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  سخن اول

  آرشام پارسی

  

  .پناهجویی آسان نيست

پناه جوی دگرباش کسی است که به دليل گرایش جنسی اش مورد تبعيض و ظلم قرار گرفته باشد، امنيت او به خطر 

نباید فراموش کرد که به صرف دگرباش بودن پناهندگی شامل کسی . افتد و چاره ای جز خروج از کشور نداشته باشد

ه می خواهند بدانند چطور باید درخواست ایميل های زیادی از طرف دگرباشان دریافت می کنم ک. نمی شود

  .قرار می گيرد نه پناهندگیمهاجرت  در تعریفبرخی دالیل عده ای از آنها دالیل قابل قبولی دارند اما . پناهندگی دهند

شروع یک زندگی مهاجران کسانی هستند که برای . جداگانه است هر چند می تواند دالیلی مشابه داشته باشندمهاجرت و پناهندگی دو مفهوم 

دالیل مهاجرت آنها . جدید تصميم می گيرند موقعيت جغرافيایی خود را تغيير دهند و در کشورهای دیگری به غير از زادگاه خود زندگی و یا تجارت کنند

... دی های مورد عالقه و هم می تواند عدم رضایت از شرایط جامعه و کشورشان، تمایل به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، داشتن امکانات و آزا

اما . و همواره دارای حق انتخاب هستند ه ریزی شده و بعضن طوالنی مدت را طی می کنند تا به خواسته ی خود برسندمباشد و معموال یک روند برنا

  .پناهندگی شرایط متفاوتی دارد و شخص معمولن در مدت زمان کوتاهی ناچار تصميم می گيرد که از کشور خارج شود

. پناهندگی آنها را شنيده ام/در طول مسافرت های طوالنی و متعددم، ساعت ها پای حرف های پناهجویان نشسته ام و شرایط زندگی پناهجویی

می اکثر آنها بر این اعتقاد هستند که مشکالت ایران به جای خود سخت و طاقت فرسا بود اما مشکالتی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم 

بسياری از پناهجویان با افسردگی شان دوست و . و انتظار مزمن آن سخت است» پا در هوا«تحمل زندگی در شرایط . هم ساده تر از آن نيست کنند

  . مشالت مالی فشار مضاعفی است که آنها را ناچار می کند در شرایطی زندگی کنند که از آن راضی نيستند. همخو شده اند

مسئله ی پناهجویان به یکی از اولویت های کاری ما تبدیل شده است و خوشبختانه در این مدت توانسته ایم که  در چند سال گذشته پيگيری

تاکنون به استناد آماری که در پایان سال دو هزار و هشت تهيه شد . موثری را با سازمان ها و یا دولت های مربوط برقرار کنيمارتباطات حرفه ای و 

از کل پناهجویانی که از سازمان ما درخواست . بوده است 2005و قبل از  2006، 2008، 2007ن دگرباش به ترتيب در سال های بيشترین آمار پناهجویا

درصد  7درصد گی و  93از کل پناهجویان همجنسگرا و . درصد دگرجنسگونه هستند 10درصد دوجنسگرا و  2درصد همجنسگرا،  88کمک کرده اند 

درصد از  41 .درصد دگرجنسگونگان زن به مرد هستند 6درصد دگرجنسگونگان مرد به زن و  94از کل پناهجویان دگرجنسگونه همچنين . بوده اندلزبين 

درصد جواب قبولی خود را دریافت کرده اند و منتظر  26. کل پناهجویانی که سازمان ما پرونده هایشان را دنبال می کند هنوز در انتظار جواب هستند

  . درصد آنها رد شده است 12درصد آنها اسکان مجدد یافته اند و درخواست پناهجویی  21. مرحله اسکان مجدد می باشند

و . ودر پذیرش پناهندگان دگرباش کانادا در مقام اول قرار دارد که عمده ی پرونده های پناهجویان از طریق سازمان ملل به آن کشور ارجاع می شاز نظ

شایان ذکر . رندقرار دا، هلند، سوئد، فرانسه، آلمان، سوئيس، فنالند، استراليا، نروژ، بلژیک و دانمارک در مرحله های بعدی امریکاپس از آن به ترتيب 

پناهجویانی است که کشور انگلستان در حالی که از نظر تعداد پناهجویان ایرانی در مقام سوم قرار دارد، از نظر پذیرش آنها در رتبه ی دهم و تعداد 

از سازمان ما درخواست درصد کسانی که  6همچنين آمارها نشان می دهند که . که در معرض بازپس فرستاده شدن قرار دارند در رتبه ی اول است

درصد باقی مانده از طریق جستجو در  10درصد آنها از طریق همجنسگرایان به سازمان معرفی شده اند و  90کمک کرده اند همجنسگرا نبوده اند که 

  .اینترنت ارتباط برقرار کرده اند

تا مرحله ی انتهایی یعنی دریافت اقامت از کشور پناهنده پذیر و ورود  بيشترین توجه سازمان دگرباشان ایرانی در ارتباط با روند پناهجویی، پيگيری آن

سازمان های ویژه ای زیر نظر اداره ی مهاجرت کشورها وجود دارند که تمام سرویس های الزم را به صورت خودکار و بدون نياز به . به آن کشور است
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به دالیل محدودیت های جغرافيایی ارائه ی اینگونه خدمات . را هم در این راستا دارندارائه می کنند و تجربه و مهارت کافی  به تازه واردین هماهنگی

بنابراین در حال حاضر سازمان برنامه ای . محلی باقی می ماند و قادر به پاسخ گویی پرونده هایش در دیگر کشورها نيستاز طرف سازمان در حد 

ندارد و تنها با هماهنگی با سازمان های دیگر آنها را در سيستم کمک رسانی دولتی قرار  برای ارائه ی سرویس های اسکان مجدد به تازه واردین

  . می دهد

تاکنون موفق . با توجه به آمار قابل توجه پرونده های پناهجویی سازمان، نياز به طراحی و ایجاد سيستم های حرفه ای بيش از پيش حس می شود

  . و اکنون زمان آن رسيده است که از آنها بخواهيم در اقداماتی هماهنگ و تدوین شده سهيم شوند به برقراری ارتباط و جلب حمایت شده ایم

در مورد موضوعات مختلفی صحبت و تبادل در هفته ی گذشته با آقای جيسون کنی، وزیر شهروندی، مهاجرت و چندفرهنگی کانادا مالقات داشتم و 

کانادا، حمایت از منطقه ای و تسریع در اسکان مجدد آنها از طریق سفارت  کشورهای ترانزیتش در نظر شد که می توان موضوعات پناهندگان دگربا

جهت جلوگيری پناهجویان دگرباشی که در اروپا پرونده ی آنها رد شده و در خطر بازپس فرستاده شدن قرار دارند و پذیرش آنها از طریق دولت کانادا در 

، وضعيت پناهجویان دگرباش )یاز نقطه نظر حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سياس(از بازپس فرستاده شدن آنها به ایران، وضعيت دگرباشان در ایران 

به مسئله ی در این جلسه توافق شد که با ادامه ی جلسات سازمان و اداره ی مهاجرت  .کرد عنوانایرانی در کانادا را از جمله موارد مورد مذاکره 

مشکل حاد امنيتی و پزشکی و د از پناهجویانی که منتظر مصاحبه ی سفارت کانادا هستنهمچنين نام تعدادی . شودرسيدگی  پناهجویان دگرباش

  . به شخص وزیر ارائه شد تا پرونده ی آنها پيگيری و تسریع شودردارند 

ادی از تعد در حاشيه ی آن جلسه با  .اتاوا سفر خواهم کرد در هفته ی آینده برای شرکت در جلسه ای در پارلمان کانادا دعوت شده ام و به

توسط » اقدام مشترک کانادا برای حمایت پناهجویان دگرباش ایرانی«یو، بریتيش کلمبيا و کوبک که از طرح نمایندگان پارلمان از منطقه های انتار

همچنين جلسه ای با دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کانادا برنامه . سازمان دگرباشان ایرانی حمایت کرده اند، مالقات خواهم کرد

  . برگزار خواهد شدریزی شده است که در همان روز 

نده از سفارت آلمان هم درخواست ویزا خواهم کرد تا برای رسيدگی به چند پرونده ی سازمان که مدتی طوالنی بدون جواب مانده است با چند نمای

  . ی پارلمان آلمان مالقات کنم

  .نه برای شخص پناهجو و نه برای ما. باز هم باید گفت که پناهجویی آسان نيست

  .روزی که دیگر کسی ناچار نشود به دليل گرایش جنسی اش درخواست پناهندگی دهدبه اميد 
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  مردان دگرجنسگرایی که با مردان هم جنس خود سکس دارند

  ترجمه از آراد

 GLBTQ: منبع

 

حی است که از بدنه ی رو به رشد ادبيات مشتق می اصطال) MSM(مردانی که با مردان سکس دارند 

برای . شود و نشان می دهد که تمام مردانی که با همجنس خود سکس دارند همجنسگرا نيستند

و یا  دسته بندی مردانی که دارای روابط جنسی با مردان دیگر هستند اما هویت جنسی آنها همجنسگرا

را برای ناميدن  MSMان های ایدز کلمه ی مخفف نمی باشد، پژوهشگراِن سکس و سازم دوجنسگرا

واقعيتی پذیرفتند که تقسيم دنيا به همجنسگرا و دگرجنسگرا، با تعداد کمی دوجنسگرا که گاهی اوقات 

به سادگی مردان گی و یا لزبين هایی هستند که با همجنسگرایی خود سازش ندارند را، پيچيده تر می 

ت جنسی پيچيده تر از آن است که سيستم نامگذاری سنتِی دوگانه و این واقعيتی است که فعالي. کند

  . بتواند با آن تطبيق یابد) و یا حتی سه گانه(

اگرچه رفتار این مردان را می توان به صورت همجنسگرا . تمرکز می کند )SMSM( )1( این مقاله بر مردان دگرجنسگرا که با مردان روابط جنسی دارند

  . ین مردان نه گی هستند و نه بایسکشوالو یا دوجنسگرا دید، ا

در  J.L. King. در مورد این مطلب صحبت کرد J.L. Kingدر مصاحبه ی خود با  Oprahآنچنان عمومی و شناخته شده گردید که حتی  SMSMپدیده ی 

 که با Straightهی بر زندگی مردان سياه نگا )On the Down Low )2ابتدا این سبک زندگی در اجتماع سياهان را با کتاب پرفروش خود با عنوان 

-را در ميان آفریقایی SMSMسکس، دروغ و انکار در سياهان امریکایی،  Beyond the Down Lowدر  Keith Boykin. مردان می خوابند، نشان داد

در تمام نژادها، تمام  SMSM. امریکایی دید-یرا به هيچ عنوان نمی توان محدود  به جامعه ی آفریقای ”down low“اگرچه . امریکایی ها نشان می دهد

  .اقتصادی وجود دارد-اقوام، مذاهب و رده های مختلف اجتماعی

د می تعداد مردان دگرجنسگرایی که با مردان سکس دارند را به سختی می توان دقيقًا محاسبه کرد اما این تعداد مطمئنًا به طور شگفت آوری زیا

زن امریکایی پارتنر جنسِی مردانی هستند که مخفيانه با مردان دیگر ارتباط جنسی  3000000ل بيماری، بيشتر از براساس آمار مراکز کنتر. باشد

  .دارند، البته این تعداد شامل مردان بایسکشوال و مردان گیِ  مخفی نيز می باشد

یا  ”trade“در نسل های پيش، این مردان به عنوان . جدید نيست اگرچه تنها به تازگی توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است SMSMپدیده ی 

مردان دگرجنسگرایی که در روابط جنسِی همجنسی به صورت مخفيانه شرکت می کردند و معموال در آميزش مقعدی  –توصيف می شدند " کاال"

 .م می دادندنقش مفعول را انجا) یا تحریک آلت تناسلی مردان توسط زبان fellatio( نقش فعال و در عمل دهانی

سی برقرار این افراد یا جزو تن فروشان بوده اند و یا مردانی بوده اند که تنها به دليل در دسترس نبودن شریک جنسی زن با مردان دیگر رابطه ی جن

د با مردان دیگر، مثال نوجوانان این افراد می توانستن). به عنوان مثال زندانی ها و یا مردانی که در محيط های تمام مردانه زندگی می کنند( می کردند

  . سکس داشته باشند )3( فراری که برای زنده ماندن در خيابان ها زندگی می کنند و یا مردان جوان بی خيال و الابالی

عضو بودن پارک های عمومی یا توالت های عمومی گشت می زنند، اما تمایلی به  این مردان برای یافتن فرد مقابل همجنس برای سکس معموال در

  . در اجتماع همجنسگرایان بجز در حاشيه ی آن ندارند

با هویت ( اینترنت مالقات مردان دگرجنسگرا. ها آسان کرده است SMSMاخيرًا رشد اینترنت انجام انواع هوس های جنسی را برای همه از جمله 
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افتادن هویت  بنابراین تعداد مردانی که بدون به خطر. نموده استرا با مردان دیگر برای سکس ناشناس و سریع، راحت تر و بی خطرتر ) دگرجنسگرا

  . به افزونی می باشد جنسی شان ميل سکس با همجنس را تجربه می کنند رو

هم اینترنت و دیگر ابزار ناشناس به این مردان  باز. این برخی از مردان همجنسگرا به داشتن سکس با مردان دگرجنسگرا فتيش دارند عالوه بر

  . جنسگرا کمک می کند تا با مردان دگرجنسگرایی که به دنبال داشتن سکس با مردان هستند ارتباط برقرار کنندهم

  چرا مردان دگرجنسگرا با مردان دیگر سکس دارند؟

موقعيتی تا اعتياد  این دالیل در یک بازه از همجنسگرایِی. دالیل زیادی وجود دارد که مردان دگرجنسگرا می توانند با مردان سکس داشته باشند

ی در محدوده ی ارضای جسمی و رفتارهای جنسی می باشد و ربطی به جذابيت یا کشش برای  SMSMبه طور کلی رفتار . جنسی قرار می گيرند

  .طور کاملمردانه است و نه نسبت به خود یک مرد به ) و یا عضوی از بدن( جذابيت در این رفتار نسبت به عمل و یا بدِن. مردی دیگر ندارد

این مردان . مردان دگرجنسگرایی که با مردان دیگر سکس دارند غالبًا تمایالت جنسی باالیی دارند و به راحتی از لحاظ جنسی برانگيخته می شوند

ه متعهد شدن ممکن است به دنبال یافتن ارتباطاتی با مردان باشند تا ارضای جنسی سریع و راحتی داشته باشند، که در این ارتباطات نيازی ب

  . عاطفی ندارند و همچنين هویت جنسی آنها به عنوان یک مرد دگرجنسگرا به خطر نمی افتد

اینها مردانی هستند که به صورت رمانتيک . توصيف کرد )4( "همجنسگرا-دگرجنسگرا و جنسی-احساسی"ها را می توان به صورت  SMSMبرخی از 

این مردان معموًال به صورت دگرجنسگرایان ازدواج کرده و . ی جنسِی آنان با مردان می باشدبه جنس مخالف جذب می شوند اما تحریک عمده 

  .  عاشق زنان خود می باشند اما با این حال به صورت جنسی تمایل دارند که با مرد دیگری سکس داشته باشند

SMSM معموًال این . برای ارتباط برقرار کردن و الس زدن با زنان را ندارند های دیگر آنهایی هستند که معموًال ترس از اجتماع دارند و مهارت های کافی

از ) hook-up( چرا که داشتن فقط یک سکس. افراد آنچنان دچار تشویش و پریشانی می شوند که ارضای جنسی خود را با مردان دیگر می یابند

با دیگر مردان در آنها می گردند، آسان تر است و نيازی به مهارت طریق اینترنت، پارک ها و مکان های عمومی ای که مردان برای داشتن سکس 

  .های اجتماعی ندارد

عوض آنها به صورت جنسی با زنان برانگيخته می شوند و به آنها جذب می  در. ها نسبت به تصاویر لخت مردان برانگيخته نمی شوند SMSMمعموًال 

شهوت آنان به مردان معموال کمتر از شهوت آنها به ( ش از آنکه از ميل جنسی شان ناشی شوداز این رو ارتباط آنان با مردان معموال بي. گردند

از تمایل آنان به مردان برای تجربه کردن و انجام برخی فانتزی های جنسِی ویژه شامل برخی فتيش ها ناشی می ) شرکای زن شان می باشد

 .   گردد

مند به داشتن تجربيات متفاوت جنسی ای می باشند که ممکن است به آنها برچسب همجنسگرایی  در برخی موارد آنها مجبور و یا شدیدًا عالقه

یا داشتن سکس مقعدی به ویژه اگر عالقه به مفعول بودن داشته ) تحریک آلت تناسلی مردانه توسط زبان( مانند عالقه به ساک زدن( زده شود

همجنسگرایان کمتر از زنان در برخی ا معموًال به دنبال مردان همجنسگرا می باشند، چرا که برای اجرای این عالیق، این مردان دگرجنسگر). باشند

  . این موارد سوء قضاوت کرده و همچنين نسبت به تجربيات جنسی آزاد بدون تعهد راحت تر هستند

آنها دریافت این محبت و پيوند را از طریق . باشندها خواهان پيوند با مردان دیگر بوده و نيازمند دریافت محبت از این مردان می  SMSMبعضی از 

برخی از مردان دگرجنسگرا که احساس می کنند به اندازه ی کافی از پدر خود محبت و توجه دریافت . داشتن ارتباط جنسی با دیگر مردان می یابند

ممکن است که این مردان ترجيح دهند که . می باشند نکرده اند، به دنبال یافتن سکس به عنوان راهی برای کسب پذیرش و محبت از مردان دیگر

  . جز از طریِق روابط جنسی به دست آورنده این پيوند، غير جنسی باقی بماند اما آنها نمی توانند این صميميت و پيوند را ب

مردان از سکس با مردان دیگر به عنوان  این. هستند که نيازی دائمی به پذیرش و توجه دارند )5( ها افراد به اصطالح خودشيفته ای SMSMبرخی از 

  .راهی برای برآورده کردن این نياز به ستایش و تحسين استفاده می کنند
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این مردان . بعضی دیگر دچار نوعی بيماری وسواسی می باشند که در آن شخص، گرفتار این احتمال می شود که ممکن است همجنسگرا باشد

ال مشخص شرکت کنند و این، باعث ایجاد این ایده می گردد که آنها همجنسگرا هستند در حاليکه در احساس می کنند که باید در برخی اعم

آنها هيچ لذتی در تماس جنسی با مردان نمی یابند، ولی با این حال به شرکت کردن در روابط همجنسگرایی رانده . حقيقت آنان دگرجنسگرا هستند

  .شده اند

توسط یک خویشاوند ) اساسًا دگرجنسگرا( اگر یک پسر دگرجنسگرا. ای جنسی کودکی خود را بازی می کنندها سوءاستفاده ه SMSMگروهی از 

را با خود حفظ کند تا درِد احساسی " بازگشت به صحنه ی جنایت"مرد خود مورد تجاوز قرار گيرد، ممکن است در حين رشد کردن و بزرگ شدن حس 

دان دگرجنسگرا گرایش جنسی همجنسگرایانه نداشته و رفتارهای همجنسگرایانه ی آنها ربطی به هویت این مر. خود را پاک کرده و از بين ببرد

  .     جنسی و احساسی آنها ندارد

SMSM های دیگر معتادان جنسی ای هستند که به دنبال راههای جدیدی برای اضافه کردن به شرم ها، هيجان ها و برانگيختگی های جنسی خود

  .  افراد تنها به دليل اعتياد جنسی مجبور به داشتن سکس با مردان می گردنداین . می باشند

ها از تصور کردن یا دیدن سکس همسر یا دوست دختر خود با مردان دیگر در حضور خودشان و یا اطالع داشتن از اینکه کی و  SMSMدر انتها برخی 

ه همسر یا دوست دختر آنها از بودن با مرد دیگری که نيرومند تر و داراتر است لذت اغلب از این احساِس حقارت ک. یا کجا رخ می دهد لذت می برند

. برخی مردان نيز از داشتن سکس با همسر مرداِن دیگر در حضور و یا با اطالع شوهر لذت می برند. می برد، به صورت جنسی تحریک می شوند

  .گردند اما تنها در حضور همسر و یا دوست دختر آن مردبعضی اوقات این مردان وارد رابطه ی جنسی با مرد مقابل می 

  SMSMتفاوت بين مردان گی و 

گرایش جنسی یک مرد گی با داشتن جذابيت زیبایی شناختی پایدار، عشق رمانتيک و جذابيت جنسِی تقریبًا انحصاری به همجنس خود توصيف می 

اساس داشتن احساسات، عواطف، داشتن حس  هویت او بر. در یک راستا می باشندافکار، فانتزی ها و رفتارهای جنسی یک مرد گی با هم . گردد

  . معنوی، روانی و جنسی انحصارًا و یا بيشتر به مردان می باشد

از آنجا که بعضی از مردان همجنسگرا می توانند از زنان در قسمتی از فانتزی ها و رفتارهای  

جنسی با یک زن همزمان با ارتباط با مرد دیگری  برای مثال داشتن ارتباط( جنسی شان لذت ببرند

، یک مرد گی اگر نه کامًال، بيشتر به مردان گرایش )و یا تنها تجربه ی داشتن سکس با یک زن

  . دارند

ها ممکن است درباره ی مردان فانتزی سازی کنند اما کشش رمانتيک و جنسی SMSMدر مقابل، 

دگرجنسگرایی هستند که به دالیل مختلف در رفتارهای  آنها مردان. اصلی آنها به زنان می باشد

آنها نه همجنسگرا هستند و نه دوجنسگرا، اگرچه که رفتار . جنسی با مردان دیگر شرکت می کنند

نکته ی کليدی اینجاست که آنها . جنسی آنها شامل داشتن سکس با دیگر مردان نيز می باشد

  . ندیده و نمی دانندخود را به عنوان یک همجنسگرا یا دوجنسگرا 

ترجيح . ، یک فرق عمده ميان هویت جنسی و ترجيح جنسی استSMSMدر شناخت و درک 

جنسی درباره ی هوس ها و فانتزی ها مختلف می باشد درصورتيکه هویت جنسی درباره ی این است که چگونه فردی خود را به عنوان یکی از 

  .  شناسد و معرفی می کند عبارات دگرجنسگرا، همجنسگرا و یا دوجنسگرا می

پيچيده رفتار جنسی یک مرد دگرجنسگرا با مردان می تواند بازتابی از یک نياز برای ارضای سریع جنسی، ميل برای تجربه، اعتياد و یا عکس العمل 

اد با اميال و احساسات گاهی اوقات این رفتارها نشان دهنده ی مشکالت و تعارضات این افر. ای برای سوءاستفاد های جنسی گذشته باشد
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  . جنسی شان می باشد، اما نمی تواند نشانگر یک هویت همجنسگرا باشد

  بيماری است؟ SMSMآیا رفتار 

ریشه های آسيب شناختی دارند که باید شناخته شوند، مردان دگرجنسگرایی که با مردان دیگر سکس دارند  SMSMاز آنجا که برخی از رفتارهای 

مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگرا دارای رفتارها، فانتزی ها و اميال جنسی . ارای انگيزه های آسيب شناختی نيستندالزامًا بيمار یا د

  .معينی می باشند که معموًال به همراه مشکالت روانِی کوچکی آنها را تجربه می کنند

کردند مردان و زنان مستعد دامنه ی بسيار وسيع تری از رفتارها و  اعالم 1950و  1940عالوه براین، همانطور که کينزی و همکارش در دهه های 

بسياری اوقات مردان و زنان همجنسگرا فانتزی های دگرجنسگرایی و مردان و . فانتزی های جنسی ای می باشند که معموًال شناخته شده است

  .زنان دگرجنسگرا فانتزی های همجنسگرایانه دارند

تا زمانی که شخص آگاه به پيامدهای رفتارش می باشد، رضایت خود و  - را به داشتن سکس با مرد دیگری می کشاند جدا از آن چيزی که یک مرد 

لذت جنسی خود توجيه داشتن رابطه ی جنسی می  -پارتنرش را داشته باشد، به شخص دیگری صدمه نزند و به اعتماد پارتنرش احترام بگذارد 

  .    به خود شناسی فرد کمک کرده و چشم انداز شخصی فرد را وسيع تر نمایدعالوه براین، حتی می تواند . باشد

پنهان کاری و شرم موجود در این نوع زندگی می تواند باعث آسيب . می تواند از جهات مختلف پرمخاطره باشد Down lowاگرچه، داشتن یک زندگی 

اری رفتارهای غيرعادی دیگر، از جمله وابستگی دارویی، اعتياد جنسی، تالش های روان شناختی مانند افسردگی و خود کم بينی، به عالوه ی بسي

  .  شود HIVبرای خودکشی، خيانت جنسی و داشتن سکس بدون محافظت گردد که خود می تواند منجر به بيماری های مقاربتی از جمله آلودگی به 

ط شخصِی عميق گردد، عزت نفس یا حس شخصِی فرد را مضرانه تحت تاثير مانع رشد رواب SMSM یک قاعده ی تجربی مفيد این است که، اگر رفتار

هایی که در نهایت به درمان  SMSM. قرار دهد و یا باعث ایجاد پریشانی حسی در مورد افراد مورد عالقه ی شخص گردد، درمان می تواند مفيد باشد

  .بلکه احساس آنان نسبت به آن رفتارها منبِع مشکل می باشد روی می آورند، اغلب در می یابند که مشکل، رفتاِر جنسی آنان نيست؛

  . ن دارندبرخی در می یابند که رفتار جنسِی آنان داللت بر اعمال و وجوه غير جنسِی آنان و یا زخم های احساسی ای دارد که نياز به مداوا و درما

  نکته ای در مورد درمان جبرانی

جنسی یک فرد از همجنسگرا به دگرجنسگرا تالش می کند، به طور گسترده و صحيح بی اعتبار شده  که برای تغيير گرایش )6( درمان جبرانی

  .این روش به مرور باعث القای خودبيزاری در مردان  و زنان همجنسگرا می گردد. است

هات می کنند، اما این ادعاها هنوز با روش حال آنکه مدافعان و شاغلين درمان جبرانی به موفقيت خود در تغيير همجنسگرایان به دگرجنسگرایان مبا

باید گفت که می توان به فردی کمک کرد تا از برانگيختن کشش های همجنسی بپرهيزد، اما این معادل با تغيير . های علمی ارزیابی نشده اند

  . گرایش یک فرد نمی باشد

و در حال حاضر از همجنسگرایی به دگرجنسگرایی تغيير نموده اند،  بوده اند )7( "قبًال همجنسگرا"می توان گفت کسانی که ادعا می کنند که 

  .همجنسگرایان رفتار می نموده اند حقيقتًا دگرجنسگرایانی هستند که در گذشته به صورت

  .    آنها مردان دگرجنسگرایی می باشند که با مردان دیگر سکس دارند

 --------------------------  

1- Straight Men Who Have Sex with Men /  2- Down Low : In same-sex sexual contexts, Down-low is a slang term that refers to 
men who have sex with men (MSM). The term has its origins in African-American slang but it is not exclusive to that group. 
3- On a lark: carefree, happy in a natural way. /  4- Hetero-Emotional and Homo-Sexual /  5-  Narcissist /  6- Reparative therapy / 
7- Ex-gay 
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 روند صلح خاورميانه

  اميد

farvaharneshan@yahoo.com  

  

  مشكالت روند صلح ميان اسراييل و حكومت خودگردان فلسطين

یک سال گذشت و دوره ریاست جمهوری جورج دبليو بوش به پايان رسيد و . کنفرانس آنا پوليس را به یاد اوریم

ه وی به اسرایيلی ها و فلسطينی ها تا پيش از پایان حضورش در کاخ سفيد وعده داده بود تاکنون صلحی ک

باید پرسيد چرا و به چه علت؟ به هشت سال پيش . محقق نگردیده و بوی این صلح نيز به مشام نمی رسد

ریيس جمهوری ( ينتون و بيل کل) نخست وزیر وقت اسرایيل( باز گردیم زمانی که یاسر عرفات و ایهود باراک 

در کمپ دیوید کنفرانس صلح تشکيل داده بودند ولی ان نيز بی حاصل بود و همان ) پيشين ایاالت متحده امریکا

زمان نيز دولت ایهود باراک سقوط کرده بود و اکنون نيز دولت ایهود اولمرت در حال فرو پاشيست و باید منتظر 

تمام نظر سنجيها بر پيروزی حزب ليکود به رهبری بنيامين نتانياهو انتخابات زود رس در اسرایيل باشيم که 

  . داللت دارند

کشوری که بر اساس رای اکثریت اعضا سازمان ملل متحد می باید . ميالدی سال تاسيس کشور مستقل یهودی 1948کمی عقب تر می رویم سال 

درصد دیگر که  49و اعراب نيز کشور خود را در ) اعالميه بالفور(ی گشت درصد خاک تاریخی پلستينيا به عنوان کشور یهود تاسيس م 51در در 

باید دانست که صحرای بی حاصل نگو در قسمت یهودی قرار داشت که بعد ها یهودیان همان . زمينهای حاصل خيزتری نيز داشت تشکيل می دادند

داستان از انجا اغاز شد که دولتهای وقت عربی ان . اصل بر انجا نهادصحرای خشک را اباد ساختند به گونه ای که دیگر نميتوان نام صحرای بی ح

رهبر (قطعنامه را نپذیرفتند و از فلستينيان ساکن خواستند که به سرعت خاک پلستينيا را ترک کنند تا ارتشهای عرب به رهبری جمال عبد الناصر 

  .و سرزمين را برای باز گشت اعراب خالی از یهودی سازند ظرف یک هفته تمام یهودیان را به دریای مدیترانه بریزند) وقت مصر

هان می در آن هنگام حدود سيصد هزار نفر خانه های خود را رها کردند و هيچگاه باز نگشتند و اکنون همين چهارميليون فلسطينی آواره در سراسر ج

ناصرندادند و اکنون در کشور اسرایيل دارای شناسنامه اسرایيلی باشند ولی عده ای از اعراب باقی ماندند و گوش به وعده های پوچ جمال عبد ال

درصد باقيمانده که شامل کرانه  28درصد سرزمين باستانی را در حاکميت خود قرار داد و  72اعراب شکست خوردند و اسرایيل بيش از . می باشند

  . قرار گرفت باختری رود اردن و نوار غزه می بود به ترتيب در تصرف کشورهای اردن و مصر

شرق اورشليم نيز که در کرانه باختری قرار . کرانه باختری رود اردن و نوار غزه به تصرف ارتش اسرایيل درامد 1967پس از پایان جنگ شش روزه سال 

دو موضوع اصلی متمرکز حال صلح اسرایيل با فلسطينيان بر . داشت و پيشتر در حاکميت دولت اردن اداره  می شد نيز در تصرف اسرایيل قرار گرفت

پایان اشغال سرزمينهای عربی و تشکيل پایتخت کشور فلسطينی در  -2ميليون فلسطينی پراکنده در گرداگرد جهان  4بازگشت حدود  -1: است

  . اورشليم شرقی

ان به اميد سرازیر شدن در بحث نخست یعنی بازگشت فلسطينيان از سراسر اسرایيل به خاک کنونی اسرایيل یعنی سرزمينهایی که پدارانش

ها بيان کردند یهودیان به دریا توسط ارتشهای عرب ترک گفتند و هيچگاه باز نگشتند این موضوع را باید درمد نظر قرار داد  که دولت مردان اسرایيل بار

mailto:farvaharneshan@yahoo.com
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رایيل است و به راستی چرا به منزله خود کشی اس)  1967اسرایيل پيش از جنگ شش روزه (باز گشت فلسطينيان پراکنده به خاک اسرایيل 

اکنون بيش از بيست درصد جمعيت اسرایيل را اعرابی که دارای شناسنامه اسرایيلی هستند تشکيل می دهند که از این بيست درصد . خودکشی

جمعيت کنونی . درصد مسيحی ميباشند وهشتاد درصد جمعيت اسرایيل را یهودیان تشکيل ميدهند 8درصد مسلمان و دروزیان مسلمان و  12حدود 

ميليون فلسطينی دیگرنسبت جمعيت یهودی اسرایيل به اعراب  4پس تصور کنيد در صورت بازگشت . اسرایيل حدود هفت و نيم ميليون نفر می باشد

سرایيل ميان و اگر محصور بودن کشور ا. ميليون فلسطينی ساکن کرانه باختری رود اردن و نوار غزه 5چه تغييری حاصل ميشود به اضافه بيش از 

يل یهودی کشورهای عربی را در نظر بگيریم ایا در اینده این وضعيت برتری نظامی دولت یهود پایدار خواهد ماند؟ ایا دولت یهود در درون خاک اسرای

  باقی خواهد ماند؟ 

تحاد جماهير شوروی سوسياليستی که بيش از ایا ا. اکنون دولت ایاالت متحده امریکا تنها ابر قدرت جهان یگانه حامی پایدار کشور یهود می باشد

افتاب در امپراطوری بریتانيای (هفت دهه یکی ازدو ابر قدرت جهان بود تا ابد ابر قدرت باقی ماند؟ ایا دنيا ساالری بریتانيای کبير با ان شعار معروف 

چند کشور دیگر تقسيم شود حتی اگر چند قرن دیگر باشد ان زمان جاودانه ماند؟ اگر روزی قدرت  ایاالت متحده با یک یا ) کبير هيچ گاه غروب نميکند

ارتشهای مصر وسوریه و اردن با حمایت کامل تسليحاتی شوروی به اسرایيل یورش بردند و پيشروی  1973کيست که حامی اسرایيل باشد؟ در سال 

دیکی کانال سویز پيشروی کردند و تلفات سنگينی در روز های های متعددی نيز داشتند و از جبهه سوریه تا بلندیهای گالن  واز سمت مصر تا نز

رعت اغازین نبرد بر ارتش اسرایيل وارد اوردند ولی به محض تقویت قوای نظامی اسرایيل و ارسال تسليحات از سوی ایاالت متحده، اسرایيل به س

  .پيشروی کرد و در پایان جنگ  با پيروزی اسرایيل و شکست اعراب به پایان رسيد

لت همه می دانيم که اسرایيل بمب اتم دارد ولی ایا بمب اتم توانست نظام کمونيستی شوروی را از فروپاشی نجات بخشد؟ پس باید درک کرد که ع

. داسرایيليان می خواهند برتری نظامی خود را به تنهایی نيز حفظ کنن. مخالفت اسرایيل با بازگشت پناهندگان فليسطينی چه چيز می تواند باشد

اسرایيل سه سال پيش نوارغزه را بطور کامل تخليه کرد . موضوع اساسی تر دیگر مشکل اشغال سرزمين های فلسطينی توسط اسرایيل می باشد

ولی هنوز شهرکهای یهودی نشين در بخشهایی از کرانه باختری موجود می باشند و همچنين موضوع اینده سياسی اورشليم نيز یک موضوع بسيار 

اساسی ترین مشکل در تقسيم اورشليم محدوده مسجد االقسی و مسجد عمر و دیوار ندبه می باشد دیواری که به باور یهودیان تنها . مهم است

يز نماز باز مانده معبد حضرت سليمان می باشد و روزهای شنبه بسياری از یهودیان در کنار این دیوار به نيایش می پردازند و فلسطينيان مسلمان ن

  . تا  در مسجد االقسی بر پا   می کنند و این دو مکان در جوار یکدیگرند و بصورتی قرار دارند که امکان جداسازی انها از یکدیگر ميسر نيسجمعه ر

فلسطينيان خواهان بر پایی کشور مستقل فلسطينی به پایتختی اورشليم شرقی هستند ولی اسرایيل مخالف این امر است و یکپارچگی اورشليم 

شهر اورشليم را در ) یکی از پيامبران یهود(نوان پایتخت اسرایيل را سند هویت قوم یهود می داند چرا که یهودیان بر این باورند که داود پادشاه به ع

کشور بر گزید و این در حاليست که در عصر حاضر سازمان ملل متحد حاکميت ) اسرایيل آن زمان(سه هزار سال پيش به عنوان پایتخت کشور یهود 

ایهود . اسرایيل بر اورشليم شرقی را به رسميت نمی شناسد و دولتهاي غربي حاضر به انتقال سفارتخانه خود از تالويو به اورشليم نمي باشند

باراک نخست وزیر سابق اسرایيل در همایش کمپ دیوید دوم به یاسرعرفات ریيس سابق تشکيالت خودگردان فلسطينی پشنهاد داد که کشور 

  .ينی به پایتختی رام اهللا تاسيس شودفلسط

  مشكالت خارجي روند صلح خاورميانه

مانند رژیم اسالمی ایران و رژیم بشار اسد در سوریه نيز در این ميان بی تاثير نيست و این حکومتها با بی اعتنایی به  یدست اندازیهای حکومتهای

خود روا می دارند دم از جنایات اسرایيل به مردم مظلوم فلسطين می زنند و گروه خواسته های مردم خویش و بدون توجه به جنایاتی که بر مردم 

منع می دارند و های ترور فلسطينی از قبيل حماس و جهاد اسالمی و همچنين گروه حزب اهللا لبنان را به جنگ با اسرایيل تشویق می کنند و از صلح 

ایران گروههای ستيزه گر  اسالمی در زا و تروریست پرور آیا با وجود نظام تشنج. کنندنها پول و تسليحات نظامی ارسال می آبطور مداوم برای 
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اسرایيل به خوبی می داند که رهبران اصلی حماس و جهاد  .فلسطينی دست از این پول باد اورده از ایران می شویند و به صلح تن می دهند

نها را تحت آشوب را هدایت می کنند و دولت بشار اسد آتند و از انجا تشنج و اسالمی دست پرورده رژیم دینی ایران همه در دمشق مستقر هس

اسرایيل باید با سوریه به صلح برسد تا این مشکل برطرف گشته . حمایت کامل قرار داده و دالرهای رژیم حاکم بر ایران نيز به سوی آنان سرازیر است

بشار اسد به چه قيمتی حاضر خواهد بود از کمکهای مالی فراوان رژیم اسالمی ایران و  ولی. و زمينه برای صلح نهایی با فلسطينيان محقق گردد

پايي و سهميه نفت بسيار ارزان خود از ایران دست بکشد و ایا اسرایيل حاضر به پرداخت اين هزينه ها خواهد بود؟ به نظر مي رسد آه آشورهاي ارو

رواني وعده دهند آه جايگزين دالرهاي ارسالي جمهوري اسالمي باشد ولي دولت بشار اسد به اياالت متحده بايد به دولت سوريه آمكهاي مالي ف

ايدار خواهد غرب اطمينان ندارد و ترس از آن دارد آه در صورتيكه آمكهاي مالي ايران را از دست دهد و آمك غرب را بپذيرد آيا اين حمايت مالي غرب پ

سرآوب ازاديخواهان سوري و نقض حقوق بشر توسط رژيم بعث دمشق بر سوريه فشار نخواهند آورد و  بود و بعدها آشورهاي غربي در زمينه هاي

شد و تهديد به قطع آمكهاي خود نمي آنند؟ ولي دولت سوريه بايد بداند در صورت سقوط رژيم اسالمي تهران اين حمايتها خود به خود قطع خواهند 

يمان پاسراييل بلنديهاي گالن سوريه را در تصرف خود دارد و بارها اعالم داشته آه در اعضاي . عدول آندآنگاه دولت دمشق بايد از خواسته هاي خود 

مذاآراتي ميان دو  )رييس سابق جمهوري بعث سوريه( در اخرين ماههاي عمر حافظ اسد. صلح با سوريه بلنديهاي گالن را به سوريه پس خواهد داد

 به توافق نرسيدند زيرا اسراييل ادعا داشت آه براي تامين آب مورد نياز خود به تسلط بر )طبريه( درياچه آمرت آشور در جريان بود و بر سر حاآميت

بخشي از درياچه نيازمند است ولي دولت حافظ اسد تمامي درياچه را مطالبه مي آرد و بعدها بشار اسد رييس جمهوري آنوني سوريه گفت آه 

همتر است در حاليكه اسراييل مي گويد آه اين درياچه در زمان حكومت عثماني جزء خاك پلستينيا بوده است ولي براي اسراييل صلح از آب بسيار م

اسراييل  نكته هاي ديگري نيز متمرآز است و اينها تنها مشكالت روند صلح سوريه و البته صلح اسراييل با سوريه بر. سوريه اين موضوع را رد مي آند

ن نيز معضلي در جبهه شمال براي اسراييل به حساب مي آيد آه هم از جانب دولت بعث بشار اسد و هم از طرف رژيم حاآم حزب اهللا لبنا. نيستند

ي باشد در تهران تغذيه مي شود و سوريه عمال به گذر گاهي براي رژيم ايران به لبنان تبديل شده است و مسير ترانزيت سالح از تهران به لبنان م

نيروهاي بين المللي در جنوب لبنان مستقر هستند و امكان دست اندازيهاي حزب اهللا لبنان بسيار آمتر از گذشته مي باشد و هرچند آه هم اينك 

صورت هر دولت اسراييل تهديد آرده آه هم اينك آه حزب اهللا بخشي از دولت لبنان به حساب مي آيد و در پارلمان لبنان داراي نماينده مي باشد در 

  .روزه لبنان را ديگر رعايات نخواهد نمود 33آودآانه اي از سوي حزب اهللا زير بناي اقتصادي لبنان را نابود خواهد ساخت و مالحضات جنگ گونه اقدام 

  من یعقيده 

ضعيف  تصور من اين است آه اسراييل پيش از صلح با فلسطينيان به صلح با سوريه نياز دارد تا بدين ترتيب هم گروههاي ستيزه جوي فلسطيني

و هم فلسطينيان دريابند آه ديگر با جنگ و ستيزه ) گروه ستيزه جوي جهاد اسالمي فلسطين دست پرورده رژيم اسالمي تهران مي باشد(گردند 

آه رژيم  همچنين به عقيده من تا زماني. همسايگان عرب خود با اسراييل از در صلح بر آيند جويي آاري از پيش نخواهند برد بلكه بايد همانند ديگر

ار جمهوري اسالمي در تهران بر سر قدرت باشد با دالرهاي نفتي آه در دست دارد مانند گذشته در روند صلح اخالل خواهد آرد ولي با به روي آ

مذهبي احزاب  جو در ايران گامهاي فراواني در راه صلح برداشته خواهد شد و اسراييل نيز بايد عاقالنه بينديشد و از شعارهاي آمدن يك نظام صلح

باز گردد و اين حقيقت  1967داخلي خود دست بكشد و بداند آه بايد به مرزهاي بين المللي احترام بگذارد و به پشت مرزهاي جنگ شش روزه 

آه جان  انساني را بپذيرند آه جان انسانهايي آه در جنگ آشته مي شوند بسيار ارزشمند تر از اماآن مقدس مذهبي است و آودك و پير و جواني

زندگي خود لذت خود را از دست مي دهند ديگر در اين جهان نيستند آه از اين اماآن مذهبي ديدن آنند و در خيابان قدم بزنند و به تفريح بپردازند و از 

  است؟ بياييم و به جان خود احترام بگذاريم و آن را حفظ آنيم و حيات ديگران را حيات خود بدانيم مگر عمر آدمي چقدر. ببرند

  بني آدم اعضاي يك پيكرند                 آه در آفرينش زيك گوهرند

  چوعضوي به دردآوردروزگار            دگر عضوها را نماند 
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 حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی

 محمد پروین

 ٢٠٠٨دسامبر  ٢٩

  

استبداد و جهل ناشی از . ميدهند که نميخواهند و چيزی ميشوند که نيستندواژه ها هم مورد ظلم قرار ميگيرند، شکنجه ميشوند و اجبارا تن بچيزی 

َان، منافع گروهی و طبقاتی و یکسو نگری برخاسته از َان، برخوردهای جزمی، مذهبی و نگرشهای سطحی، بسياری از واژه هائی را که در طول 

از معنای واقعی خود تهی تاریخ بار اجتماعی، سياسی و اقتصادی عميقی را به همراه داشته است، 

بزرگترین قربانی این لشگر متخاصم، حقوق بشر و عدالت . کرده و چهره دیگری بخشيده است

اجتماعی و مفاهيم منبعث از َانست و َازادی و دموکراسی و مردم ساالری، که اگر چه بقدمت بشریت 

ایرانيان خارج از کشور بنحوی که  مورد تعبير و تحریف بوده اند اما امروز در سطح جنبش َازادی خواهانه

بحث تئوریک و فلسفی در مورد این مفاهيم . شاید برای ما ملموس تر باشد مورد تعارض قرار گرفته اند

هدف برخوردی ابتدائی و ساده به مقوالت پيچيده ایست که چالش . مورد نظر نوشته حاضر نيست

بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی را طلب  های بسياری را برای ما در گذار به جامعه ای که حقوق

این نوشته ناظر بر این امر نيز خواهد بود که چگونه درس گيریهای غلط ما از . ميکند ایجاد کرده است

تحوالت و وقایع جهانی و وطنی، و ساده کردن مجموعه خواستها و اهداف به چند شعار جذاب، و عدم 

اژه ها را از مفاهيم پر ارزشی که طی سالها و قرنها تعریف توجه به چالش های موجود، ميتواند این و

تکيه بر مقوالتی که هر کس به زعم خود تعبير کند، بجای عملکرد محوری در جهت اتفاق و . و مورد سو استفاده قرار دهد  تهی ساخته   شده اند

 .اتحاد، نهایتا ميتواند به عامل نفاق و تفرقه بدل گردد

م خود مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود در کليه وجوه مطروحه در زندگی است که وجه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دموکراسی در مفهوم عا

دموکراسی و استقرار همه جانبه َان در کليه وجوه، در پرتو این نگرش ایجاد ميشود که نه اقليتی بتواند برای اکثریتی . و سياسی را در بر ميگيرد

جدا از بحث های تئوریک، حداقل بر اساس . ه َانکه اکثریتی بتواند مانع مبارزه و تالش اقليت برای تحقق خواستها و اهدافش گرددتعيين تکليف کند و ن

تجاربی که در این مورد شده است، بنظر ميرسد که تحقق دموکراسی سياسی پيش شرط الزم برای فراهم شدن زمينه مساعد برای ایجاد سایر 

منتها تاملی چند در شرایط بنا نهادن نهادهای دموکراسی سياسی نشان ميدهد که استقرار همين پيش شرط هم خود در . دوجوه دموکراسی باش

دموکراسی سياسی تنها با استقرار یک نظام . گرو حداقل حرکتی همزمان در جهت استقرار سایر وجوه دموکراتيک خاصه وجه اقتصادی است

این . مربوط به َان محقق نميشود، بلکه شرکت و نقش مردم را در صحنه تصميم گيریهای روز مره طلب ميکند در انتخابات   جمهوری و شرکت مردم

شرکت فعال و حضور در صحنه تصميم گيریها، از طریق تاسيس نهادهای پایه ای دموکراتيک نظير ابجمن شهر، انجمن صنفی، سندیکا، اتحادیه، 

و   این حرکت و انتقال تصميم گيریهای از پائين به باالست که وجوه دموکراسی را هم تعریف. ه صورت ميگيردشوراهای محلی و ایالتی و والیتی و غير

 .هم تضمين مينماید و از تبدیل دولت به عاملی جدا از مردم جلوگيری ميکند

جائيکه انسانها مجبورند فرزندانشان . داد ميکندمسئله ای که بالفاصله مطرح ميگردد اینست که در جامعه ایکه فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بي 

و کمی در  را برای امرار معاش به فحشا وادار کنند، جائيکه تالش معاش مجال و توانی برای سواد َاموزی نميگذارد، در شرایطی که ساعات کار فراوان

امعه در پروسه تصميم گيری مستقل، نه تنها در نهادهای َامد کيفيت زندگی را به حدی رقت بار تقليل داده است، شرکت محرومين و زحمتکشان ج
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به این دليل، برای استقرار دموکراسی . پایه ای فوق الذکر، بلکه حتی در انتخابات فرضا رئيس جمهوری و نمایندگان مجلس نيز امکان پذیر نخواهد بود

حرکت در . بهره کشی، با ایجاد یک رفاه نسبی ضروریستسياسی نيز حداقل درجاتی از دموکراسی اقتصادی و گسستگی بندهای استثمار و 

د جهت استقرار دموکراسی زمانی تداوم خود را حفظ خواهد کرد که شرکت هر چه بيشتر اقشار مردم را در بر گيرد و این امر هنگامی ميسر خواه

در پروسه تکاملی خویش رابطه تنگاتنگ و غير    وجوه به این ترتيب این. شد که زمينه های مادی آن یعنی دموکراسی اقتصادی نيز پی ریزی شوند

حرکت در جهت استقرار دموکراسی سياسی تعيين کننده و محوری است چرا که فضای الزم برای بنای وجوه دیگر بویژه . قابل تفکيکی پيدا مينمایند

سی َان زمان تداوم خود را حفظ خواهد کرد و در جهت تکامل اما باید تکرار کرد که حرکت برای برپائی دموکراسی سيا. وجه اقتصادی را فراهم ميکند

پيش خواهد رفت که بتواند امکان شرکت مردم را در پروسه تکاملی خویش فراهم سازد و این امر َانرا به حرکت در جهت استقرار دموکراسی 

رفع ستم نژادی، جنسی، . کدیگر نيز صادق استهمين بحث البته در مورد ارتباط سایر وجوه دموکراسی با ی. اقتصادی سخت مربوط ميسازد

 .مذهبی، قومی و غيره را نيز نميتوان در مراحل کامال جداگانه مورد نظر قرار داد

بيان این واقعيت، یاد َاوراینست . باین ترتيب عنوان کردن رابطه بين دموکراسی و عدالت اجتماعی بيان واقعيتی است که به اختصار توضيح داده شد 

ه ی استقرار دموکراسی در یکی از وجوه خود، از راه پر پيچ و خمی عبور ميکند و توجه به این مشکالت و سعی در هموار کردن این راه از زمرکه حت

موانع تحقق دموکراسی در ایران تنها شامل استبداد رژیم اسالمی نميگردد و در بر گيرند . چالش های اساسی است که ما با َان مواجه هستيم

و بهمين دليل اگر چه مردم ساالری در ایران جز از    گرایشات استبدادی است که در طی سالهای طوالنی ریشه در فرهنگ ما دوانده است همه

با توجه به تجربه تلخی که در استقرار . طریق نفی استبداد مذهبی ممکن نيست، این امر به خودی خود به استقرار دموکراسی منجر نميگردد

سال گذشته، از  ٣٠عليرغم تنگ بودن فرصت و سستی ها و سر درگمی های . بی در ایران شد، اینبار باید هوشيارانه تر عمل کرداستبداد مذه

الزمات جنبش ضد استبدادی ما دستيابی به جوهر واقعی مفاهيم بسياریست که در طول زمان تحریف شده و بصورت مجرداتی بی بار و بی نشان و 

 .برداشتهای نادرست در َامده اند مورد سوء استفاده و

تنها سر دادن شعارگونه این مفاهيم بدون بيان . همانطویکه مطرح شد، از اهم این مقوالت همان مفاهيم دموکراسی و عدالت اجتماعی است 

جباران . ی را نيز ببار خواهد َاورداستنباطات ما از َانها و نشان دادن راه های عملی تحقق َان نه تنها مشگل گشا نيست بلکه عواقب بسيار دردناک

مخالفان رژیم اسالمی . تاریخ بشری کمتر خود را باین نام معرفی کرده اند و دیکتاتوری خور را اغلب به زیور پيشوند و پسوند دموکراتيک نيز َاراسته اند

د که این مفاهيم را تعریف نمایند و جلوه ها و نماد ها و همه بدون استثنا دم از َازادی و دموکراسی ميزنند و بسياری از َانها چون بدانجا ميرسن

نيز اینکار را بنام  نهادهای الزم برای حصول َانرا تعيين کنند به عناوین مختلف طفره ميروند و َانرا موکول به براندازی استبداد حاکم مينمایند و پاره ای

طرح اعتقاد اصولی تکيه بر . باید برای مردم تعيين کرد و زمان طرحش امروز نيست دموکراسی و مردم ساالری انجام ميدهند و اینکه این مقوالت را

جاذبه ایکه گهگاه بر تفکرات منطقی عناصر و گروه هائی که درکی نسبتا وسيعتری نيز از دموکراسی . رای مردم از جاذبه بسياری برخوردار است

   .دارند نيز اثرات خود را نشان ميدهد

دست . َازادی و دموکراسی باید مبنای حد اقل را بر دست َاورد هائی نهاد که تاریخ بشریت با مبارزات بسيار بدست َاورده است برای تدوین مبانی 

این حقوق، مندرج در قانون اساسی ملتهای متمدن و . َاوردهائی که بعنوان حقوق اساسی بشر شناخته شده و چندان مورد چون و چرا نيست

بعنوان . دموکرسی نسبی سياسی در َانها وجود دارد شده و ارگانها و نهادهای مختلف برای حراست َانها ایجاد شده است سيستم هائی که حداقل

ف قانون مثال، در این جوامع، َازادی بيان و کالم، نه تنها به رای گذاشته نميشود بلکه هر گونه رای مردم نيز که بنحوی نافی این اصل باشد خال

در اکثر دموکراسی های سياسی هر خواست و نظری را مردم ميتوانند با جمع تعداد مشخصی امضاء به رای . ل قبول خواهد بوداساسی و غير قاب

نافات با بگذارند اما در صورت تصویب مردم باید از صافی نهاد های حافظ قانون اساسی بگذرد و این صافيها بسياری از این تصميم گيریها را بعلت م

نکته بسيار مهم در این زمينه اینست که رای دادن به مسائلی که . قوانين بين المللی تاکنون مردود شمرده اند   ر قانون اساسی وحقوق مندرج د

نميتوان رائی داد که نه تنها . شرایط تغيير ناپذیری و یا شرایطی که تغييرشان بسادگی امکان پذیر نيست ایجاد ميکنند، اصوال نفی دموکراسی است
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اگر این استدالل درست باشد، . بنمائيم  ود تغيير عقيده دادیم مکانيسمی برای تغييرش نباشد، بلکه نسل های َاینده را نيز ملزم به پيروی از َاناگر خ

 .اولين سنگ محک برای هر نهاد دموکراتيکی اینست که با رای مردم ایجاد و انتخاب شود و با رای مرد هم تغيير یابد

حياتی است که همه دست َاوردهای دموکراتيک بشریت و حقوق انسانی مورد پذیرش مجامع بين المللی، برسميت شناخته شوند و از اینرو بسيار  

گيرند تا بتوان در پرتو این شناختها حقوق دیگری نيز که هنوز مبارزه در راه حصول َانها و یا مدارج تکميلی َان ادامه دارد مورد شناخت و مطالعه قرار

در شرایطی که وجود اندیشه های استبدادی ناشی از سلطه طوالنی حکومتهای جبار . زادی و دموکراسی را برای ایران نوین فردا تدوین کردسند َا

به استناد وجود همين اندیشه ها و گرایشات نظير   در همه ما، از عوامل قوی و مهم استقرار دموکراسی در ایرانست، منطقی بنظر نمی َاید که

رائی که چون به نهادهای غير . به مرجع و مقام و تاج و تخت و منبر و غيره، َانها را به عناوین مختلف و بنام دموکراسی به رای گذاشت اعتقاد

هند کرد اد خوادموکراتيک و زائد اجازه وجود و احيانا بعلل تاریخی نشو و نما ميدهد، تغييرش از طرق دموکراتيک بعلت موانعی که طبيعتا از نهادها ایج

 .امکان پذیر نبوده و انقالب دیگری را طلب مينماید

بيکاری، عدم    در شرایطی که انسانها هر روزه با شکنجه، زندان، اعدام و ترور روبرو هستند، نقض حقوق بشر در زمينه های بسيار دیگری نظير 

از کشورهای پيشرفته نيز شاهد نقض این حقوق اوليه  در بسياری. دسترسی به َاموزش و پرورش، استثمار و فقر بدست فراموشی شده اند

نگرش . هستيم و ناقضان این حقوق حتی مورد سئوال هم نيستند و اینجاست که مسئله عدالت اجتماعی بعنوان یک مسئله حياتی مطرح ميشود

بودن َانها در عامترین فرم خود صورت ميگيرد و نه از به عدالت اجتماعی در این مقطع تاریخی، از نقطه نظر شناخت از وجوه دموکراسی و الزم و ملزوم 

چرا که منطقی نيست که در مبارزه توده ای برای دموکراسی، نسخه خاصی برای مبارزات طبقات و . زاویه منافع طبقاتی و حقوق طبقات تحت ستم

ومت و تصميم گيریها باور داریم، َانگاه باید بخواهيم منتها جان کالم اینستکه اگر به شرکت همه اقشار و طبقات در حک. اقشار دیگر نوشته شود

در شرایطی که نابرابریهای شدید اقتصادی و شرایط ناهنجار اقتصادی عمال . وسائل و امکانات شرکت هر چه بيشتر َانان در این پروسه فراهم گردد

ایجاد شرایط مناسب اقتصادی که این مشارکت را ممکن . شرکت بسياری از مردم ما را در امر تصميم گيری ناممکن و حداقل دشوار ساخته است

. بدون شک تضاد در این مقوله برای همگان شدیدا آشکار است. سازد وظيفه هر انسان معتقد به دموکراسی صرفنظر از منافع طبقاتی ميباشد

این حق را اگر برای مخالفان . الفت َازادانه داشته باشندفراموش نکنيم َان گفته بجا را با این مفهوم که دموکراسی برای آنست که مخالفان ما حق مخ

بحث بر سر ایجاد َان شرایطی است که امکان شرکت . دموکراتيک خود عمل ننموده ایم  سياستها و منافع اقتصادی خود قائل نشویم به باورهای

مبارزه ایکه از فردای سرنگونی استبداد حاکم باید بتواند َاغاز . همه اقشار و طبقات را در یک مبارزه دموکراتيک برای احقاق حقوق خود فراهم آورد

 .گردد

تضاد موجود در استقرار دموکراسی و منافع طبقاتی واقعيتی است که بيانگر نسبی بودن درجات حصول دموکراسی در سيستمهای مختلف  

و نهایتا دسترسی به دموکراسی واقعی باید نيروهائی را در ما برای فراهم کردن امکان مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود . اقتصادی ميباشد

از منظر منافع طبقاتی، این به . جامعه تقویت کنيم و پرورش دهيم که در بطن خود محدود کننده منافع و تعلقات امروز ما و منافع طبقاتی ما خواهد بود

حمایت و رشد َان دسته ازمحرومين جامعه باشد که مدعی باز گرفتن حقوق  عبارت ساده و عاميانه خود ميتواند به معنای مار در َاستين پروردن و

از َانجا که شاید نتوانيم مجموعه تغييرات و تحوالت فردی، اجتمِاعی، اقتصادی را که تدریجا چنين شرایطی را پيش مياورند تجسم . بيشتر خواهند بود

سری بحث ها و مقوالت یا حالت تدافعی ميگيریم، یا بی تفاوت از کنار َان ميگذریم و یا کنيم، بنا به خصلت دفاع از منافع شخصی خود، در قبال این 

و این سنگ محک است، همان جائيست که ما هر یک امتحان ميدهيم و جایگاه خود را در شناخت از دموکراسی و حقوق بشر و . منکر َان ميشویم

تالش طبقات محروم برای گسستن بندهای استثمار و کسب حقوق اقتصادی، اجتماعی و  ستيز طبقاتی یعنی   .اعتقاد به مبانی َان تعيين ميکنيم

ميان  سياسی عادالنه ودر این ستيز بنظر نميرسد که مقاومت طبقه حاکم چيزی باشد که با پند و اندرز و توسل به احساسات و اخالقيات و غيره از

 .برود
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پيدا نمائيم، شانس بيشتری در   م به مفاهيم واقعی َان نزدیک تر شویم و شناخت بهتری از َانمنتها، در تب و تاب طلب دموکراسی هر چه بتواني 

متاسفانه . ساختن َان جامعه مدنی خواهييم داشت که در َان مبارزات طبقاتی پذیرفته شده و هر چه ممکن تر فرمهای پيشروتری را پيدا خواهد کرد

برای شرکت طبقات محروم در پروسه دموکراسی، منافع طبقاتی خود را نادیده بگيرند عمال برای بخش مرفه از َانجائيکه انتظار اینکه بخش های مرفه 

یگر رویا و تخيل بوده و هست، دموکراسی محدود به َان طبقاتی ميشود که شرایط اقتسادیشان شرکت در تصميم گيریها را ممکن ميسازد و َانوقت د

ما و طبقه ایست که ما بدان تعلق    در واقع مردمی که سنگش را بسينه ميزنيم،. خود را از دست ميدهد لفظ مردم در مردم ساالری معنای عام

تعهد طبقات مرفه و عمدتا طبقه حاکم به مضامين واقعی دموکراسی پيش    بحث طبقاتی بودن َازادی و دموکراسی را در واقع همين عدم   .داریم

 .مياورد

بشر که خود مستلزم استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی است و چالش عظيمی که حل َان ایجاد کرده پيچيدگيهای دست یابی به حقوق  

عدم درک درست از این پيچيدگی و عدم توان برخورد به َان، . ميدانند ایجاد کرده است" چپ"است، سر درگمی فاحشی را در بخش هائی که خود را 

به اتخاذ چنان مواضع مکانيکی و غير دیالکتيکی واداشته است که گه و گاه َانان را در    ر ایران بطور خاصرا در دنيا بطور عام و د" چپ"اکثریت طيف 

را که     این نوشته پيش گفتاری بود در تعریف فضائی که در َان بشود این طيف. کنار سيستم های جبار و واپس گرائی چون رژیم اسالمی قرار ميدهد

و نتيجتا به باالترین حد راست روی در افتاده اند به چالش کشيد و بستر مناسبتری برای در َاميختن هر چه بيشتر با شعار های چپ به بی عملی 
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 موش های آزمایشگاه برای پزشکان ایرانی

  .ص

  

و  مرفت .م. سنزد دآتر  هابم برداشتن آل سينه م و برایعمل تغيير جنسيتبرای انجام مرحله ای از . من یک دگرجنسگونه ی زن به مرد هستم

مرا سرم به دست به اطاق عمل  پس از چند روزدر بيمارستان بستري شدم و باالخره . انجام دهند  ايشان قبول نمودند آه عمل فوق را براي من

روز در بيمارستان گرسنه و تشنه بودم و جواب آزمايشات  2در حالي آه  .آرد لغوبردند ولي آقاي دآتر به بهانه باال بودن آنزيم هاي آبدي عمل مرا 

 علت چه بوده است؟ و نمودند لغوپس چرا بي دليل عمل مرا در اطاق عمل  .است راحي نداشتهموجود هيچ مشكل خاص آبدي جهت عمل ج

مرا بستري و در  و مدير بيمارستان مجددًا وقت عمل جديد را از دآتر گرفتند پس از مدتی

برداشتن آل سينه را با ماژيك آشيدند و ليكن بعد از  Mastectomyاطاق عمل نقاشي 

راحي را تغيير دادند و عمل تخليه سينه آن هم به صورت ناقص بيهوشي دآتر عمل ج

زمان انتقال از ريكاوري به بخش خونريزي بسيار شديدي داشتم آه هر چه در و  شدانجام 

 .نيازي نيست او را به بخش منتقل آنيد بود از دآتر خواستند به بالين من بيايد دآتر گفته

ه من تزريق نمودند و زماني آه پرستاران خون در بخش ب پانصد سی سیفرداي آن روز 

 متوجه شدم آه دآتر عمل ديگري را برايم انجام کردندبخش پانسمان مرا تعويض مي 

  . استداده 

آه اما دآتر فرداي آن روز يعني با پرستار بخش به بالين من آمدند و بدون اين  شونداز سوپروايزر بخش خواستم با ايشان تماس گرفته و علت را جويا 

ض حتي پانسمان مرا باز آند فقط گفتند چون شما مي خواهيد مرد شويد و جاي برش و بخيه روي سينه مي ماند و زمان رفتن به استخر و يا تعوي

لباس جاي برش مشخص مي شود من عمل شما را تغيير دادم و تمام پوست جمع خواهد شد و عمل ديگري نياز نداريد و مرا مرخص نمودند در 

آيا اين طبق منشور اخالقي آاري پسنديده مي باشد آه بدون اطالع بيمار زمان بي هوشي عمل را  .ه من از انجام اين عمل ناراحت بودمحالي آ

  کنند؟بدهند؟ و حتي هيچ توضيحي آه آجا و چگونه پانسمان ها را تعويض نمايم يا اين آه بخيه هايم جزئي هست يا نه مرا رها  تغيير

مراجعه نمايم و طي اين مدت آه دآتر به مسافرت خارج از ايران رفته بودند سرگردان  درمانگاهجهت ويزيت به سيزده روز بعد از عمل د گفتنآنها به من 

مي گفتند مي بايست از پزشك معالج خود نامه اي جهت چگونگي نوع به بودم و هيچ بيمارستاني يا درمانگاهي پانسمان مرا تعويض نمي آرد و 

برایمان دستورات الزم جهت تعويض پانسمان داشته باشيد و هيچ پزشكي هم مرا جهت مداوا و معاينه نمي پذيرفت و مي گفتند  پانسمان و

 . داردمسئوليت 

آامل نمود و روز مرا ويزيت نمود آن هم براي اولين بار بعد از عمل جراحي و با توجه به درد شديد سينه هايم و برآمدگي ها مرا معاينه  13دآتر بعد از  

تازه فهميدم بخيه هايم جزيي بوده و بعد از چند روز تب و  .اظهار داشت آه ديگر نيازي به آنتي بيوتيك نيست و پانسمان ها نيازي به تعويض ندارند

راجعه آردم و ايشان به متخصص داخلي در بيمارستان مگرفته ام در حالي آه فكر مي آردم آمفوالنزا  .لرزهاي شديد و استخوان درد من شروع شد

 برايم سونوگرافي از سينه ها را نوشتند و زماني آه به مطب

چون سينه ی شما آبسه  نقطه را با ماژيك عالمتگذاري نمودند و گفت بايد توسط پزشك معالج شما آب ها آشيده شود 4دآتر مراجعه آرديم ايشان  

نداشتم و هيچ بيمارستاني مرا با تب و لرز جراحم  لي آه هيچ تلفني از دآترو جهت مشخص شدن به آزمايشگاه فرستاده شود در حاشده است 

 .شديدي آه داشتم نمي پذيرفت
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هم دآتر شب  .تماس بگيريم شماو آن جا در اطالعات گفتند آه ما امشب نمي توانيم با دآتر  دبه بيمارستان رفتم و با اصرار فراوان مرا بستري آردن

هر چه گفتم به دآتر وضعيت مرا  .دیگفتند بايد تا فردا صبر آنيد تا دآتر بياآنها درجه تب داشتم  40در حالي آه  دادنمي همراه خود را جواب تلفن 

اری خون من را کشت داد نه نمونه بردنه  اما سونوگرافي مرا نگاه آردو فردا صبح آه دآتر آمد  .گزارش دهيد آن ها گفتند نمي توانيم تماس بگيريم

. خودم تشخيص مي دهم آه چه آار آنم شما دخالت در آار من نكنيدکرد و تنها گفت 

آنتي بيوتيك جنتامايسين و آفلين را برايم وريدي شروع نمودند و شب قبل هم باالخره 

روز آه هنوز تب و لرز  5سفترياآسون و مترانيدازول را شروع آردند و بعد از گذشت 

اف نه پاشويه آه در تمام نقاط بدن انجام مي شد قطع رو نه شياشديد آه نه با د

مترانيدازول و سفيرياآسون را هم شروع نمودند و دآتر در اطاق بخش بعد  ،نشده بود

روز جهت آشيدن ترشحات با سرنگ در نقاطي از سينه به جز نقطه هاي اصلي  5از 

هر چه خواستم عالمتگذاري شده فرو نمودند و ترشحات آب خون را بيرون آشيدند و 

جهت آزمايش آن را بفرستند قبول نكرد و با عصبانيت گفتند در آارم دخالت نكنيد و آن 

  چرا؟  . ترشحات را دور ريختند

سونوگرافي انجام داديم و  ابا اصرار خودمان مجددما . خود دآتر در پرونده ام هم هيچ قيد ننمودند و به پرستاران گفتند اين مايعات بي حسي است 

شب در اطاق بخش با حضور پرستار بخش از  7دآتر  ،داشتمی لرز شديد به همراهتب خفيفي  بود و فقط قطع شده شدید من آه تب س از چند روزپ

آشيدند آه باز هم بيرون سرنگ ترشحات چرآي زرد رنگ  3هر آدام  سونوگرافی امهر دو سينه هايم با سرنگ در نقاط مشخص شده توسط دآتر 

  .اه نبردند و دور ريختند و باز هم در پرونده چيزي قيد نشد و پرستار حقيقت را در پرونده ننوشت و نوشت آب زرد رنگ شفاف آشيده شدبه آزمايشگ

همان روز اول بستري شدنم اين ترشحات چرآي آشيده مي شد تا اين همه تب و لرز من ادامه دار نمي شد و اين همه عذاب و زجر در  اي آاش

همان روز صبح به علت عرق هاي شديد و ضعف و باال رفتن آنزيم هاي آبدي در آزمايشات به علت مصرف دارو و عفونت و پائين آمدن . نمي آشيدم

. شديد داشتمو عرق روز مرا مرخص نمودند در حالي آه هنوز لرز  13و فقط قرص مترانيدازول را شروع و بعد از  دتب داروهاي وريدي مرا قطع نمودن

رخصي دوباره سونوگرافي آرديم و باز هم دآتر مجددًا نقطه قديمي سمت چپ را عالمتگذاري نمودند و گفتند هنوز اين قسمت مايع تجمع بعد از م

رفتم آه ايشان بعد از ديدن سونوگرافي با سرنگ اول به درمانگاه در جهت معاينه باز دارد و طرف راست هم هست ولي قابل آشيدن نيست و 

  .را بيرون کشيدند رنگ را آشيد و سرنگ بعد آب و خون از همان محل عالمتگذاري در سينه چپ بزترشحات چرآي س

و يا همان روز اول  دحال سوال من اين است چرا دآتر روز اول مراجعه مرا به اطاق عمل بيمارستان نبردند و محل عفونت و آب را باز شستشو ندادن

و چرا عمل برداشتن آامل سينه را برايم انجام ندادند و با توجه به  به آزمايشگاه نفرستادند؟ ك و ميكروبچرا جهت نوع چر .حداقل آب ها را نكشيدند

   م و متحمل ضرر و زيان شوم؟وبزرگ بودن سينه هايم باعث شود اين همه درد و رنج بكشم و مجددا بايد دوباره عمل شوم و زير تيغ جراحي بر

وزون و آريه منظر شده آه برايم غيرقابل تحمل است و گردي نوك سينه سمت چپ داراي نقص و هم خيلي جاي عمل پر از چين و چروك هاي نام

 .و سينه سمت راست هم نواقصي دارد است بدشكل و ناموزون شده

نكنيد و من تشخيص مي  چرا وقتي از دآتر خواستم نمونه مايع درون سينه را به آزمايشگاه بفرستند دآتر امتناع نمود و مي گفت در آار من دخالت

 آيا بيمار حق ندارد در درمان خود سهم داشته باشد؟ عصباني مي شد؟ چرا. م و نيازي نمي بينمهد

نباید خودمان را به دست هر . آیا این دکترها نمی خواهند از ما به عنوان موش های آزمایشگاه خودشان استفاده کنند؟ باید جلو این فجایع را گرفت

 .ا هر کاری که دلش می خواهد انجام دهددکتری بدهيم ت
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  مفاهيم اصلی در مورد سل

  کيوان

  

  سل چيست؟

 8تقریبُا . دنيا این به این بيماری مبتال می باشند 3/1حدود . پخش شود) سل(عموما سل به بيماری گفته می شود که توسط ميکروب توبرکولز 

  . اله جان خود را از دست می دهندميليون هر س 2ميليون انسان به بيماری سل مبتال شده و 

  چگونه به بيماری سل مبتال می شویم؟

ميکروب سل به شکل ذرات کوچک می باشد و بدون نور خورشيد می . سل از طریق هوا سرایت می کند

اگر شخص مبتال از فاصله نزدیک صحبت؛ . تواتند در تاریکی و رطوبت برای روزهای متعددی زنده بماند

شده باشيد احتمال   در صورتی که مبتال به سل فعال. ه  کند سل سرایت می کندسرفه و یا عطس

سل می تواند به صورت مخفی در ریه ها برای سالها زندگی کند؛ در حقيقت . بيماری مجدد وجود دارد

در طول زندگی احتمال . برای همه عمر؛ اما  این ميکروب زمانی که خيلی بيمار شوید فعال می شود

  .است% 10و یا در تماس بودن با کسی که آلوده به ميکروب سل فعال است  داشتن سل

  انواع سل چيست؟

خارج از ریه ها؛ سل می تواند در . شکل معمولی سل؛ سل ریوی می باشد؛ اما سل می تواند همراه سل ریوی در سایر ارگانهای بدن دیده شود 

  . مداوای همه اشکال سل مانند مداوای سل ریوی می باشد. ز دیده شوداستخوان؛ مفصل؛ ارگانهای داخلی و تناسلی و ادراری ني

  سل  چگونه سرایت نمی کند؟   

سل از . با استفاده از قاشق؛ چنگال و ليوان شخص مبتال به سل فعال و یا با لمس کردن و بوسيدن این افراد ابتال به بيماری سل ممکن نمی باشد

  . در دو ماه اوليه چنين تماسی توصيه نمی شود زیرا ميکروب سل هنوز فعال می باشد گرچه. طریق تماس جنسی سرایت نمی کند

  نشانه ها 

هفته؛ سرفه همراه با خلط و یا خون؛ عرق کردن در طول شب؛ عرق کردن؛ بی اشتهایی و وزن کم کردن می  2نشانه های مهم سل سرفه بيش از 

  .سرفه ممتد یکی از عالئم  مشکوک سل می باشد. باشد

  در صورت بروز این عالئم چه باید کرد؟

زودتر  اگر فکر می کنيد که دچار سل هستيد و این عالئم در شما دیده می شود باید به نزدیک ترین درمانگاه مبارزه با سل مراجعه کنيد تا هر چه

  .اطالع زودتر از این بيماری درمان را تسهيل می بخشد. مورد معاینه قرار گيرید
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  سل به کجا باید مراجعه کرد؟  برای معاینه

اگر نتيجه آزمایش سل فعال مثبت باشد؛ دیگر افرادی که .  در اکثر شهرها درمانگاه سل وجود دارد که معموال در آن تشخيص و مداوا رایگان می باشد

  . با شما در یک جا سکونت می کنند باید مورد آزمایش قرار گيرند

  سل چگونه تشخيص داده می شود؟    

قتی به درمانگاه مداجعه می کنيد پس از توضيح مشکل خود به پزشک عکس ریه شما گرفته می شود و سپس نمونه آب دهان شما برای آزمایش و

  . باکتری برداشته می شود

  آیا سل قابل معالجه است؟

حتی اگر بعد از چند . کندی از بين می رود اگر مبتال به سل هستيد به یاد داشته باشيد که ميکروب سل به. قابل معالجه است% 100سل . بلی 

 6طول درمان سل .  احساس بهبود نمایيد بدین معنی نيست که ميکروب سل کامُال از بين رفته است/ روز پس از شروع درمان 10تا  7حتی / هفته 

بهترین طریق . طرف پزشک معالج داده شده استماه می باشد و تنها راه درمان آن استفاده روزانه و  بدون وقفه داروهایی می باشد که از  9تا 

  . ماه معالجه تحت نظر مستقيم می باشد 6برنامه معالجه 

  آیا بيماری سل شرم آور است؟ 

زیرا این بيماری از راه سيستم تنفسی پخش شده . این نوع بيماری در تمام سطوح تحصيلی؛ اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. مسالمُا اینطور نيست

سال گذشته دارویی برای درمان آن وجود  50ترس از سل ممکن است به خاطر این مسئله باشد که تا . سرایت به هر کس می باشد و قابل

اکنون سل بيماری خوف . در گذشته اگر شخصی مبتال به سل می شد؛ او را از اجتماع دور نگه داشته شده تا دیگران به آن مبتال نشوند. نداشت

لطفا . برای درمان کافی است که داروهای تجویز شده توسط پزشک را به طور مداوم استفاده نمایيد. قابل مداوا است% 100آوری نيست زیرا 

  .اطالعات مربوط به این بيماری را با دیگران در ميان بگذارید تا شرم آور نبودن این بيماری بر همه آشکار شود

  مداوای این بيماری چيست؟

  :فقط در موارد خاص بيمار بستری می شود. ی می باشدمداوای سل به طور سرپای

  مشکل درمداوا -

  فشار خون باال و یا پایين -

  مشکالت قلبی و تنفسی -

  داشتن چند بيماری همزمان -

  .پس از ترخيص از بيمارستان مداوای سر پایی ادامه خواهد یافت. روز می باشد 30تا  10بر اساس تصميم پزشک احتمال بستری شدن از 
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قرص و  12ماه اول مجموعُا  2در . نوع دارو برای از بين بردن ميکروب سل به بيمار داده می شود 4هنگامی که در درمانگاه ابتالء به سل قطعی شد؛ 

  .قرص تجویز می گردد 3تا  2ماه بعد  4برای 

بيماران بدون هيچ مشکلی می توانند این داروها را با این حال بيشتر . داروهای سل مانند تمام داروهای دیگر دارای عوارض جانبی می باشند

 . استفاده کنند

  :نام داروها عبارتند از

  ایزونيازید -

  ریفامبين -

  انتامبيوتل -

  پيرازنياميد -

تر می شود و در صورتی که مداوا مفيد واقع نشود طول درمان بيش. در پایان دومين ماه برای تثبيت معالجه نمونه دیگری از آب دهان گرفته می شود

  .ماه دیگر ادامه پيدا می کند 4نوع آنسلوتيک برای  2نوع دارو قطع شده و مصرف  2در صورتی که مداوا مفيد واقع شود مصرف 

  .مصرف داروها تا زمان توصيه شده توسط پزشک باید ادامه پيدا کند

  :شکالت ذیل می شوددرصورت قطع زود هنگام مداوا و یا استفاده نادرست از داروها؛ بيمار دچار م

  .شخص دوباره بيمار شده و بيماری برای مدت طوالنی تری ادامه پيدا می کند -

  .شخص می تواند ميکروب سل را به دیگران دوباره سرایت دهد -

این داروها نيز ممکن . ردگردد و در اینصورت باید داروهای جدیدی استفاده کند که هزینه باالتری دا" سل مقاوم به چند دارو" شخص می تواند دچار -

  .است برای درمان مفيد نباشد و دارای عوارض جانبی بد تری باشند

  آیا داروهای سل دارای عوارض جانبی هستند؟

  :ولی اگر تحت درمان سل هستيد و عالئم ذیل دیده شد فورُا پزشک را مطلع کنيد. معموُال این داروها دارای عوارض جانبی شدید نمی باشند

درد ، خونریزی مداوم از زخم، مشکالت بينایی، درد مفاصل، کبودی، استفراغ، تحریک پوستی، سرگيجه، احتی های معده و حالت تهوعنارتب، 

  سوزش و بی حسی دور دهان، کم اشتهایی و بی اشتهایی، زردی پوست و یا چشمها، مشکالت شنوایی، انگشتان دست و پا

  .تار درمانگاه مبارزه با سل مراجعه کنيددر صورت بروزهر یک از این عالئم به پرس

  جلوگيری
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  :در صورتی که مشکوک به ابتالء به بيماری سل قبل از شروع و یا در روزهای اوليه درمان شدید

  ماسک بزنيد -

  آب دهان نياندازید -

  .در حال تف کردن؛ صحبت کردن؛ عطسه و یا سرفه دهان خود را با یک دستمال خيس بپوشانيد -

  .گيریهای ساده در جلوگيری از پخش سل بسيار موثر می باشداین پيش

در جایی سکونت . از هوای تازه و نور خورشيد به حد کافی استفاده کنيد. برای محافظت از این بيماری؛ می بایست تغذیه درستی داشته باشيد

ز برای خطرناکترین نوع منانژیت مسری کافی است یکبار .ث.واکسن ب: برای کودکان واکسن وجود دارد. کنيد که هوا و نور خورشيد موجود باشد

  .این واکسن در درمانگاه های مبارزه با سل رایگان می باشد. از این واکسن در ماه دوم تولد نوزاد استفاده شود

  مداوای تحت نظر مستقيم چيست؟ 

داروهای شما . ا داروی خود را روزانه مصرف کنيداز آنجا که مداوای سل طوالنی است؛ مداوای تحت نظر مستقيم به شما کمک می کند ت

این شخص . بصورت مرتب توسط شخصی در اختيار شما گذاشته می شود و بدین صورت شما قادر به مصرف مرتب داروی خود می باشيد

مصرف این داروها نيز به ثبت مشکالت احتمالی . داروهای مصرفی شما را کنترل می کند و روز و ساعات استفاده از این داروها را ثبت می کند

این شخص می تواند فردی . شخصی که درمان بيمار مبتال به سل را تعقيب می کند لزومی ندارد که پرستار و یا از کادر پزشکی باشد. ميرسد

  .قابل اعتماد از بين دوستان و یا اعضاء خانواده باشد که مسئوليت این کار را به عهده بگيرد

  ؟"ر مستقيممداوای تحت نظ"چرا 

. مداوای تحت نظر مستقيم برنامه ای است تهيه شده از طرف سازمان بهداشت جهانی برای اینکه بيماران هر روز داروههای خود را مصرف کنند

  .ارندعمُال بسياری از کشورها بر سر این مسئله که مداوای تحت نظر مستقيم بهترین راه برای جلوگيری از گسترش سل می باشد توافق نظر د

قابل عالج می باشد؛ معالجات ششم تا نهم ممکن است بلند مدت و % 100اگر چه سل 

بنابراین ادامه معالجه سخت . سخت بوده و داروها می توانند دارای عوارض جانبی باشند

بهترین راه اطمينان از اینکه . خواهد بود؛ مخصوصُا اگر بيمار در شرایط سخت مالی باشد

خود را بصورت مرتب استفاده کند؛ مشاهده بيمار در مصرف روزانه  شخص بيمار داروهای

روز از شروع  10این مسئله بسيار مهم می باشد  زیرا حتی پس از . داروههای خود است

مصرف داروها شخص مسلول ممکن است احساس بهتری کرده و بخواهد مصرف داروها را 

قطع دارو قبل از توصيه پزشک . ج باشدمخصوصُا اگر بيمار از عوارض جانبی در رن. قطع کند

سل "بسيار خطرناک است زیرا ميکروب سل می تواند نسبت به داروها مقاوم شود؛ در نتيجه شخص می تواند دچار نوعی دیگر از سل به نام 

  .شده که به راحتی قابل عالج نمی باشد" مقاوم به دارو

  چيست؟" سل مقاوم به دارو"
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 6ی بوجود می آید که شخص بيمار داروهای اشتباه مصرف کند و یا به اندازه کافی دارو مصرف نکند ویا حتی دوره زمان" سل مقاوم به دارو "

در صورتيکه بيمار مصرف دارو را نا تمام بگذارد یا داروها را بصورت مرتب مصرف نکند؛ دارو اثر مداوا بر روی ميکروب . ماهه مداوا را به پایان نرساند

می تواند " سل مقاوم به دارو"مخصوصُا و از همه مهمتر اگر مقاومت به داروهای ضد سل افزایش یابد؛ نوع قوی تری از . سل نخواهد داشت

  .رشد نماید

نوع خطرناکی از سل است زیرا داروهای این سل دارای عوارض جانبی ناراحت کننده بوده و ایجاد آلرژی می کنند و فقط " سل مقاوم به دارو"

  .بهبودی برای بيمار وجود دارداحتمال % 50

حداقل  مخارج مداوای . سال است و گاهی اوقات به عنوان بخشی از مداوا احتياج به عمل جراحی می باشد 2" سل مقاوم به دارو"طول مدت 

ليل؛ بسيار مهم به این د. مسری بوده و از شخصی به شخص دیگر قابل سرایت می باشد" سل مقاوم به دارو. "می باشد$  100.000این سل 

  .تحت نظر پزشک درملن یابد" سل مقاوم به دارو "است که بيمار به 

  سل /ایدز/وی- آی- اچ - 

سل از ضعف در سيستم مصونيت شخص مبتال به ایدز سود می . ود داشته است-سل و/ایدز/وی-آی- در سالهای اخير رشدی در رابطه بين اچ 

-آی- به همين دليل؛ شخصی که مشکوک به داشتن اچ. لها بدون هيچ عالئمی مبتال باشدوی و سل برای سا-آی-شخص می تواتد به اچ. برد

  . وی انجام دهد-آی-وی است باید آزمایش اليزا را با اطالع و مشاورت مشاور اچ
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  سوگند اوباما به روایت تصویر

  وبالگ آبتين –ُگشتاسب امينی 

  

ميالدی  2009ل و چهارمين رئيس جمهور امریکا بی شک یکی از بزرگترین و باشکوهترین مراسم های سال مراسم سوگند باراک حسين اوباما، چه

پيروزی اوباما، اولين رئيس جمهور افریقایی . افراد زیادی از سرتاسر دنيا به واشنگتن مسافرت کرده بودند تا در این مراسم شرکت کنند. خواهد بود

باراک اوباما در سخنرانی خود تمام گروه های اجتماعی را مورد خطاب قرار داد و گفت ما اميد را به جای ترس . خ بودتبار امریکا تحولی بزرگ در تاری

  .انتخاب کرده ایم

وت آغاز کرده واکنش ها به دور تازه ای از ریاست بر این کشور متفا فعاليت های رسمی خود را در حالی که باراک اوباما، رئيس جمهوری جدید آمریکا 

 .حسنی مبارک، رئيس جمهوری مصر از باراک اوباما مصرانه خواست تا موضوع فلسطينيان را یکی از اولویت های دولت خود قرار دهد .بوده است

یران، از ، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ا)بهمن 2(ژانویه  21روز چهارشنبه، . ایران نيز خواستار تغيير سياست آمریکا در خاورميانه شده شده است

  .رئيس جمهوری جدید آمریکا خواست سياست جدیدی را در این منطقه در پيش بگيرد

دولت جدید آمریکا اگر مدعی : "وزیر امور خارجه ایران با یادآوری شعار انتخاباتی باراک اوباما،حاوی لزوم تغيير در نگرش و روش های حکومتی، افزود

 ".ين تغيير سياست در خاورميانه است تا این حقایق را درک کندشعار تغيير است، یکی از حوزه های آن هم

  ".مردم خاورميانه با مردم آمریکا دشمنی ندارند اما از سياست های ماجراجویانه آن کشور در خاورميانه متنفر و منزجرند: "او افزود

 .کرده استکره شمالی بر خالف سایر کشورهای جهان اشاره به تحليف رئيس جمهوری جدید آمریکا ن

 .یکی از خبرهایی که در روزنامه حزب کمونيست این کشور چاپ شد در ارتباط با مهمانی از سفير کره شمالی توسط رئيس جمهوری گينه بوده است

ل گذشته بوده گفته می شود فقط یک بار نام باراک اوباما در رسانه های کره شمالی مطرح شده و آن هم در ارتباط با پيروزی او در ماه نوامبر سا

 .این خبر ظاهرا سه روز پس از پيروزی آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعالم شد. است

 .دولت کره شمالی کنترل کامل رسانه های این کشور را در دست دارد و هيچ کانال اطالعاتی دیگری در این کشور اجازه کار ندارد

وقتی آقای اوباما گفت نسل . نطق تحليف باراک اوباما را پس از آن که او به کمونيسم اشاره کرد قطع کرد در چين، تلویزیون دولتی پخش بخشی از

  .گشتهای قبل فاشيسم و کمونيسم را به زانو در آوردند پخش زنده این برنامه به طور ناگهانی قطع و دوربين به مجری خبر در استودیوی خبر باز

که توسط شينهوا خبرگزاری دولتی چين منتشر شد نيز یک بخش کامل از اظهارات رئيس جمهوری آمریکا حذف  در نسخه چينی نطق آقای اوباما

 .باراک اوباما در این بخش از نطق خود به دولت هایی که نارضایتی ها را سرکوب می کنند، حمله کرده بود، حذف شده بود. شده بود
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  کاخ سفيد

  های کاخ سفيد به نشانه ی سکونت رئيس جمهور جدید روشن شد شب دوشنبه نوزدهم ژانویه تمام چراغ

 رویتر: عکس از

  

  بوش و اوباما

  .اتوموبيل های محافظت کننده از ماشين حاوی بوش و اوباما که کاخ سفيد را برای شرکت در مراسم سوگند ترک کردند

  رویتر: عکس از
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  سوگند

  بایدن به همراه همسر و دخترش در حين ادای سوگند

  رویتر: عکس از

  

  سوگند

  اوباما به همراه همسرش ميشل در حين ادای سوگند

  AP: عکس از
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  سوگند

  اوباما به همراه همسرش ميشل و دخترانس ساشا و ماليا در حين ادای سوگند

  AP: عکس از

  

  سوگند

  سوگند اوباما در ميان جمعيت کثيری از سياستمداران و مردم

   رویتر: عکس از

  

  گروه رژه
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  .وه رژه ی ویژه ای در راهپيمایی مراسم سوگند ریاست جمهوری اوباما در مقابل او و همسرش پيش می رفتندگر

 Aaron Harris: عکس از

 

  ساشا

  ساشا جوانترین دختر اوباما در حال نگاه کردن رژه ی مراسم سوگند

  رویتر: عکس از

 

  مراسم سوگند

  باما به عنوان چهل و چهارمين رئيس جمهور امریکاجمعيت سردمداران امریکا در زمان قسم خوردن او

  Aaron Harris: عکس از
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  اوباما

  اوباما و همسرش ميشل در حال شرکت در راهپيمایی مراسم سوگند در خيابان پنسيلوانيا در نزدیکی کاخ سفيد 

  AP: عکس از
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  مجلس سنا

  اسم سوگند در پلکان مجلس سنابانوی اول و اوباما به همراه جورج بوش و همسرش لورا پس از مر

  رویتر: عکس از

  

  نيروهای امنيتی

  نيروهای امنيتی تمام مراسم سوگند را تحت نظر داشتند تا از هرگونه اشکال امنيتی جلوگيری شود
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  رویتر: عکس از

  

  رژه

  اوباما و همسرش ميشل به همراه معاون رئيس جمهور حو بایدن و همسرش ژیل در حين مراسم رژه

  AP: زعکس ا

  

  هليکوپتر بوش

  .هليکوپتر حامل جورج بوش و لورا بوش پس از مراسم سوگند آنها را به فرودگاه داالس منتقل کرد تا از آنجا به تگزاس، زادگاه بوش بروند

  رویتر: عکس از
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  خداحافظی

  .خداحافظی می کننداوباما و بایدن به همراه همسرانشان از جورج بوش و لورا بوش که کاخ سفيد را ترک کره اند 

  رویتر: عکس از
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  فعاالن و کمک به همجنسگرایان ایرانی" خط سبز"

  2009ژانویه  20تورنتو استار، 

Lesley Ciarula Taylor  

  

  ساکن تورنتو به دیگران برای فرار از شکنجه کمک می کند

  

او خط سبزی را بنيانگذاری . او مدیر سازمان دگرباشان ایرانی در تورنتو استحدود سه سال پيش آرشام پارسی پناهجویی در ترکيه بود و هم اکنون 

  . کرده است و در حال حاضر دویست نفر در همان مسيری هستند که خودش چند سال پيش طی کرده بود

و این ادامه . ی اسکان مجدد می یابندهر روز عده ای از ایران خارج می شوند و عده ا: "پارسی دیروز در آپارتمان جدیدش در مرکز شهر تورنتو گفت

  "مانند خط سبزی که هميشه افرادی در آن عبور می کنند. پيدا کرده است

ن سازمان ملل او در آخرین سفرهای خود به ترکيه در ارتباط با پرونده ی چهل و پنج نفر از پناهجویان دگرباش ایرانی با دفتر کميسریای عالی پناهندگا

پارسی . ری از آنها در حال حاضر به عنوان پناهنده شناخته شده اند و منتظر مراحل اسکان مجدد در امریکا و کانادا می باشندفعاليت کرد که بسيا

د دویست تالش می کند که با البی کردن هایش امکان خروج هر چه سریعتر آنها از ترکيه را فراهم کند زیرا پناهندگان باید به ازای هر شش ماه حدو

  .ت هزینه ی اقامت پرداخت کننددالر باب

در دیگر شهرهای . خيلی از ترک ها می گویند که مردم ترکيه همجنسگرا نيستند اما من در پاسخ آنها می گيوم که شاید شما در استانبول بوده اید"

  ."انجام نمی دهددگرباشان در خيابان مورد ضرب و شتم قرار می گيرند و پليس هم هيچ کاری . ترکيه وضع کامال متفاوت است

زیرا این کشورها پذیرفته اند که چه . کانادا، امریکا و استراليا کشورهایی هستند که خط سبز سازمان دگرباشان ایرانی به آنجا ختم می شود

  .دشرایطی بر جامعه یدگرباش ایران حاکم است، جایی که محمود احمدی نژاد رئيس حمهور کشور وجود همجنسگرایان را انکار می کن

  .ایران یکی از هشتاد و شش کشوری است که همجنسگرایی را جرم می داند و مجازاتی از زندان تا اعدام برای آنها در نظر می گيرد

و زمانی که شنيد امنيت او به . پارسی هنوز در ایران بود که فعاليت هایش را با ایجاد یک گروه اینترنتی و سپس تشکيل یک سازمان شروع کرد

  .فتاده است از ایران خارج شدمخاطره ا

از زمانی که پارسی در ماه می دو هزار و شش وارد کانادا شده است سخنرانی های زیادی از جمله در دومين نشست شورای حقوق بشر سازمان 

  . استهمچنين جایزه هایی هم از کميسيون جهانی حقوق بشر دگرباشان و سازمان پراید تورنتو دریافت کرده . ملل داشته است

او تلفن هایش را با حساسيت نگاه می کند زیرا به . در حال حاضر سازمان دگرباشان ایرانی و خط سبز آن آرشام است با دو کامپيوتر، پرینتر و آی فون

  . طور مداوم تهدید به مرگ می شود
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  ن، و برای توماز 

  نامه های دگرباشان ایرانی

  

  اشانپيشنهاداتی برای آینده ی جنبش دگرب

 به نام الهه کاغذهای رنگی

 جناب آقای آرشام پارسی

 با سالم

ساله و ساکن ایران هستم که از طریق اینترنت و مجالت الکترونيکی ، ابتدا با دوستان ترنسکچوآل و بعد با  25من یک همجنسگرای دانشجوی 

مجالت .ميلی ارتباط دارم و از حال و اوضاع ایشان کمابيش مطلعم آشنا شدم و اکنون با برخی از هوموها به صورت ای) هوموسکچوآل ها (همدردانم 

را نيز مطالعه کرده ام و با آن هایی که همچنان منتشر می شوند ... ، ماها، دلکده، رنگين کمان و )مربوط به سازمان شما(همجنسگرایان نظير چراغ 

می توانم بگویم اکنون ارتباط مناسبی با دو . ت مربوطه آگاه می گردم، مشترک هستم و بصورت مستمر از مسائل روز همدردانم و مطالب نشریا

 .دارم)  ترنسکچوآل ها و هوموسکچوآل ها( اقليت عمده جنسی ایران 

ز ا(رک از مدت ها قبل با مطالعه نشریات ذکر شده در باال که در اصل، تابلوی بيرونی جامعه همجنسگرای ایرانی بوده و تنها صدای این قشر کم تح 

هستند، نظرات گوناگون در خصوص نحوه فعاليت تشکل های غير رسمی همجنسگرا و در واقع تک تک ) لحاظ کار مشترک و فعاليت رسانه ای 

از لحاظ سطح برخورداری از فرهنگ تعامل و نقدپذیری و (اعضای این جامعه غير علنی به ذهنم خطور می کرد، اما جایگاهی معتبر و قابل اعتماد 

زیرا حداقل می دانم . تا اینکه تصميم گرفتم دغدغه های ذهنی خود را برای شما بنویسم. برای ارائه نظراتم پيدا نکردم) آگاهی های علمی  همچنين

برای  البته چندان اميدوار نيستم که نظراتم. شما با دلسوزی که داشتيد برخی از همدردان را از ترکيه منتقل کردید و درواقع به فکر بچه ها هستيد

با این حال مطالبم را با شما در ميان می گذارم و آنها را در چند بند خدمتتان ارائه می . شما چندان محل تامل بوده و درباره آن با من سخن بگویيد

که با کمال استقبال لذا انتظارم آن است که ایرادات را به من گوشزد نمایيد . قطعا اینها همه نظرات شخصی من بوده و خالی از اشکال نيست. کنم

 : می پذیرم 

یک اصطالح سياسی، " دگرباشی جنسی"یا " همجنسگرایی"همانگونه که مستحضرید و قطعا سالها با پوست و گوشت خود لمس نموده اید ،  -1

حزبی یا ارگان همجنسگرایان نيز یک تشکل . فلسفی و یا اجتماعی نيست، بلکه یک حقيقت انسانی است که ریشه در عمق وجود آدمی دارد

اجتماعی یا سياسی نيستند، بلکه انسان هایی هستند مانند همه انسان ها، که بدون داشتن یک عالمت مشخص ظاهری در ميان مردم زندگی 

تعب می می کنند و تنها به دليل دارا بودن یک ویژگی و گرایش ذاتی که در به وجود آمدن آن نقشی نداشته اند، در اکثر مواقع در معرض رنج و 

با این توجه، مسلم است که هر حرکتی در جهت کسب حقوق این قشر از انسان ها، باید عاری از هرگونه اعمال سليقه خاص شخصی، . باشند

 تنها باید. بوده و حتی به هيچ کشور، اتحادیه ای از کشورها و یا حتی به یک قاره یا یک تمدن خاص وابستگی نداشته باشد... سياسی، مذهبی و 

من . نماید به جنبه انسانی همجنسگرایی بپردازد تا بتواند به ماکزیمم موفقيت رسيده و جایگاه قابل اعتماد خود را در ميان این قشر زجرکشيده پيدا

و اگر  احساسی دارند که توان یک کارمبارزاتی یا سياسی را ندارند -معتقدم همجنسگرایان، آنقدر دغدغه های روحی و جسمی و مشکالت عاطفی 

 .  هم داشته باشند انگيزه کافی برای این کار ندارند

ما همجنسگرایان بيش از هر شخص و گروه دیگر، از قضاوت های عجوالنه و خالی از منطق و استدالل رنج کشيده ایم و آرزویمان این است که  -2

) از جمله مسئله ما یعنی همجنسگرایی (جع به یک موضوع روزی اجتماع و مردم به آن حد از فهم و شعور فرهنگی برسند که قبل از آنکه را

الزم است نگاه  اظهارنظر نموده و آن را تا مرز نابودی ببرند، در مورد آن اندکی تحقيق و تامل کنند، شاید مسائلی باشد که آنها از آن بی خبرند، شاید
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حال که ما خود قربانی نگاه غيرعلمی و بدون پشتوانه " . دیگر باید دید چشم ها را باید شست طور "انسان کال تغيير اساسی کند و به قول سهراب 

من در بسياری از نشریات همدردان همجنسگرا، این . منطقی هستيم، پس خود، باید بيش از هر کس دیگر نسبت به رعایت این موضوع توجه نمایيم

ریه، تز، عقيده، مکتب و روشی را به راحتی زیر سئوال ببریم، بی آنکه در مورد آن مسئله را دیده ام و از آن دلگير شده ام، این که بدون تحقيق، هر نظ

به نظر می رسد مجموعه همجنسگرایان خصوصا آنان که راس هرم رسانه ای این قشر می باشند، باید توجه داشته باشند که . کاوشی کرده باشيم

، این نظر برای ما محترم است، اما در احترام به نظر صاحبان آن ایده و روش و همچنين از نظر اگر مرام یا آیين یا مکتبی را قبول نداریم و نمی پذیریم" 

جدا از اینها . جایگاه یک انسان، درست نيست که به راحتی در مورد آن قضاوت کرده و آن را زیر سئوال ببریم بی آنکه کاوشی در مورد آن کرده باشيم

د که وارد این مقوالت شوند و گمان می کنم این مسائل، جز انحراف از هدف اصلی که همانا رسيدن به همجنسگرایان، اکنون در شرایطی نيستن

 .    حقوق اصلی همجنسگرایان است، چيزی را به دنبال ندارد

تند که برای نيس... همجنسگرایان همچون اقليت های قومی یا سياسی نظير کردها در ایران یا جنبش های چپ و ميليشيای مارکسيستی و  -3

زیرا اوال همانطور که ذکر شد همجنسگرایی . به مبارزه برخيزند) حداقل مورد قبول از طرف قشری از اجتماع (دستيابی به یک ایدئولوژی قابل قبول 

ن و نزدیکترین یک ایدئولوژی نيست، ثانيا اکثریت غریب به اتفاق همجنسگرایان، در صورت آشکارسازی هویت جنسی خود، حتی در ميان عزیزتری

واده را در یک نزدیکانشان نظير پدر، مادر، برادر، خواهر و یا احيانا همسر و فرزندانشان نيزجایگاهی نداشته و طرد می گردند چه برسد که بخواهند خان

  . جنبش حق ستانی بر عليه هوموفوبيا، با خود همراه نموده و کم کم مبارزه را از خانواده به اجتماع توسعه دهند

آقای پارسی، من نشانه های دلسوزی شما را در جریان تالش برای مهاجرت برخی از دوستان از ترکيه، از طریق مشاهده اخبار شبکه شاهد   -4

اما توجه به برخی . بودم و در اینکه حضرتعالی از جنس خود ما و یک همجنسگرا هستيد و دردهای ما را از عمق وجود درک می نمایيد شکی نيست

الب برای ادامه دادن این مسير دشوار، بسيار حائز اهميت است که در صورت عدم توجه و دقت ممکن است تبعات جبران ناپذیر و غير قابل مط

یا یکی از ویژه (یادم هست در یکی از شماره های نشریه ماها . بازگشتی را برای همه همجنسگرایان خصوصا در داخل کشور به دنبال داشته باشد

آقای دکتر در خالل . آقای سپنتا مصاحبه ای با دکتر شيرمحمدی یک سکسولوژ ایرانی انجام داده بودند) دقيقا در خاطرم نيست  –ای آن نامه ه

 :مصاحبه به موارد مهمی اشاره کردند از جمله اینکه 

مدت و مشخص با درنظر گرفتن همه جنبه های کار از اگر قرار است کار در قالب یک جنبش یا یک سازمان اداره گردد باید یک استراتژی بلند) الف  

جمله شرایط کشور، تعداد همجنسگرایان و نحوه مشارکت آنها، دغدغه های جنبش و اهداف اصلی آن از کوتاه مدت و ميان مدت برای آن تدوین 

 .شود

این را درنظر بگيرید که مگرچه مقدار نيرو دارید که خط شکن  اگر واقعا قصد دارید کار را با جنبه های سياسی و فشار بر نظام ادامه دهيد باید)   ب 

ما حتی نيروهایی که اقدام به آشکارسازی در ميان خانواده ... شده و حتی حاضر باشند برای احقاق حقوق خود جان و آبروی خود را تقدیم نمایند؟ 

ط اجتماعی و فرهنگی، یک فشار از بدنه اجتماع و با کمک نهاد های خود کرده باشند به ندرت پيدا می کنيم، حال چطور می خواهيم در این شرای

برابر حقوق بشر و سازمان های بين المللی به حکومت وارد کنيم؟ به هر حال با هردیدگاهی که داشته باشيم باید بدانيم رژیم، به این راحتی در 

 . ه بر این نکته تاکيد داردسال 30فشارهای بين المللی واکنش نشان نمی دهد و یک تجربه نزدیک به 

واقعا بحث برسر دلسوزی دوستان خارج از کشور . حرکت های سازمان یافته انجام شده از سوی همجنسگرایان، تنها از خارج از کشور می باشد) پ 

کشور زندگی می کنند، کما  نيست، اما مسئله این است که ما باید برای بخش عظيمی از همجنسگرایانی برنامه ریزی و اقدام کنيم که در داخل

پس بنابراین دوستانی که در خارج کشور . اینکه انتقال همه ایشان به کشورهای دارای قانون های حمایت از همجنسگرایان غيرممکن می باشد

خواسته یا ناخواسته، ما  .مقيم بوده و در آنجا فعاليت می نمایند ممکن است تحت تاثير محيط زندگی، از فضای داخل کشور به درستی آگاه نباشند

که غير قابل کتمان بوده و البته قابل شناسایی هستند برنامه ریزی ... باید برای یک همجنسگرای ایرانی با فرهنگ بومی و با بسياری از گرایش ها و

متفاوت است و این نکته قابل تاملی  فعاليت رسانه ای برای یک هوموی ایرانی با کار برای یک هوموی مقيم سوئد، کانادا و دانمارک بسيار. کنيم

 .  باید شرایط کشور را درک کرد و بهترین راه را برگزید . است
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آقای پارسی من آدم سياسی نيستم و عالقه ای هم به فعاليت سياسی ندارم زیرا به قدر کافی درگيری های روحی و جسمی با خودم دارم، اما 

گمان می کنم فشار بر حکومت ایران از طریق نهادهای بين . وی این پيشنهاد من کمی تامل فرمایيدواقعا دوست دارم و از شما خواهش می کنم ر

یک المللی نه تنها هيچ تاثير محسوسی بر روشن شدن تکليف همجنسگرایان ندارد، بلکه رژیم را برای واکنش های شدیدتر و مقاومت سنگين تر تحر

طقی در خصوص همجنسگرایان را نيز که می رود کم کم اثرات خود را بگذارد، با یک اقدام اینچنينی می نماید و خصوصا اینکه حداقل صحبت های من

برای عموم همجنسگرایان تفاوت ندارد که در کدام کشور یا حکومت زندگی کنند، آنها فقط می خواهند زندگی کنند، . به فراموشی سپرده می شود

 . و وارد شدن از باب دیالوگ، مکاتبه و روشنگری در مورد حقيقت انسانی همجنسگرایی اندیشيدپس باید کمی هم به راه های مسالمت آميزتر 

سال گذشته داریم که یک تابوی غير قابل دسترسی  به راحتی و به دليل داشتن دید روشن یک انسان آگاه و  40ما یک نمونه روشن در همين * 

موضوع فریدون ملک . شما قطعا با جزیيات کامل از آن آگاهيد. قابل دسترس مبدل گشتعملکرد درست و حساب شده وی، به یک موضوع شدنی و 

ملک آراء برای اولين بار سعی کرد یک حقيقت انسانی را به همان صورت که هست برای . آراء و مالقات او با رهبر مذهبی ایران آقای خمينی در نجف

بعد از آن جلسه و تنها با . ر، در اثر یک موضوع غيرارادی کشيده را برای وی ترسيم نمایدیک مرجع تقليد مذهبی بازگو کند و رنجی را که یک عم

صادرشدن یک حکم، بعد از چندسال تغيير جنسيت در ایران مجاز گردید و انسان هایی که سال ها در رنج بودند و حل شدن مشکلشان آن هم با 

حاال همان . اور و غيرممکن می نمود، حال دریچه های اميد را به روی خود بازشده می دیدنددستور باالترین مقام مذهبی کشور، برایشان غيرقابل ب

ود نيز فریدون ملک آراء به آرزوی دور از ذهن خود رسيده، اکنون فریدون ملک آراء، خانم مریم ملک آراء است که مسئول حمایت از سایر همدردان خ

دور از دسترس است؟ تا کی می خواهيم با پافشاری بر شيوه های تکراری نظير دادخواهی از  آیا احقاق حقوق همجنسگرایان واقعی. شده است

رژیم در مجامع بين المللی، فشار بر حکومت و داشتن رویکردهای سياسی، فرصت های خود را از دست بدهيم، چرا نباید از تجربه های خود و 

مناسب و دوراز فضای ملتهب سياست با وابستگان حکومت و کارداران دولتی داشته ایم؟ یا  دیگران استفاده بهينه کنيم؟ آیا تا به حال یک دیالوگ

بوده؟ آیا نمی توانستيم از ظرفيت های بهينه دولتی و برخی فضاهای ایجاد شده در کشور استفاده ... تماما مقابله و تهدید به فشار بين المللی و

زجر می کشيم و آرزوی مرگ می کنيم، بی آنکه جميع فعاليت های انجام شده تا کنون، نتيجه کنيم؟ فقط می دانم من و همدردانم شبانه روز 

 .    خاصی را برای همجنسگرایان کشور در بر داشته باشد

   

ده آقای پارسی، من با بسياری از دوستان و آشنایان خودم به صورت غيرمستقيم و در غالب یک دگرجنسگرا در خصوص همجنسگرایی صحبت کر* 

در ابتدا با واکنش تند و موضع گيری غيرمنطقی ایشان روبرو شده ام اما وقتی همجنسگرایی و درد انسان های بی گناه را همانگونه که هست . ام

 . ل نمایندبرایشان بازگو کردم احساس کردم حاال آنها نيز این قابليت را پيدا کرده اند که حقيقت را بپذیرند و همجنسگرایان را در ميان خود قبو

ژن و ما نياز به روشنگری داریم، آگاه سازی جامعه نسبت به حقيقت انسانی همجنسگرایی و وجود این گرایش ناخودآگاه و غيرارادی در روح، مغز، * 

ز به درستی در جامعه ایران، حتی متخصصان روانشناس و پزشکان ني. وجود برخی انسان ها، از نان شب برای همدردان همجنسگرا واجب تر است

 !! از حقيقت همجنسگرایی آگاه نيستند چه برسد به مردم و اجتماع یا تصميم گيرندگان حکومتی و قانونگذاران دولتی 

وجود دارند کسانی که به صورت غيرارادی و از بدو تولد، گرایش جنسی، عاطفی، روحی و : هنوز این حقيقت برای کمترکسی قابل باور است که 

س خود دارند و این به خاطر نبود شرایط ارتباط جنسی با جنس مخالف یا بيماری های روحی سادومازوخيستی نيست بلکه یک احساسی به همجن

هنوز گمان عمومی بر آن است که همجنسگرایان، همان بچه بازها، ابنه ای ها، و همجنسبازهای متجاوز به حریم . پدیده طبيعی ناخودآگاه است

 . دک آزارها هستند انسان های بی گناه و کو

و البته  من با برخی از دانشجویان رشته پزشکی و روانشناسان نيز مکاتبه و تماس ایميلی داشته ام و نظرات و برداشت های اشتباه آنها را می دانم

چندان هم نباید دور از ذهن کاری در جهت آگاه سازی اجتماع نمی کنيم، این ناآگاهی ها، ) که خود دارای این گرایش هستيم (در شرایطی که ما 

 .باشد
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به نظر من با فایده ( من معتقدم بد نيست ما حداقل برای مدتی، به جای روی آوردن به کارهای سياسی و به کمک طلبيدن سازمان های جهانی *  

به ... ترنتی و  یک دیالوگ آرام و علم گرایانهو تکرار اقدامات گذشته، به یک نهضت عمومی نامه نگاری، مکاتبه، ارتباطات این) بسيار اندک و دیربازده 

منظور آگاه سازی جامعه، خصوصا خبرگان علوم پزشکی، دانشمندان روانشناسی، وکال و قانونگذاران کشور، نویسندگان قانون مجازات اسالمی، 

اما من می خواهم بگویم برای گرفتن ! انجام شدهمی دانم شاید بگویيد این کار قبال . روی بياوریم.... روحانيون بلندپایه، شخصيت های مذهبی و

دید . نباید با دید تحکم آميز و از موضع باال و یا فشار آميز با حکومت سخن گفت. نتيجه و بازشدن دریچه های اميد چاره ای جز تغيير رویکرد نداریم

د؛ بر روی حساسيت های رژیم نيز نباید دست گذاشت و اال مکاتبات، باید کامال علمی و انسانی و فارغ از هرگونه گرایش مذهبی یا سياسی باش

 .نتيجه ای دربر ندارد

من ! می دانم ( نيز بسيار راهکار خوبی می باشد  TSاستفاده ازسازمان ها و انجمن های حمایت از بيماران خاص نظير انجمن حمایت از دوستان *  

ر به من اطالق شود بيزارم اما برای یک جنبش حق خواهی و آغاز یک حرکت آرام از خودم همانند همه دوستان همجنسگرا از اینکه لفظ یک بيما

ما می خواهيم پيام انسانيمان و زجرهای یک عمرمان را به گوش همه همنوعانمان برسانيم و در این راه . سوی یک اقليت، چاره ای جز این نيست

رای مطرح شدن صدای ما و از بين بردن حساسيت های اجتماع، بد نيست کم کم در ب. ) نباید از هيچ حرکت معقول و حساب شده ای صرفنظر کنيم

کنار کنفرانس های علمی و پزشکی که درباره ترنسکچوآل ها برگزار می کنند از همجنسگرایان نيز به عنوان یک اقليت جنسی نيازمند حمایت 

کم کم در ذهن مردم جا ) ان یک فساد اخالقی و چرندیات دیگر ذهن عوام نه به عنو( اجتماعی نام ببرند و همجنسگرایی را همانگونه که هست 

 .این پيشنهاد را آقای دکتر شيرمحمدی نيز داده بودند. انداخت

نکته قابل توجه آن است که خود ما همجنسگرایان، هنوز از دليل اصلی همجنسگرایی خود آگاه نيستيم و اینجا نقطه ایست که هنوز پيشرفت *   

ما هنوز نمی دانيم همجنسگرایی ما یک رویداد محيطيست؟ دالیل هورمونی دارد؟ علت اصلی . می دنيا قادر به پاسخگویی آن نبوده استهای عل

این نقطه، نقطه . بررسی کرد؟ یا هزاران دليل دیگر که متخصصين درمورد هر کدام نظریه ها داده اند DNAآن را باید در خصوصيات وراثتی ، ژن ها و 

ما به بهانه تحقيق در مورد دالیل بروز اختالالت جنسی نظير ترنسکچوآليسم، به هوموسکچوآليسم نيز می پردازیم و . د و استفاده خوبی استورو

صا شاید از این طریق و خصو. جامعه پزشکی ، خصوصا در حوزه روانشناسی و ژنتيک را در این راستا تحریک نموده وبه کار و تحقيق بيشتروا می داریم

 .از طریق جامعه پزشکی کشور، حرف های علمی و مستدل ما به گوش همگان برسد

 آقای پارسی، قطعا شما برنامه های خاص خود را دارید و شاید پيشنهاد من برای شما قابل قبول نباشد، اما من قصد دارم به صورت شخصی کار*   

فقط آنچه از شما می . ا از دست روی دست گذاشتن، غصه خوردن و افسردگی برتر استالبته شاید هم بی نتيجه باشد ام. نامه نگاری را آغاز کنم

شما و دوستانتان در کانادا و آمریکا، به آخرین یافته های علمی و اخبار پژوهشی در خصوص هوموسکچوآليسم دسترسی داشته : خواهم این است

ن مربوطه را برایم ارسال نمایيد تا به غنای علمی مکاتبات افزوده شود که قطعا در تاثير اگر در توانتان هست ترجمه متو. و به زبان اصلی آنها آشنایيد

سعی می کنم . من به آینده کار خوشبينم و پيشنهاد این کار را به حضراتعالی و دوستانتان هم می دهيم. آن بسيار نقش مثبتی خواهد داشت

 .نسخه ای از مکاتباتم را نيز برای شما ارسال نمایم

  

 به اميد رهایی و پرواز
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  مصداق ایران امروز

  .م

  

 یبه او امر کرد که راه. تر یرکبد خواه تر و ز یداشت از خودش بس یریمسلط شد و وز یمادر ينبر سرزم يگانهب یدور پادشاه یدر گذشته ها

 یند هاعتقاد ب یدجد ينقوان. داد يانبنبشت و به جارچ یطومار ریوز. بکنند یمردمان مسلط شوم بدون آنکه بفهمند و اعتراض ینتا بر روح و جان ا يابب

شب زفاف عروس از آن شاه بود و ارزش جان مردمان به اندازه . داد یشرا به سه برابر افزا ياتهاو مال. اعالم کرد یقانون يررا غ یو سواد آموز یمقد

هم ممنوع اعالم  يدنو چس یدنگوز یتمجازات مرگ داشت و در نها ينقوان نیهر گونه اعتراض و مخالفت با ا. اعالم شد یهکشور همسا یانچهارپا

همان سوپاپ  یدنبند گوز. يحضرتاعل يدنگران نباش: گفت یروز. همه فشار آنان را به شورش وا خواهد داشت ینا یروز یا: پادشاه گفت. شد

 بيعیط ینا. آشکار است یظلم ینمردم لب به اعتراض گشودند که ا. گفت یرشد که وز ينو چن. کنند یاعتراضشان را خال یکه انرژ ينانيستاطم

 یدر شب زفاف هم رسم يتو مالک ياتمال یشافزا یا يردسواد خواندن آنان را بگ یاخودش در آورد و  یناست که پادشاه بخواهد مردم را به د

زور  يلیخ یدنو گوز يدنمنع چس یگرشاه است اما د یهم از وطن پرست یهارزش بودن جان ما در مقابل جان مردمان همسا یو ب. یميستقد

دادند و  یو کلمه متحجر سر تکان م یعلم يرتفس ینبه خاطر ا. يستندن يشب یمتحجران ینانکه باسواد تر بودند داد سخن دادند که ا نآنا.است

 یبرا یا, يدهترک یدند در مورد شاه که از فرط نگوزساختن ياریبس یجک ها. گوزد یوگفتند تازه مگر خود شاه نم. يدندنام یخودشان را روشنفکر م

 یورشبه مستراح ها  ینگهبانان حکومت گاه .یدندخند یهم اس ام اس کردند و کل یرا برا ینهاکنترل بر روده اش چوب پنبه به ماتحتش فرو کرده وا

 اروده شان ر یناکبو یصداها یندادند و ا یدر خفا ادامه م نیدو گوز يدناما مردم همچنان به چس. بردند یبردند و افراد گوزو را به منکرات م یم

 یم ينیزم یرز یها یمهمان. دادند یم يفیانداختند و پ یور و آنور م ینبه ا یشهر نگاه یدر کوچه ها. دانستند یبه حکومت م يمعظ یاعتراض

و  یو عروس دزد يتوالسيونو کاپ یاجبار ینمنع سواد و د یماجراآن  یکس یگرد یبعد از مدت. نداختند یخوردند و گروپ گوز راه م یم ياگرفتند لوب

 یرکانهدادند که چه ز یقهقهه سر م یرو پادشاه و وز. خوشان دفاع کنند یهیحق بد ینآخر ینکردند از ا یو همگان سع ياوردرا به خاطر ن ياتمال

  .خودشان غرق و همگان را گوزو کرده اند يدیمردمان را در بخارات اس
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  امير

  

  در کنار واقعيت

  در کنار نا زیبایی های بشریت

  صدایم در نمی اید

  این بی صدا ماندن تا کی ادامه خواهد داشت

  ميخواهم ازاد باشم فریاد بکشم احساس کنم زندگی کردن را

 پس بيایيد همه باهم فریاد بزنيم

  

  .زندگی باید اهدافی داشته باشند در این دنيای رنگارنگ انسانها برای زندگی کردن و لذت بردن از

زمانی ميتواند به انتهای خط برسد که بتواند انگيزه و  هدف در هر انسان مانند یک خط بی انتهاست که برای رسيدن به انتهای ان قدم بر می دارد  و

ک و تردید نشده باشد چون تردید بزرگترین مانع و برای رسيدن به این هدف دچار ش. شور و هيجان الزم را برای رسيدن به انتهای خط را داشته باشد

ما اعضای بزرگ جامعه همجنس گرایان ایران نيز باید برای بهبود وضعيت زندگی مان از عزیزانی که در این راه سختی . برای رسيدن به هدف است

  .وبرو هستيمهر چند که در این راه با فراز و نشيب های زیادی ر. های زیادی تحمل کرده اند، حمایت کنيم

ولی هر روز در گوشه ای از این . هر چند سردمداران دیکتاتور این سرزمين کهن در محافل بين المللی از نبودن همجنسگرا در ایران سخن ميگوند 

 .کشور از دستگيری و مجازات شدن دوستانمان با خبر می شویم که روح و وجود ما را آزرده می سازد

  . ایران از مخفی کردن هویتمان دست برداریم و شاهد بهبود وضعيتمان باشيم به اميد روزی که بتوان در 
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 از ایران. ف

 سالم آرشام عزیزم 

  . امروز خيلی دلم تنگ بود خواستم که این نامه رو بنویسم تا شاید کمی از دل تنگی درام 

ساله  12هم راهنمایی هيچ وقت احساس نکردم که تنها نيستم  نزدیک  کمی سال عمرم منهای دوران ابتدایی و 20شاید باورت نشه ولی از این 

دقيقه هم که شده بتوانم پيدا کنم  1که به دست زندان متفاوت بودن با دیگران زندانی شدم و تو این مدت آروز می کردم که ای کاش یک نفر برای 

نها دوستان من کتابها ی درسم و تنها مونس من آرزوهایم و اميد وعشق به مدتهاست که ت. ولی متاسفانه اون حتی یه نفر هم نبود . که درکم کند

را پيدا  توسال از گذشت عمرم یک روز که دنبال چاره و درمان دردم در اینترنت سرچ می کردم دوست عزیزی مثل  20تا اینکه پس از  .اینده است

در سریع پيدا کردم شاید خدای کاسماپولتن که من به او عقيده دارم آن روز تمام نمی دانم چه شد که انسان گرانبهای مثل شما را چطور این ق. کردم

 فيلتر های ساخت جمهوری اسالمی را برداشت و بی آن که من زحمتی حتی در شکستن فيلتر  بکنم تو دوست عزیز را برایم پيدا کرد نمی دانی و

که هميشه توسط رژیم   VOAا دیدیم از خوشحالی به گریه افتادم و جالب اینجاست که شاید باور نکنی  که زمانی که تو را در تلویزیون صدای آمریک

روز قبل از اینکه به  2م بدونی که درست هاوبله آرشام عزیزم می خ. اسالمی ایران پارازیت باران می شود آن روز از همه ی روز ها صاف تر بود

اما . ده اش برای بار سوم خودکشی کنم و کار ناتمام دو بار گذشته را به پایان برسانم ایميلم جواب بدی  تصميم گرفته بودم که در هفته ی آین

ن آشنایی با شما نه تنها این تصميم را از ذهن من پاک کرد بلکه در آستانه ی این است که من هم احساس موجودیت کنم و قبول کنم که مقصر م

   .بلکه ذاتی استنيستم که گی هستم و این به قول خودت اکتسابی نيست 

بدونی که باید  و خواهد برودبله دوست گرامی از روزی که به ایميل های من پاسخ می دی  افسردگی در ذهن من نوای خدا حافظی سرداده و می 

دگی تو ذهنم می گه از روزی که به من قول دادی که خودت   با اون  سازمان بشر دوستانه ات  از من حمایت کنيد و منو رها نمی کنيد نغمه های زن

و نيز وجود تو ای دوست عزیز  در این دنيا و هم وطن مهربانی چون تو باعث  .که تا شقایق هست زندگی باید کرد و مرگ راه حل درستی نيست

  .شعله ور شدن عشق و شراره ی محبت در دلم شده 

هربان، من تو را دوست دارم و به تو عشق می ورزم و آرزوی از ته دل می خوام بگم که اگر فرشته ی نجاتی باشه این توی و ای فرشته ی م

  . سالمتی و شادی را برایت خواستارام و در کنار تو در یک کلمه احساس آرامش می کنم هر چند که فرسنگ ها از من دوری 
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  رسانه ها

  

  )صورت الکترونيکی منتشر خواهد شد به دگرباشان ایرانیتوسط سازمان (اولين مجله ی همجنسگرایان ایرانی   – هومان

  

  مجله ی الکترونيکی همجنسگرایان ایرانی -  ماها

Majaleh_maha@yahoo.com  

 

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی  – چراغ

www.cheraq.net 

info@irqr.net 

  

  رادیو همجنسگرایان ایرانی –رها 

www.radioraha.net 

info@radioraha.net 

 

  نسگرایان ایرانی ادبی همجماهنامه ی  - دلکده

delkadeh@gmail.com 

 

  نامه ی دگرباشان ایرانی فصل – رنگين کمان

majalehranginkaman@gmail.com 

  

   نشریه ی لزبين های ایرانی – همجنس من

hamjenseman@gmail.com 

  

  ایرانیی دگرباشان نشریه  –ندا 

www.nedamagazie.net 

  

  

  

  

  


