــا     ــاالرمحور بـ ــب و سـ ــه طلـ ــگ اتوريتـ ــوند و فرهنـ ميشـ

وت و قلدرمنشــي خواهــان از بـــين بــردن هرگونــه تفـــا    

ديگرخواهي و ديگربيني ميشود و هر نوع هويـت طلبـي          

براي . را دشمن خود ميپندارد و سعي در نابودي آن دارد         

همين هم هسـت تنـوع فرهنگـي و زبـاني را اصـال تـاب                

چرا آه تنوع و آثرت و تفاوت يعنی رعايت اصـل           . نميآورد

و " خــــودي"آزادي و دمكراســــي کــــه بــــرای فرهنــــگ 

 . ت بشمار مي آيدبزرگترين آف" ناخودي"

" نـاخودی "و  " خـودی "در پناه دمكراسي و نبـود فرهنـگ         

انسان ميتواند با ديده ترديد و شك به مسائل نگـاه آنـد             

و آمي ها و آاستي ها را ببيند و در پي چاره و راه حـل   

 .براي آن باشد
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  پاریس-بابک 

چـه کسـی    . یک سوال که هميشه پرسـيده مـی شـود         

 د و چه کسی نقش زن را؟نقش مرد را بازی می کن

من فکر می کنم چون اصلوب افراد دگرجنس گرا و طبقه  

بندی آن ها بـرای نهـاد خـانواده بایـد یـک مـرد و یـک زن                   

وجود داشته باشد و خيلی ها این تصور را دارند که زنان            

ــودن . (هميشــه مفعــول هســتند و مــردان فاعــل   ــر ب برت

مـا  بـه همـين دليـل نگـاه اشـتباهی را بـه              ) جنس فاعل 

 . همجنسگرایان دارند

بارها برای من و شریک همجنسم پيش آمده که دربـاره           

نقش زن یـا بـودن مـا سـوال شـود کـه کـدامين مـا زن و                 

و ما توضـيح دادیـم کـه در درجـه اول            ! کدام مرد هستيم  

عشق تنها سکس نيست و از این موارد باالتر است چه           

 . رسد به این که بخواهيم نقش ها را تعين کنيم

ی بين یک زن و مرد، مردها به طور مشخص تـر ارضـا    حت

می شوند و از نظر فيزیکی قابل مشاهده هست و فکر            

می کنم برای زن ها هم با این که از نظر فيزیکـی ارضـا               

شدن آن ها قابل مشاهه نيست اما تا زمـانی کـه ارضـا              

) زن هـا  (نشوند دسـت از کـار نخواهنـد کشـيد و آن هـا               

 .د الزم برسندمی دانند که چگونه به ح

به هر حال هم زنان می توانند فاعل و مفعـول باشـند و               

هم مردان می تواند هر دو نقـش را داشـته باشـند و در               

 .رابطه مرد با زن هم همين طور می باشد

ناگفته نماند در امورات جنسی هزاران راه نهفته هست 

 .که نمی توانيم آن ها را به سادگی توضيح دهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گونه ای دیگر–رین آ

) ١٣٨۴آبانماه  (در هشتمين پيش شماره ماهنامه چراغ       

همجنسـگراي واقعـي چـه      "مطلبي خواندم تحت عنوان     

وبــالگ (نوشــته دوســت عزيــز رضــا    " آســي اســت؟ 

آه به نظرم بسـيار مفيـد آمـد و دوسـتان را بـه            ) همگون

امــا نكتــه اي در ايــن نوشــته . خوانــدن آن دعــوت ميكــنم

رد آـه ميخـواهم در رابطـه بـا آن آمـي             توجهم را جلب آ   

 .بنويسم

 سعي دارد با دسـته بنـدي و بررسـي           گفته شده مقاله  

رفتاري افرادي آه با همجنسان خود نزديكـي دارنـد، بـه            

. معياري براي تعيين همجنسگرايان واقعـي دسـت يابـد         

اما نكته اي آه وجود دارد در مورد سومين دسته ايست           

  ايـن دسـته آمـده آـه    در معرفـي  . انـد آه معرفـي شـده      

گي بوده ولي توسط فشارهاي خـانواده      ... دسته ديگر   "

اينهـا  ... و مذهبي تن به ازدواج با جنس مخالف داده اند          

نويسنده پس از معرفي    ". را هم نميتوان گي اطالق آرد     

ه دسته هـاي ديگـر و انتخـاب يكـي از ايـن دسـته هـا بـ                  

 از اين   افراد غير "عنوان همجنسگرايان واقعي مي افزايد      

گي نيستند بلكه اشخاصي هستند آه به جاي مغز  بـا          

شـايد اگـر جملـه اخيـر        ". آلت تناسلي خود فكـر ميكننـد      

" گفتــه نميشــد و يــا عنــوان مقالــه بــه چيــز ديگــري مــثال

ــر     ــه تغييـ ــاد رابطـ ــراي ايجـ ــب بـ ــگرايان مناسـ         همجنسـ

ايـرادي آـه بـر ايـن        . افت مشـكلي وجـود نداشـت       ی مي

ــه وارد اســت خــ  ــروه   مقال ــردن دســته ســوم، از گ ارج آ

ــگرايان اســـت  ــور  (همجنسـ البتـــه ممكـــن اســـت منظـ

 نويسنده چنين نبـوده باشـد امـا برداشـت خواننـده ايـن             

 اين شائبه را بوجود مي آورد باالموضوع  ). چنين ميباشد 

سـت رفتـاري و اآتسـابي        ا آه همجنسگرايي موضوعي  

نــه يــك خصوصــيت ذاتــي، چــرا آــه اگــر فــردي بــا جــنس 

ــه  ــالف ب ــر همجنســگرا    مخ ــرد ديگ ــي ازدواج آ ــر دليل  ه

ســت آــه بگــوييم  اايــن موضــوع ماننــد آن. نخواهــد بــود

 ديگـر   افرادي آه بـا همجـنس خـود نزديكـي داشـته انـد             

ــوع را   !دگرجنســگرا محســوب نميشــوند   ــن موض ــر اي  اگ

بپذيريم همجنسگرايي را هم ميتوان با روشهاي تربيتي        

      تـــه و آموزشـــي بـــه دگرجنســـگرايي تغييـــر داد آـــه الب 

 . دانيم چنين نيست مي

از طرف ديگر همانطور آه نويسنده مقالـه اشـاره آـرده،            

همجنسگراياني آـه بـه ازدواج بـا جـنس مخـالف تـن در               

 حکايت با صبا
نام ویژه نامه ای است که به دليل فيلتر بودن سایت در

...ایران در بردارنده بيانيه ها، اطالعيه هـا، گزارشـات و       

 .می باشد

 ويژه نامه آن منتشر شددومين 
شـــــما مـــــی توانيـــــد بـــــا ارســـــال نامـــــه ای بـــــه

Tpglo@pglo.org T را درخواست نمایيد تا برای شـما آن 

لطفـا ذکـر نمایيـد کـه کـدامين شـماره را. ارسال شـود  

 .مایل به دریافت هستيد
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دهند جزو نگون بخت ترين افراد هسـتند آـه سـتم             مي

اين افـراد در زنـدگي خـود زجـر          . زيادي بر آنها روا ميگردد    

.  آن نيسـتند   زيادي را متحمل ميگردند آـه خـود مسـبب         

آســاني آــه بــه دليــل ضــعف فرهنگــي، نبــود اطالعــات  

مناســب و وجــود تفكــرات اشــتباه جامعــه خــود را وصــله 

ناجور، گناهكار و يـا بيمـار ميداننـد و گـاهي دليـل ازدواج               

        يــا شــفا   بهبــود و ،!آنهــا اميــد بــه دور شــدن از گنــاه    

بســـياري از ايـــن افـــراد هنـــوز هـــم  واژه  . باشـــد مـــي

ا بـه گوششـان نخـورده و فكـر ميكننـد اميـال         همجنسگر

دسـته ديگـر هـم    . ميداردشيطاني دست از سر آنها بر ن   

شــده انــد آــه ديگــر آــار از آــار گذشــته و  وقتــي متوجــه

شـرايط ايـن    . مسئوليت يك خانواده را بعهـده گرفتـه انـد         

ست آه به اجبار زمانه به اردوگـاه         ا افراد مانند هنرمندي  

راين نسبت دادن جمله دوم بـه     آار تبعيد شده باشد بناب    

. ست ااين افراد آه تنها با آلتشان فكر ميكنند آم لطفي

براي درك بهتر شرايط اين افراد با يكي از آنهـا گفتگـويي        

داشته ام آه بـزودي بـراي مجلـه چـراغ ارسـال خـواهم               

 .آرد

 

 

 فرهاد

 
                                             سينه ام لبریز از حرفهای نگفته                                  

 چشمانم در جستجوی یک نگاه آشنا

 و قلبم ماالمال از عشق                                                            

 با یک سبد گل سرخ                 

 و                   

                                    اميدی به صالبت کوه                          

 به دیدنت ميایم                        

 تا ترنم واژه های عشق را در نگاهم بخوانی                                   

 ای زیباترین آیت هستی                

 و                 

                                ای دلنشين ترین ترانه عشق                          

 بيا تا دست در دست هم                                                                  

 چراغی در خور این خانه بيافروزیم                                              

 باشد تا تاریکی رخت خود را جای دگر افکند

 

 

 کيان

را شـاید خوانــده باشـيد، حـدود یـک ســال     ایـن داسـتان   

امـا  . پيش این داستان در سایت سازمان قرار گرفته بـود         

به دالیل ویژه ای کيان عزیز تصميم گرفت که داسـتانش           

از سایت برای مدتی برداشته شود و حـال دوبـاره مایـل             

بــوده کــه داســتانش را منتشــر کنــيم تــا دوســتان و هــم 

ــع شــوند و از    ــاه  احساســانش از آن مطل ــات او اگ تجربي

شــاید تــاریخ آن گذشــته باشــد امــا نکــات قابــل  . شــوند

ــوجهی در ایــن داســتان طــوالنی هســت کــه اهميــت    ت

 یکتصميم داشتيم که در     . انتشار آن را ضروری می کرد     

قسمت ان را چاپ کنيم اما احتمال دادیـم کـه نکـاتی از              

ن را در   آقـرار گيـرد بنـابراین       طـوالنی بـودن     آن تحت تاثير    

ان خـود   ب از ز  اداستان ر . قسمت منتشر می نمایيم    چند

 :کيان می شنویم

  سالم

قبــل از شــروع داســتانم مــي خــواهم از بچــه هــاي ايــن 

 تشکر کـنم کـه بسـيار عاقالنـه درصـدد درسـت        سازمان

را ها را جوري    گ هستند که ما همجنس      سازمانیکردن  

کــه هســتيم نشــان بدهنــد کــه بعضــي هــايمون دارنــد   

  .مي کنندهمديگر را معرفي 
لطفا قبل از شروع کردن به خواندن داستان به نکات زيـر        

  .توجه کنيد
 هاي داخـل  Web log مطمئنا خيلي ها داستان ها و -١

مـن در داسـتان زنـدگيم       رو خوندنـد    سايت هـاي ايرانـي      

سعي مي کنم که مطالبي رو که قبال گفته شده رو بـه      

  .اختصار بيان کنم
ي باشه کـه افـراد عـادي         سعي دارم اين مطالب جور     -٢

هم که اگر بخواهند بفهمند کـه مـا کـي هسـتيم و چـه                

  .کاره هستيم هم بتوانند درک کنند و به راحتي بفهمند
 به تمام کساني که به دنبال مطالب سکسي و ايـن             -٣

 پيشنهاد مي کنم کـه شـروع بـه           جور داستانها هستند  

ــاد      ــا زي ــن خبره ــد چــون از اي ــن داســتان نکنن ــدن اي خوان

  !!!يستن
 من فقط نظراتم رو مي گويم و قصد توهين و جسارت -۴

 ها در هر موقعيت سکسي      Gayو تحقيري ندارم اعم از      

پس اگر چيزي تـوي  .  هاTranssexual ها و She maleو 

  .اين داستان گفتم به دل نگيريد
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گونــه داســتانها رو تــوي   ســعي نکنيــد نويســنده ايــن-۵

. بـه نتيجـه نمـي رسـيد       خودتون پيدا کنيد چون بـاز هـم         

  !!!!مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد
 براي اينکه مطالبم بسيار خشک و غـم انگيـز نباشـد             -۶

سعي مي کنم از مطالب طنز در اين داسـتان اسـتفاده            

 .  که بد اخالقند نخوانندیپس آقايون. کنم
من مختصري از داستان زندگيم رو مي گم و بعـدش             -٧

که مثل من فکر مي کنند کمـک        سعي دارم به کساني     

  .کنم
 Straight  قبل از هر چيز الزم هست يادآوري بشه براي        

کـه اصـطالح عـوامش رو    (  هـا نـه مفعـول        Gayها آه ما    

نه اواخواهر نـه مـريض و نـه همجـنس           ) خودتون ميدونيد 

زندگي ما بر اين اساس هست که عاشـق         . باز هستيم 

ما نه اينکه   ا. دم و حوا    آمثل  . همجنس خودمون هستيم  

  .دم رو بازي کنه و يکي ديگه نقش حواآيک نفر نقش 
 محسـوب   گـی رها هم جزو    هبله دوجنسي ها و اوا خوا     

مي شـوند و در همـون رده هسـتند نـه پسـت تـر و نـه                   

 با ظـاهر عـادي رو       گیواالتر اما تفاوت اينجاست که يک       

اشـه و بهـش مـي گوينـد         ب گیکسي باور نمي کنه که      

اخواهر ها رو مريض خطاب مي کنند و  اما اوهمجنس باز

در حـالي   . دند که همجنس گرا باشند     بهشون حق مي  

نتيـک و   ژاصال هم ربطـي بـه       ! نه. که هر دو غلط هست    

ــداردژانحــراف  ــه ســه دســته   . نتيکــي ن پــس انســانها ب

 يــا غيــر همجــنس گــرا و Straight. تقســيم مــي شــوند 

Gay و Lesbian      يــا همجــنس گــرا نــه همجــنس بــاز و 

Bisexual     تمايل به جنس مخالف     هم( يا دوجنس گرايان 

  )و هم تمايل به جنس موافق
 هـايي کـه بـا       Straightيک چيـز جالـب ايـن هسـت کـه            

   هسـتند نـه     همجـنس بـاز   کننـد    همجنس سـکس مـي    

چون او نمي توانـد عاشـق يـک همجـنس خـود             . گی ها 

چقدر .(شود پس ما نبايد هرگز توسط بقيه تحقير شويم        

  )ر را نمي کنندهم بقيه اين کا
 پرسيدم که   دگرجنسگرا کيک روز از ي   : يک جوک واقعي  

 هـا درسـت کـردي گفـت کـه مـد       گـی چرا خودت را مثل  

يعني مردم نمي دونند که کي هستند و چي از          ! شده  

: و حـاال شـروع داسـتان مـن         !اين زنـدگي مـي خواهنـد      

شـود غيرواقعـي     تمام اسم هايي که به کار بـرده مـي         (

  )هستند

 سال سن دارم و سـاکن تهـران و          ٢٢ هستم و    من کيان 

بله من هم از اول حس مي کردم        . االن دانشجو هستم  

اون هم از نـوع خيلـي       . که عالقه به جنس مخالف ندارم     

دبستان و راهنمايي گذشـت و منتظـر بـودم کـه            . بزرگتر

اين حس با اينکه دوستش داشتم گـورش رو گـم کنـه و              

. بـده ) وليت فرنگي ژيا  (جاش رو به حس عالقه به ليلي        

ديديم دبيرستان هم گذشت و اين حـس گـورش رو گـم             

رشـيا  پ. نکرد که هيچ تازه بيشتر و رمانتيک تر هـم شـد           

اون . )و پرشـيا هسـت    ژمنظورم پ .!( بيار و باقالي بار کن      

اوايل حس مي کردم کـه ايـن حـس مـال مـن هسـت و                 

هيچ کسي مثل مـن نيسـت و مـن تـوي ايـن دنيـا تنهـا                  

اتفاقـا وارد يـک     . ه دستم به اينترنت رسيد    هستم تا اينک  

 گی خارجي شدم و تازه فهميدم که من هم گیسايت 

خيلي برام جالـب بـود کـه خيلـي هـا مثـل مـن                . هستم

هستند اما فکر مي کردم کـه فقـط جنبـه سکسـي اون              

هاســت تــا اينکــه وارد کلــوپ هــاي ايرانــي يــاهو شــدم   

 کامل  ياهوChat roomاون زمان هنوز . ( چشمم باز شد

البتــه تعــداد بچــه هــايي کــه بــه نــت دسترســي   . نبــود

د مـن از همـون اول تصـميمم         داشتند در اون زمان کم بو     

من بايد از همين االن کسي رو پيـدا کـنم کـه             : رو گرفتم 

ــراي      ــه بـ ــودم باشـ ــال خـ ــه مـ ــن باشـ ــا مـ ــه بـ هميشـ

ستش از يک جهاتي من آدم سنتي هستم را . هميشه

نيسـتم نداشـتم    اصال عالقه اي به کسي که عاشقش        

اين رو کثيف مي دونم و حس مي کنم که نـه جسـمت              

اگـر کسـي هـم      . با اين سکس ارضا مي شه نه روحـت        

ارضا ميشه مطمئنا معني عشق رو نمي دونه و تنها بـا            

معشــوقش نبــوده کــه بفهمــه کــه ارضــاي واقعــي چــي  

 سـال پـيش يـا بيشـتره         ۶اين قضيه مـال حـدود       . هست

وپ هـا نوشـتم کـه يـک         توي يکي از ايـن کلـ      ! نمي دونم 

Lover              هميشگي مي خـواهم و سـنش مـي خـوام کـه 

-٢ به سـن پـايين حـس نـدارم           -١دليلباال باشه به چند     

کسي که سنش باال باشه به نظر من بيشتر مي تونـه             

 -٣استقالل شخصيت داشته باشه و تکلـيفش معلومـه          

اصال طرز فکرم بيشتر با سن هاي باال مي خـورد حتـي             

اما اشکال از من    .  تا سن هاي پايين     سال بزرگتر  ١۵-١٠

بود که هرگـز بچـه نبـودم هميشـه دوسـت داشـتم کـه                

کسي باشه که دست هاي گرمش پناه دستم باشـه و           

نــه اشــتباه نکنيــد مــن اصــال . شـونه هــاش پنــاه اشــکام 

 نمي دونم چـرا خـال همچـين          حالت هاي دخترانه ندارم   
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 ایميــل   ر روز  هــ!کســي رو در وجــودم حــس مــي کــردم  

 زدم و مي گرفتم و هفته اي چند قرار مي گذاشتم            مي

و بيشتر نااميد مي شدم يا از نظر فرهنگ         ) توي خيابان (

 و يا هـدف کثيفشـون رو از         ،در يک رديف نبوديم و يا تيپ      

ــم      ــه بفهم ــدون اينک ــدم ب ــي خون ــون م ــوي چشماش  .ت

خوشبختانه يا متاسفانه همه از من خوششون مي آمد  

 گفت کـه اون کسـي کـه      تي به طرف  حو نمي شد به را    

من مي خوام نيست قدت کوتاه هست از نظر فرهنگـي           

اشتباه نشه من ادعـايي نـدارم امـا         (به من نمي خوري     

خودتون مي دونيد که دو نفر با سطح طبقاتي مختلف با   

نمي خواسـتم دل کسـي رو   ) هم مشکل پيدا مي کنند    

هـــم بشـــکنم امـــا خـــوب ايـــن چيـــزي نيســـت کـــه بـــا 

 چـون هـم ضـربه مـي زنـي و هـم              رودروايسي بري جلو  

تا اينکه براي اولين بار کسي رو ديـدم         . ضربه مي خوري  

  .که الاقل از تيپش بدم نيومد
بله بعد از قرارهاي زياد يکي رو ديدم کـه فقـط ظـاهرش              

دو دل شـدم کـه      . دقيقا تيپ مورد نظـر مـن نبـود         بد نبود 

 ٢٠-١٠سـالم و عليـک کـردم و    . برم يا نرم اما رفتم جلـو      

قه صحبت کرديم قدش از مـن تقريبـا کوتـاه تـر بـود و             دقي

.  سـال بـود    ٣۶الغر بود سنش هم حدود      

بــاادب و شــوخ و خــوش لبــاس و مهربــان  

درنگـاه اول مـي      .اسمش سعيد بـود   . بود

وقتـي  . فهميدي که دنبال سکس نيست    

ــذارم مــدتي    از هــم جــدا شــديم گفــتم ب

بگذره تا با هم بيشتر آشنا شـويم شـايد          

مـردي کــه از   .جـور بشــيم بتـونيم بـا هــم   

بچگي در ذهن من بـود قـد بلنـد و هيکـل        

ــط     ــه ســعيد فق ــود ک ــان ب درشــت و مهرب

هفتــه اي يکبــار همــديگر را . مهربــان بــود

ي رفتيم و يا به يـک       مسينما  . مي ديديم 

ماشـين نداشـت    . کافي شاپ مي رفتيم   

يعنـــي اصـــال گواهينامـــه نداشـــت چـــون 

 دوست نداشت که سوار ماشين بشـه و       

خيلـي سـعي     .شين هـم داشـت    گرنه ما 

ــار    ــر ب ــره امــا زي کــردم کــه گواهينامــه بگي

ميشــه بــه همچــين کســي تکيــه . نرفــت

کرد؟ کسي که نمي خواهد حتي عـادي        

ترين کار را انجام بدهد؟ چهـار مـاه هفتـه           

ــوي     ــم ت ــوي دســت ه ــار دســت ت ي يکب

پارکها و سينماها و کافي شاپ ها مي گشـتيم هـر بـار        

اب چون مي دونسـت کـه       برام چيزي مي آورد بيشتر کت     

ورد که خنـده   آکتاب دوست دارم مخصوصا کتابهايي مي       

اولـين کتـابي کـه بهـم داد         . دار بود يا داسـتانهاي کوتـاه      

تقديم به کسي که براي يافتنش بـه        : "روش نوشته بود  

 "خودم افتخار مي کنم
ولي خوب چون قـرار بـود ايـن کتـاب رو نگـه دارم مجبـور                 

 درسته که اون کسي نبود      .شدم اين صفحه را جدا کنم     

که من توي روياهام دنبالش بودم هـم از نظـر ظـاهري و              

کم کم بـه ذهـنم اومـد کـه          . هم از نظر قرص و محکمي     

يـک عمـر   دمـي ارضـا بشـم؟ و    آيا مي تونم بـا همچـين      ا

؟ موضوع تنوع طلبي و ايـن چيزهـا نبـود مـن          زندگي کنم 

دم رکـي هسـتم و      آ. هم هيچ قـولي بهـش نـداده بـودم         

نيستم که هيچوقت تظاهر به چيـزي کـنم روز اول      حاضر  

ــه از نظــر ظــاهري تيــپ مــن      ــودم ک ــه ب هــم بهــش گفت

يکروز کالهـم رو قاضـي کـردم و گفـتم کـه بايـد         .نيست  

از هـيچ نظـر اون      . بهش بگم يا زنگي زنگ يـا رومـي روم         

چشم تو چشم هم بـا      . مردي نبود که من مي خواستم     

سـتي  سـعيد تـو تيـپ مـن ني        : چشم هاي خـيس گفـتم     

 
 

 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

 
Thttp://new.PetitionOnline.com/IRGLO/petition.htmlT 
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نمـي خـوام بـرات نقـش        . همونطور که بهت گفتـه بـودم      

بازي کنم و بگم که عاشـقت هسـتم تـو هـر روز ايـن رو                 

توي گوش من زمزمـه ميکنـي امـا مـن جـرات نـدارم بـه                 

دروغ اين عشقي رو که از تو مي گيرم بـه تـو پـس بـدم                 

مي ترسم بيشتر ضربه بخـوري اگـه ايـن رو بعـد از چنـد        

. تـي حبه همين را .  و رفت  هيچي نگفت  .سال به تو بگم   

غم رو مي تونستي توي چشم هاش ببيني اما هيچي          

البتـه   .اين سکوتش هميشه توي گوشم هست     . نگفت

يکي دوسال بعد ديدمش و به من گفت که کيان فقط تو            

بودي که به من روراست بودي و هنوز دوستت دارم هـر            

 .جا که باشي و با هر کسي که باشي خوش باشي
 درست بود يا نه ولي بعدش فهميدم که نمي دونم کارم

بايد کسي رو پيدا کنم که تيپم باشه خوشبختانه همـه           

از من خوششون مي اومد اما متاسفانه من نتونسـتيم           

 دگرجنسـگراها  يکي از اون تيپهـايي رو کـه هـر روز تـوي              

با خودم عهد بستم کـه  . ها پيدا کنم گیمي بينم توي 

. کسـي بـازي نکـنم     بعد از سعيد حتي يک لحظه هم با         

چنـدين مـاه    . آذرماه بـود   .البته اين کار رو هم نکرده بودم      

از جــدايي از ســعيد مــي گذشــت از کلــوپ هــا هــر روز   

کردم وقتـي کـه عکسشـون رو         چندين نامه دريافت مي   

مــي  مـي ديـدم و يـا قـرار مــي گذاشـتم بيشـتر نااميـد        

 :ميزدم که Chat Roomيک روز تو . شدم
      BF + ۵۵وزن + ١٧٧ قــــد + ســــاله تهــــران ٢٠مــــن " 

الشـي  +  وزن   ٨٠+  قـد    ١٨٠+  سـال    ٣٠+ مي خـوام    

 ."الشي ها پيام نفرستند+ نيستم 
 که قد و وزن مي دادم انگار که مي خواستم برم قصابي 

 بـس بـا آدمهـاي الغـر و کوتـاه قـرار        زامـا ا  . و مي گـرفتم   

     کيلــو هــم نبــود ۶٠يــارو . گذاشــته بــودم خســته شــدم 

يلو هستم من نمي خواسـتم بخـورمش         ک ٨٠مي گفت   

 .اما اصال به الغرها حس نداشتم
گفتم که بچه   " m/Tehran/٢۴: " داد   pmخالصه يک نفر    

 .اي خداحافظ
خالصه اينقـدر التمـاس     !طرف کنه شد مگه ول مي کرد        

 .کرد تا باهاش قرار گداشتم
تــو ! منـو کــه ديــد نيشـش تــا بناگوشــش بـاز شــده بــود    

ژيـان  ر قرمز پوشيده بود با يک       يک پليو . ماشين نشستم 

.  هم بيشتر نبود   ٢٧ نمي خورد اما     ٢۴سنش اصال   . آبي

گفـتم   . ١٣۵۶گفتم چند سـالتون هسـت؟ گفـت متولـد           

 تـا اينکـه     OKدست بردار نبود گفتم خيلـي خـوب         ! عمرا  

 .اسمش پدرام بود.  سالش هست٢٧گفت 
مـي شـديم چنـد تـا پسـر        داشـتيم رد ژاز جلو يک پاسـا   

کيـان   :يکهو زد رو ترمز که. دند منتظر تاکسيايستاده بو 

حـاال منـو    ! کدومشون رو مي خواي که برات بلند کنم ؟          

 ساله محجوب و باادب و  ٢١ - ٢٠ در نظر بگيريد يک پسر    

گفتم ببينم فکر کردي با کي طرف هستي        . تقريبا جدي 

           . عصـــباني بـــودم. ؟لطفـــا راه بيفـــت مـــن ديـــرم شـــده

مرديکه فکر .  رو بزنم توي سرشمي خواستم ماشينش

کرده از کنار پارک دانشجو يک دونـه از اون آشـوالش هـا            

دسـتام رو   . وقتي پياده شدم دسـت دادم     ! رو بلند کرده    

دودر ديگه ؟ نمي دونـم چـي شـد         : سفت گرفت و گفت   

 !که گفتم نه 
بـراش نوشـتم قـد خـودش و          ایميـل شب نشسـتم يـک      

 فکر کـردي    کلي دعوا و فحش که خجالت نمي کشي ؟        

 فـردا در جـواب کلـي عـذرخواهي          !که من کـي هسـتم       

 ساله طرفم و    ٢٠کرده بود که من فکر کردم با يک جوان          

بنا بـه درخواسـتش دوبـاره باهـاش قـرار       . رف ها حاز اين   

ــود امــا   . گذاشــتم ــوم ب ــاادب و مظل ــن ســري خيلــي ب اي

. مهربان به نظـر نمـي اومـد قـرار بـود شـام بـريم بيـرون                 

 .ار خيابان پهلويرفتيم سوپر است
 هچيزهــايي گفــت کــ . از شــغل و تحصــيالتش پرســيدم 

معلــوم بــود الکــي داره ميگــه چــون اعتمــاد نداشــت کــه 

هميشه وقتي کـه    . خوب مثل من خر نبود    . اطالعات بده 

 قرار مي گذاشتم و با هـم بـراي بـار دوم             گیبا يک مرد    

بيرون مي رفتم دستهام رو مي گرفت يا خيلي خـودش           

 مي کرد و اين حس رو بهم مي داد که بـا             رو بهم نزديک  

خوب مـن خيلـي خوشـم نمـي امـد چـون              .هم هستيم 

 . قلقي نيستمآدم خوشاصوال 
اما ايندفعه اون نه دستم رو مي گرفت و نـه در نـزديکيم             

قدم ور مي داشت عين اينکه همه مردم مي دونسـتند           

اما خـوب  . هستيم و اين برام قابل هضم نبود گیکه ما 

هتره کـه غريبـي مـي کنـه و شـايد بـه خـاطر                گفتم که ب  

زهرچشمي بود که ازش گرفته بودم مي ترسيد نزديکم         

. اما داستان اين نبـود  مـن خيلـي سـاده هسـتم             . بشه

امـا  . بعضي ها راه راه هستند و بعضي هـا خـال خـالي    (

 )من ساده ي ساده بودم
وقتي که خوب وراندازش مي کردم ميديدم کـه اون هـم            

قيافه اش اوني کـه مـن مـي خـواهم           مثل سعيد تيپ و     
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نيست اما چيزي هم نيست که ازش خوشم نياد و بـدم          

بـر خـالف سـعيد هـر روز هـم رو مـي ديـديم خـوب             . بياد

 . زاد بود اماشين داشت و وقتش هم 
دربـاره  . روز اول تلفنش رو داد و تلفني باهاش حرف زدم         

آينده بـا هـم صـحبت مـي کـرديم کـه مـي خـوايم چکـار            

ودل بودم چون دقيقا تيپ مورد نظر مـن نبـود         من د . کنيم

اون هم دودل بـود چـون امکـانش         . و سنش هم کم بود      

رو مي داد که به خاطر فشـار خـانواده و اجتمـاع مجبـور               

روزشماري مي کردم که وقتي کـه       . بشه که ازدواج کنه   

متاسفانه . يک ماه از آشناييمون گذشت ماه گرد بگيريم       

 ماه هم نمي رسه چه ۶ ها آشنايي بهگی  توي جامعه   

 .برسه به يک سال که بخواهيم سالگرد بگيريم
 روز از آشــنايي مــا گذشــته بــود مــن هنــوز پيــامم در  ٢٧

 سـاله  ٢۶يک جـوان  . کلوپ بود يک نامه برام ارسال شد    

 تــازه عکســش رو هــم بــرام  گــی،بســيار مــودب و . بــود

دقيقا ظاهر اون کسي بود که مـن سـالها          . فرستاده بود 

 . ودم دقيقا همون بود دنبالش ب
 فکرش رو بکنيد با يک کسي شروع به دوستي بکنيـد و           

عکـس رو کـه ديـدم       . يکدفعه يک همچنين اتفاقي بيافته    

از اينجا فهميدم که چقدر پدرام رو دوسـت         . تکون خوردم 

در ته قلبم اصال نمي تونستم حتي يک لحظه فکر          . دارم

 دونـم   کنم که با اوني که عکس داده قـرار بگـذارم نمـي            

اما در يک لحظه همون چيزي رو که مي خواستم            !چرا  

يک لحظه فکر مي کـردم کـه عالقـه مـن بـه              . ديده بودم 

امـا ايـن طـور نبـود و        ! اين تازه وارد از روي شهوت باشه        

اين رو مـي دونسـتم کـه عالقـم بـه پـدرام اصـال از روي                  

. چون اينقدرها هم بهش حس نداشـتم      . شهوت نيست 

 مثبتـي ازش ديـده بـودم کـه اينجـور            نمي دونم چه چيـز    

به من زنگ زد و گفت که چند         .بهش وابسته شده بودم   

ــريم         مــن صــدام ! روز ديگــه مــي خــواهيم مــاه گــرد بگي

. مــي لرزيــد گفــتم کــه مــي خــواهم ببينمــت کــارت دارم

. آشـفته . وقتي اومد جا خورد از نظر ظاهري خورد بـودم         

نو ديـد شـوکه     قضيه طوري بود که تا م      .دستم مي لرزيد  

؟ چت  طوري شده شد و پرسيد که چي شده ؟ کسيت         

 را که بهش گفتم اون       قضيه وردند؟اشده؟ باليي سرت    

بغـض   " اين هم زندگي ماسـت    "هم داغون شد و گفت      

کرد و شکست رو توي چشمهاش مي تونستي ببينـي          

و من هم اين را که ديدم دلم قرص شد که دوستم داره             

پيـدا کـردم و       BF و مـيگم کـه       و گفتم به اون ميل ميزنم     

درس و آنتيجــه ايــن شــد کــه مــن  . نمــي خــواهم ديگــه

پدرام هم در اثر همـين       .مشخصاتم را از اونجا پاک کردم     

يکي از دوستاش بهش گفتـه بـود         . کيلو کم کرد   ۴ماجرا  

 گــیکــه اگــه کيــان برگشــت بايــد مهمــوني بــدي و ايــن 

ــودم البتــه    ــده ب ــا حــاال ندي ــود کــه مــن ت ــارتي چيــزي ب  پ

اشـتياقي هــم بهــش نداشــتم چــون چيــز خــوبي از ايــن  

 .شب نشيني ها نشنيده بودم
جشــني کــه  . اولــين مــاه گردمــون رو جشــن گــرفتيم    

از من پرسيد چرا     .هردومون توش شوکه بوديم و خسته     

 ســال بــودي؟ گفــتم يــک مــردي کــه ٣٠دنبــال بيشــتر از 

 هســت تکلــيفش بــراي خــودش معلــوم     ٣٠بيشــتر از 

صميم گرفته که تن به ازدواج    مستقل هست و ت   . هست

 .گواهينامش رو داد دستم... بده يا نه و 
ادامه این داسـتان را در شـماره هـای بعـد دنبـال              

 کنيد

 داشـتيم   نویسـنده ایـن داسـتان     ما مصاحبه ای با     

 .که در همين شماره منتشر شده است

 

 

  اهواز-آرین 

 من اشتباه نيستم

 حتي استثنا هم نيستم

 ديگر خلق شده امتنها به گونه اي 

 گونه اي خارج از سيستم دوگانه

  اما در زمان و مكاني آه تنها عناصر سيستم دوگانه

  - صفر و يك -

 مقبوليت دارند

 پس براي وجود بايد تقريب ميخوردم

 و مرا به يك تقريب زدند

 در حاليكه من واقعي

 چيزي غير از آن بود

 

 

 

 

 

 

 

عيد شکرگزاری را به تمامی دوستان

ک و يحی تبري گرايان مس و همجنس

ا را رين ه ه و بهت ادباش گفت ش

 .برايشان آرزومنديم
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  دبير دوم سازمان–ترانه فروهر 

 آن زمـان هـای دور، از آن هنگـام کــه بچـه سـال بــودم      از

امـا بـاور    حس کردم که حقوق زنان و مردان برابر نيست          

نمی کردم تا این که با برخی کتاب هـا و سـازمان هـای               

خواندم و شنيدم و دیدیم     . مدافع حقوق زنان آشنا شدم    

و در آخــر فهميــدم کــه واقعــا جامعــه ایــران مردســاالری   

ــان از موق  .عيــت مناســبی برخــوردار نيســتند اســت و زن

تصميم گرفتم به جمع مدافعان حقوق زنان بپيوندم چون         

من یک زن بودم و این وظيفه را احساس می کـردم کـه              

قطره ای از دریا هستم و باید باشم تـا مـورد توجـه قـرار                

گيرم اگر نباشـم چطـور امکـان پـذیر خواهـد بـود کـه بـه                  

م و قـدم در     پاشنه کفشم را کشيد    !مطلوب دلم برسم؟  

صف مدافعان حقـوق زنـان گذاشـتم از ایـن کـارم راضـی               

بودم و فعاليت های زیـادی انجـام دادم امـا همـواره یـک               

مورد را کم می دیدیم و آن را وشيفه مهم تـر خـود مـی                

دانستم چون من عالوه بـر زن بـودنم یـک حـس دیگـری               

 . داشتم، من همجنسگرا هم بودم

 

جتمـاعی بـه ارمغـان    زن بودن برای مـن یـک محروميـت ا        

آورده بود و همجنسگرا بودن نيز ایـن مشـکل را تشـدید             

کرده بود پس مصمم شدم که به عنوان یک زن از حقوق 

زنان دفاع کنم و به عنوان یک همجنسگرا نيـز از حقـوق             

همجنسگرایی دفاع کنم و این شد که مبـدل شـدم بـه             

 .یک زن همجنسگرای مدافع به نام ترانه فروهر

ور نکردنـی بـا سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی           به طور با  

آشنا شدم و این را موهبتی خدادادی دانستم که با این        

یکـی از پاشـنه   . تصميم مـن، شـرایط آن هـم مهيـا شـد      

هــای کفشــم را بــاال کشــيده بــودم، دیگــری را هــم بــاال  

 در ســازمان لــزبين هــا دیــده  .کشــيدم و آمــدم و هســتم

خيلی بـی حـال     می شوند اما وقتی که دقت می کنی         

. بازی در می آورند یعنی به اصطالح بی بخـار شـده انـد             

باید مـا از حقـوق خـود دفـاع          . من از این بابت گالیه دارم     

این سازمان متعلق به گی ها نيست اسم لـزبين          . کنيم

ها نيز زینت بخش آن است پس ما هـم در اینجـا جـایی               

اما اگر نگاهی به برون دهی های سـازمان کنيـد           . داریم

بعضی ها فکر   . عاليت عزیزان گی خيلی بيشتر هست     ف

می کند که این سازمان فقط مخصوص گـی هـا هسـت             

چـرا از صـد نامـه ای      . اما ما می دانيم که اینطور نيسـت       

که به قسمت های مختلف سـازمان ارسـال مـی شـود             

 نامـه آن از لـزبين هاسـت؟ چـرا؟ آیـا ایـن               ٢٠تنها حـدود    

ست؟ آیـا وقـت آن      دامن زدن به فراموش شدگی زنان ني      

نرسيده کـه شـما هـم پاشـنه هـای کفـش خـود را بـاال                  

 بکشيد؟

بياید برای اینکه ثابت کنيم که ما هم هستيم دست بـه            

بيایيد بـه جهانيـان ثابـت کنـيم         . یک مشارکت بزگ بزنيم   

که یک زن همجنسگرای ایرانی نيز قدرت دفاع از خود را           

ن بـردار   دارد و بر این باور نيست که خانـه نشـين و فرمـا             

ما خواهيم ایستاد و با این کج فکری های موجود          . باشد

مــا زنــان همجنســگرای  .در جامعــه مبــازه خــواهيم کــرد

ایرانی از حقوق زن بودن و همجنسگرا بـودن خـود دفـاع             

خواهيم کرد و می دانيم که این حقوق از دست رفتـه را             

چون ما هـر چـه بخـواهيم بـه آن           . بازپس خواهيم ستاند  

 .می رسيم

 .نيازمند حضورتان هستماز صميم قلب دوستتان دارم و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راديو همجنسگرايان ايرانی

 رهـــــا
ســيم هــای مخــابراتی و اینترنــتهــر پنجشــنبه 

پيموده می شود و صدایمان را با شوقی وصـف
 .نشدنی به شما هدیه می کنيم

 
اميــدواریم کــه در ایــن راه یــار و یــاری رســان مــا

 .باشيد
 

 يو خودتان را حمايت کنيددرا
 

 خـود کـافی اسـت شـماره بایگانی برای تکميل 
ادهبرنامه هایی را که نياز دارید را به ما اطالع د          
 .تا در اسرع وقت برای شما ارسال نمایيم

 
 آرزو صالحی                                                

www.radio.pglo.org
radio@pglo.org
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 کسری کيومرثی

طـی  ) Viliam Samest Mooam( سامسـت مـوام   ویليام

نود و یک سال زندگيش نزدیـک بـه         

ــان  ــد رمــ ــاه و  ،صــ ــتان کوتــ  داســ

ــت ــنامه نوشــ ــام در . نمایشــ ویليــ

 در  ١٨۴٧بيست و پنج ژانویه  سال       

 بـه دنيـا   پـاریس در سـفارت بریتانيـا   

 به این ترتيب بریتانيایی بودنش      آمد

زبان اصليش فرانسـه    . تضمين شد 

بود و از معلم سرخانه اش درس هـای انگليسـی را فـرا              

می دید و ساليان زیادی با مـادرش         پدرش را کم    . گرفت

مادرش را بسيار دوست می داشـت و        . زندگی می کرد  

تا لحظه مرگ عکسی از او روی ميـز کوچـک کنـار تخـت               

خوابش مـی گذاشـت گـویی همچـون مارسـل پروسـت             

بدون دعای خير مادر نمی توانست بخوابـد شـاید ماننـد            

مارسل مـادرش را انقـدر دوسـت مـی داشـت کـه دیگـر              

ویليـام   .هرگز نتوانست زنـی را بـدان حـد دوسـت بـدارد            

.  دریافت کرد  ١٨٩٧گواهی نامه پزشکی خود را در سال        

، مــاه و نســاناننــد اســارت ااو همچنــين خــالق اثــری م 

همجنســگرایی . شــش پنــی و ده هــا اثــر دیگــر هســت

شاید بيشتر از لکنت زبان منشـا ترشـرویی و تلخکـامی         

اشـتباهم ایـن بـود    او خود می گوید بزرگترین . ویليام بود 

که به خود می گفتم سه چهارم وجـودم عـادی سـت و              

تنها یک چهارم آن غير عادی اسـت در حـالی کـه قضـيه              

 . عکس این بود

ویليام تا پایان عمر کوشيد تا روحيه ای را کـه بـه مـردان               

ــا        ــد امـ ــان کنـ ــت پنهـ ــان داشـ ــه زنـ ــبت بـ ــوان نسـ جـ

ــود    ــانش آشــکار ب ــرای نزدیک ــه . همجنســگرایی او ب او ب

آن . مردم تایلند بسـيار معقولنـد     "برادرزاده اش گفته بود     

ها همجنسگرایی را غير عادی به حساب نمـی آورنـد و            

نند و پذیرفتـه انـد و مـن اعتقـاد           آن را کامال عادی می دا     

دارم که مـردم سـرانجام روزی خواهنـد فهميـد کسـانی             

همجنسگرا بـه دنيـا مـی آینـد و ایـن            هم وجود دارند که     

اشخاص در این مـورد هـيچ کـاری از دستشـان سـاخته              

ویليام موان بدان سبب که زیسـت شناسـی و          . "نيست

پزشکی خوانـده بـود مطالعـات بسـيار داشـت و نيـز بـه                

ليل اینکه قسم و گونه خود چيزی غير از نمودهای تيره د

ــن برگشــت   ــد از دی ــی نمــی دی ــا و  . بخت ــدگی معن در زن

مفهومی نمی دید اما اعتقاد داشـت کـه در طـول تـاریخ             

 او به برادرزاده اش گفتـه بـود       . داشته است تکامل وجود   

اگر بـه عبـادت اعتقـاد داری دعـا کـن کـه صـبح از رخـت                   

ا سـرانجام در شـانزدهم دسـامبر      خواب بر نخيزم این دع    

ویليام مهارت عجيبـی در داسـتان        . مستجاب شد  ١٩۶۵

او . پردازی و سـاخت شخصـيت هـای داسـتانی داشـت           

ناگزیر بود بدون شادی زندگی کند زیرا که طبيعت پـيش           

از ارتکاب به گنـاه، مجـازاتش کـرده بـود و هـيچ گـاه ایـن                  

ين فرصت دست نداد که عشق و گذشت عاقالنه تر از ک

 .و نفرت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...ی ديگررفت
ه ت تاسف ب ا نهاي هب اند ک ی رس  اطالع م

 دگرجنسگونه ساله  ٢٢ يک  دوست   امير  

)Transgender (  ا هرم اهين ش در ش

فهان  اعی اص ارهای اجتم ل فش ه دلي  وب

ر جنسيت ا تغيي خانوادگی که در مخالفت ب

 و  دست به خودکشی زد    او ايجاد شده بود   

 .ما را در اين ميان تنها گذارد و رفت

 

ايعاين اولين باری نيست که شاهد اي       ن فج

ر و دوهگين ت ی ان ا دل ار ب ر ب تيم و ه هس

ه تيم ک ان روزی هس ر خواه وده ت م آل غ

اع ديگر به خاطر گرايشمان محکوم اجتم

 .نشويم و سربلند و آزاده زندگی کنيم

 

امی ه تم ز را ب ن عزي تن اي ت رف از دس

رض ليت ع ان تس م احساس تان و ه دوس

 .کرده و شادی روحش را آرزومنديم

 

گرايان ايرانیسازمان همجنس
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همانطور که قبال به اطالع شما رسانده شده بود 

سازمان همجنسگرایان ایرانی روند چند ساله ای را 

طی کرده تا امروز به این شکل فعاليت می کند و 

 .همواره در حال رشد و توسعه و پيشرفت می باشد

نتی سازمان با  بود که شالوده اینتر١٣٨٢آذرماه سال 

 ریخته شد و به www.persiangayboy.comوب سایت 

 .راستی که نقطه عطف فعاليت ها بود

سامان یکی از اولين اعضای سازمان هست و مفتخریم 

به مناسبت این . که هنوز او را در کنار خود داریم

سالگرد بر آن شدیم تا مصاحبه ای با او داشته باشيم 

 .ب می نمایيمکه توجه شما را به آن جل

 خودتان را هر طور که مایليد معرفی کنيد 

 .مهمجنسگرا و اهل تهرانه، لا س٢٣، نامامن س

 چطور شد که با سازمان آشنا شدید و آن زمان چگونه بود؟ 

فت ارصلت به اين ول پيش، هنوز داس ٣ یا ٢دود ح

 چند وب . فيلتر بکنداسايت ها ر ده بود که  وبانيفت

  . ايرانی بود و کلوب هاي ياهوبياي سايت دوست

لب غمن ا. ج پيدا کرده بوداوبالگ نويسی هم تازه رو

که يک  تا اين. کردم  دنبال ميارا ي  وبالگ هاه هنوشت

ن گی روم در ياهو، تبليغ ارين در چت روم تهرآروز آقای 

يتشون ديدن اس  و من هم از  وبدسايت رو ميکردن وب

  راي مناردم حرفهی از صفحاتش حس کعضدر ب .کردم

 وب سايت بر خالف  و احساس  کردم که اين وبدنميزن

ندن دو نفر اسايت هاي ديگه که هدفشون به هم  رس

 .بود، حرف جّدی تری داشت!) لب براي يک شبغا(

ميل ایسايت، يک  و رو کردن تمام مطالب وب د از زيرعب

تم ارين عزيز هم نظرآ دادم و ودم رارين زدم و نظر خآبه 

. سايت ترتيب اثر داد  و بالفاصله در وبند قبول کردار

  سايت با بقيه  ن مطمئن شدم که اين وبآد از عب

 و واقعًا براي رسيدن به  هدفش دکن سايت ها فرق مي

 .به کار می بندد  ر او تالشش يعتمام س

 ارتباط شما با سازمان چگونه بود و در آن زمان چه فعاليت 

 هایی می شد؟

کردم و در  رين مکاتبه ميآمرتب با آقای ر  طومن به

به ايشان  را تماسايت نظر  وب راختامورد مطالب و س

سپس شروع کردم به نوشتن مطالبی که . دادم مي

د از آن ع و بکرد زگو ميا باهمه ر دل کنم درد فکر مي

  ن، که سرگزشتا داستان  کي شروع کردم به نوشتن

يی که در  هاجربهن و تازندگي خودم، شرايطم در اير

ن در ا کي ناستاد .ها داشتم بود م با بقيه گيایرابطه ه

 .شد سايت به روز مي لی در وبا متو چندين قسمت

 دگفتن ميل از کسانی که ميینه چندين اامن روز

کردم  ، دريافت ميدشتی دقيقًا  مثل من داشتنذسرگ

من  . استند که شرايط  ما مثل هماو اين به من فهم

 ن اين بود که بقيه از تجربهان کياستاد نوشتنهدفم از 

 .د که من خوردم نخورنای را ربهض و دم استفاده کننیاه

  چه خاطره ای از آن زمان دارید؟

 و داستان " بویگي ينشپر"سايت  وب من از طريق

 در  از آن هايعضن دوستانی پيدا کردم که هنوز با باکي

 به ططالب مربون، بيشتر مادر داستان کي . هستمارتباط

بود و مشکالتی ) ماپدر(رابطه من با دوست پسر قبليم 

ور بوديم و که باهم داشتيم؛ چه در زمانی که با هم ال

يک روز  .مدآم پيش یت کردن براا کعقولی که مائچه مس

ن با من آشنا ا کي يکی از دوستان که از طريق داستان

 قرارشده بود، با من تماس گرفت و گفت با کسی 

  با راه و خواست مندخور شته که خيلی به من ميدا

سايت رو    وبآدرس  آقانآ به پس. دآشنا کنایشان 

شناسم و فکر   ميان رامن کي: داده بود و گفته بود که

صله بعد از تماس ابالف. کنيد Tryکنم بتونيد با هم  مي

لتون حان؟ اقا کيآ:  پدرام به من زنگ زد و گفتتلفنی

ديگه  ...؟؟د عوض کردي رواال اسمتونخوبه؟ از کی تا ح

داستان  (!!!!!!!!!!!ن حدس بزنيدا خودت رابقييه داستان

 )کيان رو بخونيد

 آیا به خاطر دارید از چه زمانی سازمان تغيير شکل داد و 

 روند آن را چگونه می بينيد؟

و نيم پيش بود که سازمان  لادود يک سحکنم  فکر مي

 در اولين قدمها وب. ردشروع به کار ک ر جّدیطوبه 

ل خيلی خوب یاوا. م داده  شدار نييغت PGLO  سايت به

اّما . بود تور در آمدهامآسايت از حالت  بود و طراحي وب

ت باعث شد که ارتباط خيلی از بازديد ابرافيلتر مخ

که االن از  شود طعسايت ق خل کشور با وبان داکنندگ

 اين  یزيادبسيار  ّدح تا اغديو و مجله چراطريقه ر

 . استل شدهحمشکل 

ونه می بينيد و چه تغييرات مثبت و یا گ سازمان امروز را چ

 ن ایجاد شده است؟آمنفی در 

 از شهرها، عملکرد رز و برخی ديگاه شيرثپس از حاد

اين سازمان بدون هيچ . ر خوب بودهابسي سازمان

لت و يا حزبی و معنوي هيچ دیّتحی و مادپشتيباني 



                           !، خاموشی نيستچراغ                                             آیين                                   ٨۴  ماه آذر –   ٢٨  

ت ر کرد و به نظر من با  تمام اين مشکالآغاز به کا

و اميدوارم که   در اين مدت کم نشان دادهاخودش ر

  له ئمن مس .مه بدهدا اد راها اين ردناهميشه بتو

نم به اتو بينم و فقط مي  در سازمان نمي ایمنفي

 .م واقعًا خسته نباشيدویهمه دوستان بگ

 ادتمعها که اسايت هاي متعّلق به همجنسگر بقيه وب

، صرفًا PGLOشدند تا قبل از  ره ميااز خارج از  کشور اد

ن فقط در ارکتشحبی  بودند، يا تمام ايا وسيله دوست ي

 کردند، از زمين فقط گله مي .نوشتن در سايت بودحد 

. نهمين و  همي. معهاو ج و دين و فرهنگ و زمان

ها نه تنها  و اين حرف کسی در فکر اصالح يا کمک نبود

همه را بلکه داشت،   دوش کسی بر نميری ازاب

من  به نظر .هدفی در بين نبود! کرد افسرده  تر هم مي

     رايشعر است و تمام ساهدف د PGLOکه  همين

يم هيچ و که بگ استفيا کد ببينا تا دنيا ما ردکن مي

 .دنکته منفي وجود ندار

  چه پيشنهادهایی در ارتباط با آینده سازمان دارید؟

ي سازمان ضاعامن، آينده سازمان بستگی به به نظره 

ي اهاي سازمان تمام همجنسگرضاعا ازورم ظمن. دارد

چه . کشوراز چه در داخل و چه در  خارج . ايرانی است

  هر  وميتیوو مسلکی و هر ق با هر دين. زن و چه مرد

يم زندگي تک نفره و هخوا  تا کی مي ... وینسن

 است که به وسيله نی داشته باشيم؟ االن  وقتشاپنه

 دناتو   مي PGLOو يم هن بدانشا ن راسازمان خودم

 .باشد و هدایت کندحکم رهبر ما 

  زندگی همجنسگرایی خود را چگونه می بينيد؟

زمانی که مطمئن شدم همجنسگرا هستم، با خودم 

نه موفق داشته ايا همجنسگر يا بايد  يک زندگي: گفتم

 ايف رال ر گيوکه د ها و يا ايناباشم مثل دگرجنس گر

متأسفانه خيلی از ما همجنسگرها وقتی . خط بکشم

کنيم که  فهميم که همجنسگرا  هستيم، فکر مي مي

در . همسر و جفتی در کار نيست. زندگی تمام شد

کنيم و   آغاز ميا بی پايه و اساسی رطبانتيجه رو

         مريضان رامحي مختلف روابا آدمه سکس زياد

بايد به اين باور برسيم که ما هم مثل دگر اّما . دکن مي

ن همسری داشته ابراي خودم نيماتو انسانها مي

 اين ربه نظر من اگ .نيماش بمهاباشيم و هميشه با

 آزاد اج همجنسگراها راشدنی نبود، هيچ کشوری ازدو

خود من اين  ! وجود نداشتیکرد چون تقاضاي نمي

نم فکر افيارطوري ااباهدف را دنبال کردم و در کمال ن

 .شوم  نزديک مي آنکنم دارم به مي

  آیا خود را یک همجنسگرای موفق می دانيد؟

خود ما . کنم با کسی مقايسه اخودم رنمی خواهم 

 با هم و روحی   از نظر جنسییل ها حتاوشسکوهم

کامًال  برخی ل هستند،اوشکبرخی ترنس. وتيمامتف

در بين  و من گی لوکينگ نيستم...  ويت لوکينگسترا

همين مسئله . رسم وت به نظر نميامردم ديگر متف

يم کم اعت اجتمباعث شده است که کمی از  مشکال

تی مشکال ل،اوشکشايد يک دوست ترنس. بشود

بله  اداشته باشد که من به هيچ وجه نتوانم با آنها مق

 و زمانی ی هستماض از زندگيم رااّما خودم نسبت .کنم

يک . نم که به هدفم برسماد کامًال خودم را موفق مي

 .ی با يک مردادعزندگي 

ایان امروز را نسبت به سال گذشته،  جامعه همجنسگر

 چگونه می بينيد؟

 تکان داد اي مشهدی، کمی بقيه رادام دو همجنسگرعا

نست اين اتفاق براي خود اتو و همه بايد  بدانند که مي

روز البّته به نظر من از نظر اخالقی روز به  .ما بيفتد

   همه . ودش ي ايرانی وخيم تر مياه يت گيضعو

ن را با سکس  پر کنند و ايشحهاي روخواهند خال مي

تي ايرانی بايد معه سنادر ج. کس داردعاين نتيجه 

نيم اتو بين ها  هم ميزها و ل نشان بدهيم که ما گي

نشان دهيم   تعريف شده داشته باشيم وطبارو

 .  نيستوی  با هرزگی اليتی مساوشسکوهم

  بهترین خاطره و بدترین خاطره شما در زندگی 

 همجنسگرایانه خود چيست؟

ن بخواهد در زندگي همه ما وجود اخاطره بد که تا دلت

يکی از بدترين خاطره هاي من زمانی است که .  دارد

نه دوستش داشتم، شروع ال عاشقاسه کسی که س

ی و يلحصر  بزرگ تا بسيهمطبه تهديد کردن من کرد و ل

 به  استری که هنوز که هنوزطو. ی به من زدحرو

 باور داشته باشم و به انم عشق راتو سختی مي

 .کسی اعتماد کنم

م هم اين است که به کسی رسيدم که ه ابهترين خاطر

 ینم برااتو  و ميدفهم  مياکنم حرفم ر فکر مي

البّته اميدوارم اين ...  حساب کنم اویهميشه رو

ره تلخ ديگری را در زندگي من رقم  يی يک روز خاطاشنآ

 .نزند
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هــر ملتــی همــراه بــا تــاریخش و خــاطراتش نشــانی بــه 

پرچم و بيرق را می توان یک مجموعه ای از          . همراه دارد 

این خاطرات دانست که هماره غيرت و هميـت ملتـی را            

از درفش کاویان گرفتـه تـا پـرچم         . بر می انگيزانده است   

ســـرخ و ســـفيد و ســـبز و شـــير 

 .ورشيدخ

هر ایرانی بخصوص ایرانيان خـارج      

از کشور نياز دارند که هویت ملی      

برخـی  . خودشان را نشـان دهنـد     

دوستان جمهـوری خـواه، شـير و        

خورشــيد را نشــانی از ســلطنت  

دانسته و به آن بی اهميتی می       

ــتم    ــه سيســـ ــد در حاليکـــ کننـــ

حکومتی یـک کشـور بـا پـرچم آن          

که بيرق خـاطرات و غـرور   ملـی           

ــاط مســتقيمی  اش هســت،  ارتب

در هر حـال نماینـدگان یـک        . ندارد

ــاز دارنـــد کـــه از نقطـــه   ملـــت نيـ

مشترکی آغاز کنند و شاید پرچم      

شــير و خورشــيد بتوانــد یادهــا و  خــاطره هــا را در ذهــن 

 .زنده نگه دارد

نخستين اشاره در تاريخ اساطير ايران به وجود پرچم، به 

) حاکضـ (قيام کاوه آهنگر عليه ظلم و سـتم آژي دهـاک          

در آن هنگام کاوه براي آن کـه مـردم را عليـه              .بر ميگردد 

ضحاک بشوراند، پيش بند چرمي خود را بـر سـر چـوبي             

سپس . کرد و آن را باال گرفت تا مردم گرد او جمع شدند           

کاخ فرمانرواي خونخـوار را در هـم کوبيـد و فريـدون را بـر                

 . تخت شاهي نشانيد

ا پاره چـرم پـيش بنـد        فريدون نيز پس از آنکه فرمان داد ت       

ديباهـاي زرد و سـرخ و بـنفش آراسـتند و ُدر و               کاوه را با  

گوهر به آن افزودند، آن را درفش شـاهي خوانـد و بـدين          

نخستين رنگهاي پرچم   . پديد آمد " درفش کاويان   " سان  

ايران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون آنکه نشانه اي ويژه            

ــر روي آن وجــود داشــته باشــد  ــان صــرفًا درفــش کاو. ب ي

افسانه نبوده و به استناد تاريخ تا پـيش از حملـه اعـراب       

 بويژه در زمان ساسانيان و هخامنشيان پـرچم          به ايران، 

ملي و نظامي ايـران را درفـش کاويـان مـي گفتنـد، هـر                

 . چند اين درفش کاوياني اساطيري نبوده است

نـام االمـم و      طبري در کتاب تاريخ خود بـه       محمدبن جرير 

درفش کاويان از پوست پلنگ درسـت       : ک مينويسد الملو

ــه  ــه    شــده، ب ــر ارش را ک ــر ه ــه اگ درازاي دوازده ارش ک

 ۶٠فاصله بين نوک انگشتان دست تا بندگاه آرنج اسـت           

سانتي متر بـه حسـاب آوريـم، تقريبـٌا پـنج متـر عـرض و                 

. طول ميشـود   هفت متر 

ابولحســن مســعودي در 

مروج اهب نيز به همين     

 . دموضوع اشاره ميکن

بـــه روايـــت اکثـــر کتـــب 

تاريخي، درفـش کاويـان     

ــانيان از   ــان ساســـ زمـــ

ــگ    ــا پلن پوســت شــير ي

ساخته شده بود، بـدون     

آنکــه نقــش جــانوري بــر  

هــــــر . روي آن باشــــــد

پادشاهي که بـه قـدرت      

مـــي رســـيد تعـــدادي    

. ر بر آن مـي افـزود     جواه

 اعـراب   به هنگـام حملـه    

به ايران، در جنگي که در اطراف شـهر نهاونـد در گرفـت              

درفش کاويان به دست آنان افتاد و چون آن را همـراه بـا              

نـزد عمـربن خطـاب خليفـه        " بهارسـتان   " فرش مشهور   

ــا و   ــا، ُدرهـ ــياري گوهرهـ ــد وي از بسـ ــلمانان، بردنـ مسـ

جواهراتي که به درفش آويخته شده بود دچار شـگفتي          

شـد و بــه نوشــته فضــل اهللا حســيني قزوينــي در کتــاب  

منين سـپس بفرمـود تـا آن        امير المو : "المعجم مينويسد 

 ".گوهرها را برداشتند و آن پوست را سوزانيدند

 مســلمان، ايرانيــان تــا -بــا فــتح ايــران بــه دســت اعــراب 

دويست سال هيچ درفش يا پرچمي نداشتند و تنهـا دو           

ــلم       ــي ابومس ــين، يعن ــران زم ــي اي ــان مل ــن از قهرمان ت

 ابومسلم  .اي پرچم بودندخراساني و بابک خرم دين دار     

پرچمي يکسره سياه رنگ داشت و بابک سرخ رنـگ بـه            

بود که طرفـداران ايـن دو را سـياه جامگـان و            همين روي 

از آنجائي که علماي اسـالم      . سرخ جامگان مي خواندند   

تصويرپردازي و نگارگري را حرام ميدانسـتند تـا سـالهاي           

رفـش هـا    مديد هيچ نقش و نگاري از جانداران بـر روي د          

 . تصوير نمي شد
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 نخستين تصوير بر روي پرچم ايران

که غزنويـان، بـا     )  ميالدي ٩٧۶( خورشيدي   ٣۵۵در سال   

شکست دادن سامانيان، زمام امور را در دست گرفتنـد،          

سلطان محمـود غزنـوي بـراي نخسـتين بـار دسـتور داد              

نقش يک مـاه را بـر روي پـرچم خـود کـه رنـگ زمينـه آن                   

 ۴١٠ســپس در ســال . دوزي کننــديکســره ســياه بــود زر

سلطان مسـعود غزنـوي بـه    )  ميالدي١٠٣١(خورشيدي  

انگيزه دلبستگي به شکار شير دستور داد نقـش و نگـار            

يک شير جايگزين ماه شـود و از آن پـس هيچگـاه تصـوير        

شير از روي پرچم ملي ايـران برداشـته نشـد تـا انقـالب               

 ).  ميالدي١٩٧٩(ايران در سال 

 خورشيد بر پشت شيرافزوده شدن نقش 

در زمان خوارزمشاهيان يـا سـلجوقيان سـکه هـائي زده            

شد که بر روي آن نقـش خورشـيد بـر پشـت آمـده بـود،               

ــت     ــز رعاي ــا ني ــورد پرچمه ــه ســرعت در م ــه ب رســمي ک

 در مــورد علــت اســتفاده از خورشــيد دو ديــدگاه  .گرديــد

نمـاد دالوري    وجود دارد، يکي اينکه چون شير گذشته از       

هم بوده و خورشيد در     ) اسد(شانه ماه مرداد    ن و قدرت، 

ماه مـرداد در اوج بلنـدي و گرمـاي خـود اسـت، بـه ايـن                  

 بـا ميانـه   ) بـرج اسـد   (ن خانه شير    ترتيب همبستگي ميا  

 نظريه ديگر بر تًاثير آئـين        .تابستان نشان داده مي شود    

ميترائيسم در ايران داللت دارد و حکايت از        مهرپرستي و 

يل تقدس خورشيد در اين آئين، ايرانيان       دارد که به دل    آن

روي سکه هـا و پـرچم بـر          کهن ترجيح دادند خورشيد بر    

 . پشت شير قرار گيرد

 پرچم در دوران صفويان

 سال بر   ٢٣٠در ميان شاهان سلسله صفويان که حدود        

ــاه       ــماعيل اول و ش ــاه اس ــا ش ــد تنه ــاکم بودن ــران ح اي

يد طهماسب اول بر روي پرچم خود نقش شـير و خورشـ      

پرچم شاه اسماعيل يکسره سـبز رنـگ بـود و           . نداشتند

شـاه طهماسـب نيـز      . شـت بر باالي آن تصوير ماه قرار دا      

بـود دسـتور داد     ) برج حمـل  ( ماه فروردين     چون خود زاده  

) نماد برج حمل(به جاي شير و خورشيد تصوير گوسفند        

. ترسـيم کننـد   را هم بر روي پرچمها و هم بـر سـکه هـا              

 دوران حاکميت صفويان سبز رنگ بود     بقيهپرچم ايران در    

البته . دوزي مي کردند   و شير و خورشيد را بر روي آن زر        

هـا    ايـن پـرچم    قعيت و طـرز قرارگـرفتن شـير در همـه          مو

 نشسته بوده، گاه نيمرخ و گـاه         هايکسان نبوده، شير گ   

در بعضي موارد هم خورشيد از شير       . رو به سوي بيننده   

 به استناد سياحت نامـه     .به آن جدا بوده و گاه چسبيده      

ژان شاردن جهـانگرد فرانسـوي اسـتفاده او بيـرق هـاي             

نوک تيز و باريک کـه بـر روي آن آيـه اي از قـرآن و تصـوير                   

شمشير دوسر علـي يـا شـير خورشـيد بـوده، در دوران              

به نظر مي آيد که پرچم ايران       . صفويان رسم بوده است   

 گوشه بوده نـه     تا زمان قاجارها، مانند پرچم اعراب، سه      

 .چهارگوش

 پرچم در عهد نادرشاه افشار

نادر که مردي خـود سـاخته بـود توانسـت بـا کوششـي               

عظيم ايران را از حکومت ملوک الطـوايفي رهـا سـاخته،            

سپاه او از سوي جنوب تـا       . بار ديگر يکپارچه و متحد کند     

دهلي، از شمال تا خوارزم و سمرقند و بخارا، و از غـرب             

وک و بغداد و از شرق تـا مـرز چـين پـيش       تا موصل و کرک   

ــود کــه تغييراتــي در خــور در  . روي کــرد در همــين دوره ب

درفش شـاهي يـا   . پرچم ملي و نظامي ايران بوجود آمد     

بيرق سلطنتي در دوران نادرشاه از ابريشم سـرخ و زرد           

ساخته مي شد و بر روي آن تصوير شير و خورشيد هم            

 در ايـن زمـان سـه        درفش ملي ايرانيـان    وجود داشت اما  

رنگ سبز و سفيد و سرخ با شيري در حالت نيمرخ و در             

حال راه رفتن داشـته کـه خورشـيدي نيمـه بـر آمـده بـر                 

ــود    ــره خورشــيد نوشــته ب ــود و در درون داي       :پشــت آن ب

سپاهيان نادر در تصويري که از جنـگ وي بـا           " المک اهللا "

 محمد گورکاني، پادشاه هند، کشيده شده، بيرقي سه       

 بـاالئي   نگ سفيد در دست دارند که در گوشه       گوش با ر  

آن نواري سبز رنگ و در قسمت پائيتي آن نـواري سـرخ             

شـيري بـا دم برافراشـته بـه صـورت           . دوخته شده است  

 خورشـيد آن     نيمرخ در حال راه رفتن است و درون دايـره         

بـر ايـن اسـاس ميتـوان        . آمـده اسـت   " المـک اهللا  "بازهم  

نـادر مـادر پـرچم سـه رنـگ          گفت پـرچم سـه رنـگ عهـد          

ــران اســت  ــي اي ــراي    . فعل ــه ب ــود ک ــان ب ــن زم ــرا در اي زي

نخستين بار اين سه رنگ بر روي پـرچم هـاي نظـامي و             

 .ملــي آمــد، هــر چنــد هنــوز پرچمهــا ســه گوشــه بودنــد 

 دوره قاجارها، پرچم چهار گوشه

در دوران آغامحمــدخان قاجــار، ســر سلســلًه قاجاريــان،  

 رنــگ پــرچم داده شــد، و چنـد تغييــر اساســي در شـکل  

يکي اين که شکل آن براي نخستين بـار از سـه گوشـه              

به چهارگوشه تغيير يافت و دوم اين که آغامحمدخان بـه     

دليل دشمني که با نادر داشت سه رنگ سـبز و سـفيد     

و سرخ پرچم نادري را برداشت و تنها رنگ سـرخ را روي             
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م دايره سفيد رنگ بزرگي در ميان ايـن پـرچ         . پرچم گذارد 

بود کـه در آن تصـوير شـير و خورشـيد بـه رسـم معمـول                  

وجود داشت بـا ايـن تفـاوت بـارز کـه بـراي نخسـتين بـار                

در عهـد  .  بـود  شمشيري در دست شير قرار داده شـده     

. فتحعلي شاه قاجـار، ايـران داراي پرچمـي دوگانـه شـد            

يکــي پرچمــي يکســره ســرخ بــا شــيري نشســته و       

آن را پوشانده   خورشيد بر پشت که پرتوهاي آن سراسر        

نکته شـگفتي آور ايـن کـه شـير پـرچم زمـان صـلح                . بود

شمشير بدست داشت در حالي که در پرچم عهد جنگ  

در زمـان فتحعلـي شـاه بـود کـه اسـتفاده از              . چنين نبود 

پرچم سـفيد رنـگ بـراي مقاصـد ديپلماتيـک و سياسـي              

در تصــويري کــه يــک نقــاش روس از ورود  . مرســوم شــد

به دربار تزار روس    "  خان شيرازي  ابوالحسن"سفير ايران   

کشيده، پرچمي سفيد رنگ منقوش به شير و خورشيد         

سـالها  . و شمشير، پيشـاپيش سـفير در حرکـت اسـت          

 ر از اين ويژگـي پـرچم هـاي سـه گانـه دوره             بعد، اميرکبي 

ــرچم امــروزي را    فتحعلــي شــاه اســتفاده کــرد و طــرح پ

ــار در زمــان محمدشــاه قاجــار   . ريخــت ــراي نخســتين ب ب

تاجي بـر بـاالي خورشـيد قـرار         ) نشين فتحعلي شاه  جا(

در اين دوره هم دو درفش يا پرچم به کار مـي            . داده شد 

رفته اسـت کـه بـر روي يکـي شمشـير دو سـر حضـرت                 

قرار داشـت کـه پـرچم        خورشيد بر ديگري شير و    علي و 

 .اول درفش شاهي و دومي درفش ملي و نظامي بود

 ناميرکبير و پرچم ايرا

ن اميرکبير، بزرگمرد تاريخ ايران، دلبستگي      ميرزا تقي خا  

ويژه اي به نادرشاه داشـت و بـه همـين سـبب بـود کـه                 

پيوسته به ناصرالدين شاه توصيه مي کرد شرح زنـدگي          

اميرکبيـر همـان رنـگ هـاي پـرچم نـادر را       . نادر را بخوانـد   

بـر  (پذيرفت، اما دستور داد شکل پرچم مستطيل باشـد      

و سراسـر   ) ادرشـاه خالف شـکل سـه گوشـه در عهـد ن          

 ١٠ پرچم سفيد، با يک نوار سبز به عرض تقريبـي         زمينه

ســانتي متــر در گوشــه بــاالئي و نــواري ســرخ رنــگ بــه  

همان اندازه در قسمت پائين پرچم دوخته شود و نشان          

شير و خورشـيد و شمشـير در ميانـه پـرچم قـرار گيـرد،                

بـدين  . دبدون آنکه تاجي بر باالي خورشيد گذاشته شـو        

 بـه شـکل و فـرم پـرچم امـروزي             پرچم ايران تقريبا   ترتيب

 .ايران درآمد

 

 

 انقالب مشروطيت و پرچم ايران

بــا پيــروزي جنــبش مشــروطه خــواهي در ايــران و گــردن 

نهادن مظفرالدين شـاه بـه تشـکيل مجلـس، نماينـدگان            

مــردم در مجلــس هــاي اول و دوم بــه کــار تــدوين قــانون  

 پـنجم مـتمم     در اصـل  . اساسي و متمم آن مـي پردازنـد       

الـوان رسـمي بيـرق ايـران،        : "قانون اساسـي آمـده بـود      

، "سبز و سفيد و سرخ و عالمت شير و خورشـيد اسـت         

کامال مشخص است که نمايندگان در تصـويب ايـن اصـل           

اشـاره اي بـه ترتيـب قـرار گـرفتن            زيرا. شتابزده بوده اند  

رنگهــا، افقــي يــا عمــودي بــودن آنهــا، و ايــن کــه شــير و 

 ميـان نيامـده     دام يک از رنگها قرار گيـرد بـه        خورشيد بر ک  

 وجـود يـا عــدم وجـود شمشـير يــا     همچنـين دربــاره . بـود 

بـه نظـر مـي رسـد         .جهت روي شـير ذکـري نشـده بـود         

ــه ــل وجــود شــماري   بخشــي از عجل ــه دلي ــدگان ب  نماين

حـرام   روحاني در مجلس بـوده کـه اسـتفاده از تصـوير را            

رنگهـاي بـه    نمايندگان نوانديش در توجيـه      . مي دانستند 

کار رفته در پرچم به اسـتدالالت دينـي متوسـل شـدند،             

بدين ترتيب که مي گفتند رنگ سبز، رنگ دلخواه پيـامبر           

        اســـالم و رنـــگ ايـــن ديـــن اســـت، بنـــابراين پيشـــنهاد  

. قرار گيـرد  پرچم ملي ايران رنگ سبز در باالي    مي شود 

د حقيقـت تـاريخي اسـتنا      رنگ سفيد نيز به ايـن      در مورد 

 زرتشـتيان اسـت،     رنگ مـورد عالقـه     د که رنگ سفيد   ش

اقليت ديني کـه هـزاران سـال در ايـران بـه صـلح و صـفا                  

سـفيد نمـاد صـلح، آشـتي و          زندگي کرده اند و ايـن کـه       

. سبز قرار گيـرد    رنگ پاکدامني است و الزم است در زير      

نيز با اشاره به ارزش خـون شـهيد در           رنگ سرخ  در مورد 

ــام   ــويژه ام ــالب   حســي اســالم، ب ــان انق ــان باختگ ن و ج

پاسداشت خون شـهيدان اشـاره       مشروطيت به ضرورت  

وقتي نمايندگان روحاني با اين استدالالت مجـاب        . گرديد

نوانديشان حاضـر    شده بودند و زمينه مساعد شده بود،      

نشـان شـير و خورشـيد        در مجلس سخن را بـه موضـوع       

ايــن گونــه توجيــه کردنــد کــه  کشــاندند و ايــن موضــوع را

ــ ــرداد البانقـ ــروطيت در مـ ــال (  مشـ  هجـــري ١٢٨۵سـ

به پيروزي رسيد يعني در بـرج       )  ميالدي ١٩٠۶شمسي  

از سوي ديگـر چـون اکثـر ايرانيـان مسـلمان            ). شير(اسد

حضـرت   شيعه و پيرو علـي هسـتند و اسـداهللا از القـاب            

 هم نشانه مرداد است و هـم        علي است، بنابراين شير   

 نيــز چــون د امــام اول شــيعيان در مــورد خورشــي نشــانه

 ماه مرداد بـه پيـروزي رسـيد و       انقالب مشروطه در ميانه   
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ــام در اوج نيرومنــدي و گرمــاي خــود    ــن اي خورشــيد در اي

است پيشنهاد مي کنيم خورشيد را نيز بـر پشـت شـير             

علـي   شـيد هـم نشـانه     خور سوار کنيم کـه ايـن شـير و        

چهاردهم مرداد   نشانه باشد هم نشانه ماه مرداد و هم      

واهان و البته وقتي شير را      مشروطه خ  وزييعني روز پير  

ــانه ــام اولنشـــ ــواي امـــ ــدانيم الزم اســـــت   پيشـــ بـــ

بـدين ترتيـب     .ذوالفقار را نيـز بدسـتش بـدهيم        شمشير

براي اولين بار پرچم ملي ايران به طور رسمي در قـانون            

حاکميت ملي مطرح    نماد استقالل و   اساسي به عنوان  

ير وقت بـه    ل، نخست وز   منوچهر اقبا  ١٣٣۶سال   در. شد

تي از نمايندگان وزارت خانـه هـاي خارجـه،          پيشنهاد هيا 

آمــوزش و پــرورش و جنــگ طــي بخــش نامــه اي ابعــاد و 

 ديگـري   بخـش نامـه   . ديگر پرچم را مشخص کرد    جزئيات  

طول و عرض پرچم صادر       در مورد تناسب   ١٣٣٧ سال    در

شد و طي آن مقرر گرديد طول پرچم اندکي بيش از يک            

 . باشدشبرابر و نيم عرض

  از انقالبپسپرچم 

در اصــل هجــدهم قــانون اساســي جمهــوري اســالمي  

در مـورد پـرچم     )  ميالدي ١٩٧٩ (١٣۵٨ايران مصوب سال    

گفته شده است کـه پـرچم جمهـوري اسـالمي از سـه              

 سـفيد و سـرخ تشـکيل مـي شـود و نشـانه             رنگ سبز،   

در ) تشکيل شده با حـروف اهللا اکبـر       (جمهوري اسالمي   

 .دوسط آن قرار دار

 برگرفته از سایت فرهنگ سرا با اندکی تغيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيلمی در مورد ناگفته های بسيار معمولی که نباید 

 .فراموش شود

 

 کوی عشق

 Antonio Parlebas: نویسنده

 Remi Lange: کارگردان

 فرانسوی: زبان

  دقيقه٧٠: مدت

 

ماجرا از یک پسر 

  دانشگاهالجزایری در

ود پاریس شروع می ش

که هنگام تهيه مدرکی 

برای گی های عربی 

       عاشق پسری 

این دو . می شود

شروع به کار بر روی 

پروژه ای می کنند که 

 از کشور مغرب ییبخشهابه بررسی ازدواج مردها در 

 . می پردازد

صحنه های این فيلم در پاریس و مراکش فيلمبرداری 

زنامه ملی  با روگفتگوکارگردان این فيلم در . شده است

من فيلم ساختن را با کاوش در :"گی های کانادا گفت

 که از دل  ایداستانها و موضوعات حقيقی و افسانه

 "م داررا دوستفرهنگ و عموم مردم در می آید 

  کشوربيشترین جمعيت عرب ها در اتحادیه اروپا ساکن

فرانسه هستند درحالی که به اندازه حضور آن ها فيلم 

نویسنده فيلم نامه  .ی نمی شودو یا فرهنگ ساز

ما تالش کردیم که بدون قضاوت "توضيح می دهد که 

مشکلی را نشان دهيم که تا کنون در سينما اشاره 

خواهستيم نشان دهيم که چقدر سختی در . نشده بود

سر راه همجنسگرایان مسلمان در دنيا وجود دارد که 

 ".د فقط و فقط با عالیق خودشان زندگی کنندنبخواه

این فيلم حضورهای موفقيت آميزی در جشنواره فيلم 

     ملبورن و جشنواره فيلم ) Queer(همجنسگرایان 

 .مریکا داشته استآگی ها و لزبين های ميامی 

 
 

ازمان را ار س ه طوم تانی ک امی دوس از تم

ع ح   ه جم د و ب ا کردن اامض ان م امي

دردانی ال ق دند کم همجنسگرايان اضافه ش

 .را بعمل آورده و سپاسگزاريم

ه شما ردن را ب چنانچه فيلتر اجازه امضا ک

 .نداده است لطفا ما را مطلع کنيد

اه ان م ه آب ا نيم دگان ت ا کنن مار امض ش

 نفر بوده است که شاهد شماری از٨٩٠

 .حاميان غير ايرانی نيز هستيم
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 سوئيس و همجنسگرایان ایرانی

   نماینده سازمان در سوئيس–کيا احمدی 
 

به دنبال فعاليت ها و تالش هایی که واحد سوئيس 

 انجام داد و PGLOن همجنسگرایان ایرانی سازما

مکاتباتی که با سازمان عفو بين الملل انجام شد و 

انعکاس این خبرها و اتفاقات به خصوص در رابطه با امير 

و مجتبی نامه های متعددی از خوانندگان دریافت 

نمودیم که بيانگر حمایت و پشتيبانی از ما 

ه یکی از این در زیر ترجم. همجنسگرایان ایرانی است

 .نامه ها را برای شما دوستان به چاپ می رسانيم

من از طریق امنستی با سازمان شما آشنا شدم و "

با شما . آدرس سایت و تماس شما را دریافت نمودم

دوستان ابراز همدردی می نمایم و فعاليت هایتان را 

تقدیر نموده و شما را به تحمل مشکالت تشویق     

 ها و لزبين های تمام دنيا هميشه با  ما گی .می نمایم

من . هم هستيم و همدیگر را پشتيبانی می کنيم

شخصا بارها نامه های اعتراض آميز به سفرت ایران 

ارسال نموده ام و اميدوارم که روزی باالخره این 

 . افراطيون مذهبی دست از این کارها بردارند

رآن، البته به نظر من مشکل از افراطيون هست نه از ق

چون فکر می کنم که قرآن فرمان کشت و کشتار   

نمی دهد بلکه تشویق به آشتی با برادران خود      

 .می نماید

من برایتان شمع روشن می کنم و برای تمام 

همجنسگرایانی که مشکل دارند دعا می کنم و 

مطمئن هستم که باالخره زمانی خواهد رسيد که 

ر تحمل بربریت را مردم دیگ. عدالت انجام خواهد شد

ندارند ولی حکومت ایران نمی خواهد قبول کند چون 

دیگر شریعت یا همان چيزی که افراطيون از دین برای 

. خودشان ساخته اند، بعد از آن نمی تواند حاکم باشد

مردم دیگر قتل و بربریت را نمی خواهند بلکه صلحجو 

 . هستند

تحت خوب می شد که برای همجنسگرایان ایرانی که 

تعقيب هستند و مجبور به فرار می شوند پول جمع  

 .می شد تا بتوان به آن ها کمک کرد

 ".موفق باشيد

 ميشل از سوئيس

 

 

  دکتر ظهرابی– انزال زودرس

اين واژه زماني مورد استفاده قرار ميگيرد آه فرد قبـل از            

دچار انزال شود، اين انزال ميتواند در زمان عشق  دخول،

وقتـي آـه اولـين     بوسـه هـاي سـاده يـا    بازي، يـا حتـي   

 . تمــاس جنســي در حــال انجــام اســت بوقــوع بپيونــدد 

آه بسياري از مردهـا را دچـار    انزال زودرس مشكليست

خصوصــا در ســنين (اغلــب ايــن افــراد  .مشــكل مينمايــد

، و از ايـن مشـكل   بـوده  دچـار مشـكالت روحـي    (جواني

روحـي   زمينه ي. خود بسيار شرمگين و ناراحت هستند

ين بيماران اغلب نوروتيك، عصـبي، و مضـطرب اسـت و            ا

ــد   ــه نميتوانن ــوفقي    هميشــه از اينك ــاس جنســي م تم

اينهــا  .داشــته باشــند در عــذاب و نگرانــي بســر ميبرنــد 

ــد از  ــه صــورت همسرشــان    ســعي ميكنن ــردن ب ــاه آ نگ

 خودداري آنند تا بر ايـن مشـكل خـود غلبـه نماينـد، در     

 روحـي بـراي     صورتيكه اين نگاه بخش مهمي از آمـادگي       

    .ميدهد موفقيت در سكس را بخود اختصاص

 هم اين حالت، و هم زمينـه ي اضـطراب اوليـه در افـراد    

مبتال باعث يـك حلقـه ي معيـوب ميشـود آـه نتيجـه ي                

درمـان ايـن     !نهائي آن تشديد مشـكل فـرد خواهـد بـود    

ــاني، و اســـتفاده از داروهـــاي   مـــوارد شـــامل روان درمـ

هـاي ارائـه شـده توانسـته     آمار خاصي ميباشد آه طبق

 .اندازند اند زمان انزال را به حد قابل قبولي بتعويق

از جمله داروهاي مورد استفاده در اين زمينه ميتـوان بـه            

ــز  برخــي داروهــاي  بعضــي از داروهــاي   موضــعي، و ني

 .خوراآي ضد افسردگي اشاره آرد

 )سيلدنافيل(وایگرا 

بـــا ريالآـــس آـــردن عضـــالت آلـــت  

نفـوذ مقـدار    اعـث تناسلي مردانـه ب 

بيشـــتري خـــون بـــه آن شـــده و در 

افــزايش   نعــوذ را ميــزان نتيجــه

اين دارو اغلب براي درمان اختالل نعوذ در مردان . ميدهد

 امـا مـوارد    مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد     ) ايمپـوتنس (

مـي   مصرف ديگري نيز دارد ، آـه بـا نظـر پزشـك تعيـين     

 .شود

بـا پوشـش آبـي      سيلدنافيل يا واياگرا بصـورت قرصـهائي        

ميليگرمــي در دســترس مصــرف  ١٠٠ ، و ۵٠ ، ٢۵رنــگ 

 .آنندگان قرار دارد
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 : نحوه ي مصرف

معموال سيلدنافيل را در زمان مـورد       

مـي آننـد، ايـن زمـان      نيـاز مصـرف  

 نـيم تـا چهـار سـاعت     مي تواند از

 قبل از سكس )معموال يك ساعت(

ليـوان آب بـا آن توصـيه مـي      زمان يك مصرف هم باشد و

تحريكات جنسي در فرد مصرف آننده باعـث نعـوذ      .دشو

خواهــد شــد، در غيــر اينصــورت حتمــا بــا  آلــت تناســلي

زمـان غـذاهاي     مصـرف هـم    .پزشك خـود مشـورت آنيـد      

همراه اين دارو باعث تاخير در شروع تـاثير آن مـي    چرب

 .شود

ــرف بيشــتر از يــك بــار در         روز ســيلدنافيل توصــيه   مص

ذ بيشتر از چهـار سـاعت بـه    نعو صورتيكه در .نمي شود

آسـيب بـه آلـت تناسـلي،      طول انجامـد، بـدليل احتمـال   

 .مراجعه پزشك توصيه مي شود

ســيلدنافيل ميتوانــد باعــث  مصــرف مقــادير بــيش از حــد

دردهاي قفسه سـينه، منگـي، ضـربان نـامنظم قلـب، و          

 .شود تورم پاها

از جمله واآنشهاي حساسيتي نسـبت بـه        

اس بسته شدن به احس سيلدنافيل ميتوان

حنجره، تورم لبها، زبان، و صـورت، همچنـين         

ضـربان   سـينه و   قفسـه پيـدايش آهيـر، درد  

، بـازو   سـنگيني سـينه    نامنظم قلب، گزگز و   

، آوتـاهي  پاهـا  يا گردن و فك تحتاني، تـورم 

نعـوذ   ، احسـاس منگـي طـوالني مـدت يـا شـديد،            نفس

ــاك و  ــيش از حــد، دردن ــار  (طــوالني مــدت   ب ــيش از چه ب

 افروختگي، سردرد، احتقان بيني، اسهال و، بر)ساعت

طبيعتـا همـه ي ايـن        .اشاره آرد  برخي اختالالت بينائي  

اسـاس نوعشـان    عوارض اهميـت يكسـاني ندارنـد و بـر    

 . همراه شوند مرگ خطر با حتي ميتوانند

) F.D.A( تازگي محققين سازمان دارو و غذا در امريكا       ه  ب

 داروي تحقيقـــات گســـترده اي را بـــراي بررســـي تـــاثير 

ــاگرا ــوان جنســي و در   ( Viagra  واي ــزايش ت ــراي اف آــه ب

حقيقت تشديد آننده ي نعوظ در مـردان مـورد اسـتفاده            

اين  .بر ايجاد نوعي آوري شروع آرده اند      ) قرار مي گيرد  

 نام دارد و اغلب در مردان       NAION فرم از آوري اصطالحا   

ر ديابتيك يا مبتاليان به بيماريهاي قلبي آه بـه اخـتالل د           

 .نعوذ منجر ميشوند، پديد مي آيد

  

  دکتر ظهرابی-اضطراب چيست؟ 

و  اضـطراب  مـا دچـار درجـاتي از    نزديـك بـه يـك چهـارم    

و بقيه نيز بيش از حد مـورد  ! اختالالت اضطرابي هستيم  

 . هيجانات رنج ميبريم قبول از نگراني، دلهره و

ناپيـدا بـا بيقـراري و زيرآـي          موذيانـه و   اضطراب، بصـورت  

را اشـغال مـي    هـاي ذهـن   تمام گوشه مروره ، بخاصي

آرام آرام به پيش مي تازد و مثل خوره همـه جـاي        آند و 

  .فرد را درگير ميكند وجود

فقط در  برخوردار است و اضطراب از شيوع بسيار باالئي

ــ ــيش از الااي ــر آــرده  ۶۵ت متحــده ب ــون نفــر را درگي  ميلي

 ! است

بسياري از ما در طول زندگي خود به درجاتي از اضطراب 

 .شده يا ميشويم دچار

آيا خبر داريد آه علم پزشكي، بسـرعت در حـال آشـف             

 مناسب براي اين معضل است؟ درمانهاي

 در بســياري از مــوارد، نگرانــي و اضــطراب، متعاقــب    

ــودن،   افســردگي، حمــالت اضــطراب منتشــر خجــالتي ب

ــا بــدنبال استرســهاي شــديد  )پانيــك(     روحــي پديــد  و ي

 .يدآمي 

 

 نگراني چيست؟

شـكل ويـژه اي    حقيقـت  نگراني در

است، درحقيقت مجموعـه   از ترس

  تصويرســـــــازي، حافظـــــــه، اي از

ــي، و  ــاطرات قبل ــو در   خ ــق و خ خل

ــد   ــت دارنـــــ ــي دخالـــــ ــاد نگرانـــــ   . ايجـــــ

ي متفــاوتي از خــود نشــان نگرانــي اشــكال و چهــره هــا

آــم قــدرتي و  ميدهــد امــا اغلــب بــا احســاس نــاامني،

اغلب ما منشاء ايـن حالـت نـاگوار را           .ناتواني بروز ميكند  

ــرون از ــيم  در بي ــيم خودمــان تلقــي ميكن ، و ســعي ميكن

توجـه   امـا بايـد  ! محيطمان را مسؤل آن بـدانيم  زندگي و

 مـا    فقط آسيب پذيري   هاگونه فكر  داشته باشيم آه اين   

اغلـب مبتاليـان خـود ايـن نكتـه را      . را افزايش خواهد داد

محيطــي نيــز  قبــول دارنــد آــه حتــي در بهتــرين شــرايط

ــرد   ــد آ ــه خواهن ــي و اضــطراب را تجرب  !درجــاتي از نگران

محقين تصور مي آنند آه ميزان آنترل مغـزي   برخي از 

بـه اسـترس    بر تعديل استرسها و اثرات آنها در مبتاليـان 

ــر از ســاي ــا  رين اســت، وآمت ــام گاب گامــا  (مــاده اي بن

ايجاد اين مشـكل دخيـل مـي         را در ) آمينوبوتيريك اسيد   
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ــه   ــد آ ــاد دارن ــد و اعتق ــا پاســخ    دانن ــاده ي ــن م ــود اي آمب

ــز    ــه آن (نامناســب ســلولهاي خاصــي در مغ ) نســبت ب

هـا افـزايش    استعداد فرد را نسـبت بـه اسـترس    ميتواند

آه  آساني برعكس .داده و باعث حاالت اضطرابي گردد

ــه آن       ــته و پاســخ مناســبي ب ــا داش ــافي گاب ــادير آ مق

  .انسانهائي آرام و خونسرد هستند ميدهند،

ــ مقابــل برخــي محققــين اعتقــاد دارنــد  در  نــام ه ژنــي ب

آـه   درافراد مستعد اضطراب وجـود دارد  ۴.آ.سي.ال.اس

باعث افزايش حاالت اضطرابي، بدبيني، و تفكرات منفي 

نحـوه ي   بسياري از محققـين نيـز   .گرايانه درآنها ميگردد

را در ايجـــاد  آـــودآي هـــاي دوران زنــدگي و اســـترس 

 .هاي دوران بلوغ مؤثر ميدانند اضطراب

 مكانيسمي آه تصـور آنـيم، بررسـي    هرحال و با هره ب

 تصويربرداريهاي پيشرفته مغزي نشـانگر  هاي مختلف و

ــز    ــيش از حــد بخشــي از قشــر مغ آــورتكس (فعاليــت ب

 .است بتاليان به اضطراب بودهدر م) سينگوليت

مغــز  ســت آــه اايــن يكــي از جديــدترين يافتــه هــاي مــا

بسيار انعطاف پذير بـوده، قابليـت تطـابق بسـيار      ارگاني

 : بايد توجه داشته باشيم آه .دارد باالئي را با محيط

مغـز جديـد جـايگزين     ما نميتوانيم مغز خودمـان را بـا يـك   

  دوباره تنظيم وهيمآنيم اما قادريم آن را مجددا شكل د

( Reset ) شما قادر به تغيير آن هستيد! آنيم ! 

ــا آنكــاش در گذشــته و    در ــوان ب بســياري از مــوارد ميت

ــازنگري آن آســيب زمينــه ســاز اضــطراب و  نگرانــي را  ب

 .شناسائي آرد

 

 : حمالت پانيك يا اضطرابهاي حمله اي

انســان  گــاهي اوقــات سيســتم هشــداردهنده ي مغــز

 ، مثـل اينكـه  ميكنـد  اشـتباه تفسـير   ر راسيگنالهاي خط

 ! براي خاموش آردن سيگار از چند سطل آب بهره گيـرد 

مغـز قـرار گرفتـه       اين سيستم هشـدار دهنـده در عمـق        

از ! سادگي قابـل تخريـب و آسـيب اسـت         ه  است ولي ب  

سيسـتم ميتـوان بـه نگرانـي      جملـه عالئـم آسـيب ايـن    

 . اشاره آرد

ه هــاي شــديد و آزار مرتبــا از دور در حمــالت پانيــك فــرد

 ، افـزايش تـنفس تنـد   .دهنده ي اضطراب رنـج مـي بـرد   

موجي از تـرس و نگرانـي در سرتاسـر           و ضربانات قلبي، 

طول حملـه، شـخص    در. بدن، با تظاهرات مربوطه ي آن

 .بيقرار شده و شديدا نا آرام ميگردد

باعث ترسـهاي مرضـي مثـل     ست حمالت پانيك اممكن

 .شود... بت آردن در جمع، و  ترس از صح     ريزي،گاجتماع  

درماني و حساسيت  اين حالت عبارتند از دارو درمانهاي

در شـرايط   تـدريج و ه زدائي تدريجي، به اين معني آه بـ 

آنترل شده، بيمار را در همـان شـرايط اضـطراب آور قـرار        

شدت آن مـي افزاينـد، تـا جـائي      مرور بره دهند و ب مي

اين  ميزان موفقيت .رندآه اثرات نا مطلوب آن را از بين بب

 .ذآر آرده اند% ٨٠-۶٠روش را بين 

پانيـك   نوع ديگري از اضطراب نيـز هسـت آـه بـا حمـالت     

ه تظـاهر ميكنـد امـا بـ       ) هاي حملـه اي شـديد      اضطراب(

قـرار مـي گيـرد، ايـن      صورت منفـرد مـورد توجـه   ه ندرت ب

 .مي نامنـد  (G.D.A) اختالل اضطرابي منتشر يا حالت را

وارد شدن به مباحـث پيچيـده و تخصصـي    در اينجا قصد   (

همين خاطر به ذآر نام ايـن مـوارد   ه نداريم، ب اضطراب را

 ).اآتفا مي آنيم

 

 بهداشت خواب

شما هم ممکن است در طول زندگی خود بـه اخـتالالت            

بـرای درمـان    هـای زیـر   توصـيه . خواب دچار شـده باشـيد  

 :شود مشکل بی خوابی پيشنهاد می

 .شوید اص بيدارهر روز در یک زمان خ -

زمان ماندن در رختخواب در روز را به مقدار معمول قبل            -

 .محدود کنيد از اختالل خواب

مصرف مواد محرک دستگاه عصبی مرکزی مانند چای،  -

 .قطع یا محدود کنيد قهوه و سيگار را

 .از چرت زدن روزانه بپرهيزید -

نگاه کـردن بـه تلویزیـون حـداقل یـک سـاعت قبـل از         از -

 .اب پرهيز کنيدخو

 ســنگين  پــر چربــی وخــواب از غــذاهای نزدیــک زمــان -

 .استفاده نکنيد

بسيار داغ کـه   ای  دقيقه٢٠نزدیک زمان خواب از حمام  -

 .برد، استفاده کنيد دمای بدن را باال می

 

اگر می خواهيد دوستی بيابيد می توانيد به ویژه 

 .نامه دوستيابی مجله ماها مراجعه کنيد

 . خود را به آدرس زیر ارسال کنيدلطفا آگهی

majaleh_maha@yahoo.com 
 

 



                           !، خاموشی نيستچراغ                                             آیين                                   ٨۴  ماه آذر –   ٣۶  

 

 امور فرهنگی سازمان همجنسگرایان ایرانی

در نظر داریم که نمایشگاه عکسی با موضوع وضعيت 

LGBT های ایرانی در کانادا برگزار کنيم و این مشکالت 

در این ميان آگهی زیر برای . را این بار به تصویر کشيم

ل شد و تماس های متعددی از دوستان دوستان ارسا

جا دارد از تمامی دوستان تشکر و . عالقه مند داشتيم

قدردانی بعمل آورده و به اطالع برسانيم که ویژه     

نامه ای در این مورد به زودی تهيه و برای شما ارسال 

لطفا در صورتی که مایل به تهيه عکس . خواهد شد

 .تماس بگيریدبرای این نمایشگاه هستيد با ما 

payam@pglo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ه در خارج از ایران می باشد نياز به نمایندگانی ایران و چ

در کشورهای مختلف دارد که از طرف سازمان     

 . 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 

کی از این ی.  تماس حاصل نمایيدpglo@pglo.orgآدرس 

شرایط تسلط کامل گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی 

 .آن کشور می باشد

 .در انتظار تماس شما هستيم

 

 

 

 

ــاطی     ــرای ایجــاد ارتب ــی ب ســازمان همجنســگرایان ایران

تنگاتنــگ بــا همجنســگرایان و شناســایی نقــاط ضــعف و 

قــــدرت جامعــــه درخواســــت دارد کــــه نماینــــدگانی از 

 .ته باشدشهرهای مختلف ایران داش

برای حفـظ امنيـت ایـن اشـخاص تـدابير خاصـی در نظـر                

گرفته شده است که چنانچه متمایل باشـيد کـه در ایـن      

 تماس  pglo@pglo.orgامر فعاليت نمایيد لطفا به آدرس       

گرفته و درخواست خود را اعالم کرده تا اطالعات الزم با           

 .شما در ميان گذاشته شود

 .تتپش قلب ما بسته به حمایت شماس
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ــی    ــاران و نویســندگان همجنســگرای ایران ــانون خبرنگ ک

پشــتيبان کننــده نشــریه همجنســگرایان ایرانــی خواهــد 

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

 Microsoft Wordموضوعات مشخص در قالب فایل های 

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

هـيچ نگرانـی نسـبت بـه طـرز نگـارش            ) يـد استفاده نمای 

نداشته باشيد در صورت نيـاز مـا آن را ویـرایش خـواهيم              

 . کرد

برای عضویت در این کانون می توانيد در خواست خود را 

 ارسال نمایيد و با تکميل  editor@pglo.orgبه آدرس 

فرم مخصوص کد خبرنگاری و یا نویسندگی این کانون را 

 ذکر است که این کد پس از شایان. دریافت نمایيد

 .ارسال اولين خبر و یا متن ارسال می گردد

 

 

 

سازمان جلسات هفتگی ویژه ای را در اتاق های 

پالتالک ترتيب داده است که ورود برای عموم آزاد است 

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

 . مختلف پرداخته خواهد شد

 به وقت تهران ٢٠:٠٠ت  ساعشنبهپنج 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)این اتاق توسط آی دی 

 .که شما می توانيد آن را در ليست خود اضافه کنيد

 نتظار حضور شما در این جلسات هستيمدر ا

 لطفا دوستان خود را نيز مطلع سازید

 

 

  اصفهان–فریبا 

از این شماره به بعد مدل ها و طرح ها در ویژه نامه ای 

در انتظار طرح های . جداگانه تهيه و ارسال خواهد شد

 .شما هستيم

 

 

 

به اطالع می رساند که نشریه ماهانه چـراغ         بدینوسيله  

ر دارد برای پيدا کردن نقاط ضـعف و قـدرت فعاليـت             در نظ 

خود در طول هشت پيش شماره گذشته به جمـع آوری           

لذا از تمامی . انتقادات و پيشنهادات شما عزیزان بپردازد 

دوســتان عزیــز درخواســت مــی گــردد کــه در ایــن همــه  

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

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

 .هر سوال بنویسيد

سعی شده بود در هر شماره موضوعی را مد نظـر قـرار             

ــه    . دهــيم از نظــر شــما موضــوعات انتخــاب شــده چگون

 است؟

کيفيت نگـارش و لحـن مقـاالت، صـفحه آرایـی و سـتون               

 بندی نشریه را چگونه ارزیابی می کنيد؟

 را چگونـه    ویرایش و تایپ متون و تنوع مطالب موضـوعی        

 می بينيد؟

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

 کيفيت و تعداد تصاویر بکار رفته در نشریه چگونه است؟

چه موضوعاتی تا به حال می بایست مطرح مـی شـده            

 که هنوز راجع به آن بحث نگردیده و اهميت دارد؟

روند حرکت نشریه پيشرونده بوده یا پسرونده و نشـریه          

 دتان را چگونه می خواهيد؟خو

چه عنـوان هـایی را در نشـریه مـی پسـندید و خواهـان                

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

نشــریه نمــی پســندید و تــرجيح مــی دهيــد کــه حــذف   

 گردند؟

نشـــریه از نظـــر تعـــداد صـــفحات و حجـــم فایـــل هـــای  

 اف شده چگونه است؟.دی.پی

 يد می دانيد؟آیا ادامه کار نشریه چراغ را مف

 کيفيت سرمقاله ها چطور است؟

پاسخ دهی به نامه های ارسالی شما به نشریه چطور     

 است؟

نظرتان را راجـع بـه چـاپ نشـریه و ارسـال آن بـه داخـل                  

 کشور را بيان کنيد؟

اگر نشریه چراغ در ایران به فروش می رسـيد آیـا حاضـر      

 به خرید و پرداخت حق عضویت آن بودید؟

ست که در سواالت مطرح نشده چنانچه موردی ه

 . است لطفا بيان کنيد
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 :پيام عزیز

بــا درود ، ضــمن تشــکر از خــدمات و خســته نباشــيد بــه 

جهت کليه زحمات بی وقفه در ایـن سـازمان بایـد گفـت              

این اقدامی کـه شـما عزیـزان در راه رسـيدن بـه حقـوق        

کامل همجنسـگرایان ایرانـی انجـام مـی دهنيـد بسـيار             

من بـه نوبـه خـودم صـميمانه تـرین           . ی باشد ارزشمند م 

 .تشکر قلبی ام را از راه دور نثارتان می کنم

ــا    ــيدن بـــه آرمـــان هـــای واالی همـــه مـ بـــه اميـــد رسـ

 همجنسگرایان ایرانی

 محمود

 دوستان عزیز سالم

. اميدوارم که خوب  خوش باشيد و خسته نشده باشـيد    

ــا ســازمان       ــارم را ب ــاره ک ــه دوب ــدد هســتم ک ــن در ص م

فکر می کنم بایـد از      . گرایان ایرانی از سر بگيرم    همجنس

چراغ شروع کنم ، چون همانطور که گفتيـد قلمـم بـدک             

امـا بـا ایـن حـال اگـر فکـر            ) ميشود تحملش کرد  (نيست  

ــون        ــاد ممن ــتم بربي ــم از دس ــری ه ــار دیگ ــد ک ــی کني        م

البته اگر بخش مشاوره ای هم راه . می شوم که بگویيد

وقتـی مجلـه    .وانم مشـاوره بـدهم  بياندازید فکـر کـنم بتـ      

چراغ را مطالعه می کنم، فکر می کنم که خيلی جـدی            

 اطــالع  نظــرالبتــه دیگــران از. تــر از نشــریات دیگــر اســت

رسانی و علمـی خـوب هسـتند ولـی چـراغ در مسـائل               

به هر حـال بـه نظـر مـن          . بهتر عمل کرده است   حقوقی  

جهت فکری دادن بـه همنـوع هایمـان بـه انـدازه گـرفتن               

مــانی  ز.ق آن هــا مهــم هســت و شــاید هــم بيشــتر حــ

ــای ســازمان       ــه ه ــه بچ ــد ک ــی کردن ــر م ــا فک ــی ه خيل

همجنسگرایان ایرانی در امنيت در آن طرف دنيا کنار گود  

امـا بـه   !! نشسته اند و به ما می گویند که لنگش کنـيم     

خاطر حرکات شما در مقابـل مسـایل آنـدره، بچـه هـای              

ایـن را    البتـه .  کند  قضيه فرق می    و مجتبی  اراکی و امير  

اید متذکر شوم که واقعـا در ایـران نمـی شـود بـی               بهم  

خود من در مورد برنامه های شما دربـاره         . گدار به آب زد   

جشنواره ميـدان آزادی چيـز زیـادی نمـی دانـم امـا بایـد                

مواظب بود که کار به جـایی نکشـد کـه حکومـت جریتـر               

 سامان                                                   . شود

 با سالم وخسته نباشيد

در ابتدا از شما و تمامی عزیزان کـه در سـازمان زحمـت              

کشند نهایـت تشـکر و قـدردانی را دارم و اميـدوارم              می

روزی در ایران و در کنار هم برای احقاق حقوق از دست            

 .رفته امان مبارزه و تالش نمایيم

بسـيار  . دم  مطالب چراغ در مورد پناهندگی را مطاله کـر        

قدر سخت هست     شرایط اینجا این   .روشنگر و مفيد بود   

که من حاضـرم تمـامی آن مشـکالت را تحمـل کـنم و از                

در جایی کـه هـيچ حقـوقی بـرای مـا            . کشور خارج شوم  

گی ها متصـور نيسـت چگونـه ميشـود زنـدگی کـرد؟ در               

جایی که مدام باید با ترس و دلهره زنـدگی کـرد چگونـه              

دیگـر مـن تحمـل شـرایط موجـود را           ميشود به سر بـرد؟      

. ندارم و نميتوانم با این وضعيت بـه زنـدگی ادامـه دهـم             

عزیزم  تنها مشکل من نداشتن اطالعـات کـافی در ایـن           

ــورد مــی  ــزان در   . باشــد م ــان مجــددا از همــه عزی در پای

سازمان و به ویژه از شما به خاطر زحمات و تالشهایتان           

ای شــما و همــه و بــر. نهایــت تشــکر و قــدردانی را دارم

 .همجنسگرایان آرزوی سالمتی و پيروزی را مينمایم

 دوستدار شما فرهاد

 

با سالم و درود و با تشکر از اینکه شـما ایـن مطالـب رو                

برامــون مــی فرســتيد و مــا رو از وقــایع و رویــدادها آگــاه    

  انگلستان–کيا             .  جاویدان باشی. می سازید

 

 سالم دوستان

ســال هــا قبــل . ســگرا هســتم در ایــرانمــن یــک همجن

هميشه به وب سایت شما سر می زدم امـا فيلتـر ایـن              

تعریف شما را از بچه ها خيلـی       . اجازه را دیگر نمی دهد    

ــد     ــار شــده ای ــی پرب ــه خيل . مــی شــنوم و شــنيده ام ک

خواهشمندم که مرا در کنار خود داشته باشيد تا بتوانم          

 مسعود                .                            کمک کنم

 

و بسياری ایميل های پر محبت دیگر که دلگرم کننده ما           

 .در ادامه راهمان است

 

 شاد باشيد و سربلند
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