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  سخن اول

  آرشام پارسی

  

ما همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگانی که در ایران متولد و بزرگ شده ایم به خوبی می دانيم که زندگی 

  . یک دگرباش در ایران چگونه است

به شما، به جامعه ی غيردگرباش ایرانی داخل و به ویژه خارج . هم اعتراض کنمبی مقدمه و بدون تکرار مکررات می خوا

 . حقوق دیگران را به رسميت بشناسيد تا حقوقتان به رسميت شناخته شود. دست از نادانی و حماقت بردارید. از ایران

  

خودتان را جای یک . برای چند ساعتی هم که شده کنار بگذارید تمام تالش تان را به کار گيرید تا شاید بتوانيد تابوهای دیکته شده ی زندگی تان را

از وقتی که از تخت خواب بيرون می آیيد، در خانه، مدرسه، محل کار، کوچه و خيابان، و تا وقتی که باز دوباره به تخت . دگرباش ایرانی تصور کنيد

این بازی . باید هنرپيشه ی چيره دستی باشيد. از زندگی تان فاش شودخواب بر می گردید ناچار هستيد ماسکی به صورت داشته باشيد تا مبادا ر

آنچنان نقش بازی می کنيد و در آن غرق می شوید که گاهی یادتان می رود بازیگرید یا . تنها جلو دوربين های سينما و یا روی استيج تئاتر ها نيست

  ! بازیچه

همجنسگرا؟ من؟ گم شو من "، "چی؟ همجنسگرا؟ اون وقت این یعنی چی؟"، !"گرا نيستمنه، من همجنس. "انکار سراپای وجودتان را فرا می گيرد

، و صدها جمله ی مشابه که گوینده و شنونده هر دو می دانند حقيقت !"شوهر دارم، این کارها از من گذشته/من زن"، !"پسر دارم/دوست دختر

دوستانتان نخواهند دیگر شما را ببينند، ) به اصطالح(شاید . ت چه اتفاقی خواهد افتادندارد و باید فقط انکار کنند چون در غير این صورت مشخص نيس

آن ها را شاید تلفنتان را بی جواب بگذارند، شاید از خانواده طرد شوید، شاید همسرتان تقاضای طالق کند، شاید و هزاران شاید دیگر که پيش بينی 

  . به خودتان واگذار می کنم

اما شاید با آشکارسازی کردن مشکل تان حل نشد و محدودیت های بيشتری برایتان به وجود . د تصميم بگيرید که به دیگران بگویيدبا این شرایط شای

شاید اگر قبلن برای شام با دوستان بيرون می رفتيد از آن پس نگذارند که تنها . شاید سر و کارتان با درمان و شوک های الکترونيکی بيافتد. آمد

  ... وید مباداجایی بر

  نه؟ . می ترسيد

پسر شان بيرون بروند /چرا دیگران می توانند با دوست دختر. شاید تصميم بگيرید که ساکت بمانيد اما شما هم آدم هستيد و حق زندگی کردن دارید

وقت تصميم گرفته اید که این مگر دست شما بوده که دگرباش هستيد؟ مگر هيچ. و شما نمی توانيد؟ چرا باید هميشه موش و گربه بازی کنيد

  گرایش را انتخاب کنيد؟ مگر دیوانه هستيد که زندگی ای را انتخاب کنيد که توام با استرس و فشار و سختی است؟ 

  نه؟. افسرده و غمگين می شوید

. ری بروید مشکالتتان حل خواهد شداميدوار هستيد که اگر به کشور دیگ. مثلن مهاجرت. شاید تصميم بگيرید که تغييری در زندگی تان ایجاد کنيد

وقتی کسی . ، شما را درک می کنند، می توانيد با شریک زندگيتان آنطور که دوست دارید زندگی کنيد)هاهاهاها(آنجا مردم روشن فکر هستند 

  )هاهاهاهاباز هم . (سال ها در غرب زندگی کرده باشد خب این مسئله برای او جا افتاده است و می تواند من را درک کند

  نه؟. اميدوار هستيد

اما می بينيد که ایرانيان ساکن خارج از کشور فقط مهاجرت کرده اند و همان افکار . مهاجرت می کنيد و تمام سختی های آن را تحمل می کنيد
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. هنوز احمق هستند. ر آن بدهندخشک و عقب مانده شان را سال ها با اسم پاسداری از ارزش ها نگه داشته اند و نمی خواهند کوچکترین تغييری د

پناهندگی بد است و مال بدبخت هاست و هميشه . هيچ کس پناهنده نيست. آنجا معمولن همه مهاجرتی و آن هم از طریق سرمایه گزاری آمده اند

تا مشکل . گی فقط اسم آن استنمی خواهند باور کنند که تفاوت مهاحرت و پناهند". آخی، طفلکی، گناه داری تو" در آخر جمله هایشان می گویند 

. این سوال که مهاجرتی آمده ای یا پناهنده ای و یا چه مشکلی در ایران داشتی خيلی مرسوم است. نداشته باشی دست به نقل مکان نمی زنی

اگر بفهمند دگرباش هستيد . دباالخره بعد از مدتی می فهميد که اکثر اعضای جامعه ی ایرانی اینجا هم اگر بدتر از داخل نباشند، بهتر هم نيستن

  ...راحت نيستند که برایشان کار کنيد، خانه شان را اجاره کنيد، از فروشگاهشان خرید کنيد و 

  چه کار باید بکنيد؟

 چون خواهند پرسيد چرا ماسک. تازه دستتان را هم باید روی ماسک بگذارید تا نفهمند ماسک زده اید. باز هم همان ماسک. پاسخش راحت است

  زدی؟ مگر خبری است؟

  من یا توی دگرباش و یا جامعه ی غيردگرباش؟ . مشکل کجاست

  . کافی است. اشکالی ندارد. فکر می کنم دوست ندارید خودتان را بيشتر از این جای یک دگرباش بگذارید

صوصی مردم، خودبرتربينی ها، دگرباش به همه ی فضولی ها، دخالت های بی جا، سرک کشيدن در زندگی خ. اما بد نيست باز هم اعتراض کنيم

  . ستيزی ها و همه ی چيزهایی که می دانيم بد است اما آنها را انجام می دهيم چون خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

  .شروع کنيد اگر واقعن از این شرایط ناراحت هستيد و آن را ناعادالنه می دانيد فکر می کنم از همين امروز می توانيد از خودتان. خب نشو
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  یهودیتدگرباشان در 

  ترجمه از سامان

  

یهودیت فرقه های مختلفی دارد و معتقدین به . تاریخ یهودیت به هزاران سال قبل باز می گردد

به نظر می رسد . این دین تقریبا راجع به هر موضوعی می توانند عقاید متفاوتی داشته باشند

اشان در این مذهب می بایست از فرقه های متفاوتی که در این دین برای درک موقعيت دگرب

  .وجود دارد آگاه شد

که ریشه های خود ( سفارادی:  قوم یهود از لحاظ نژادی به چند گروه عمده تقسيم می شوند

که نياکان اصلی خود را ( اشکنازی،  )را در اسپانيا، پرتقال، شمال آفریقا و خاورميانه می دانند

که معتقدند نياکانشان از سرزمين مقدس ( یمنی، )ان و اروپای شرقی می جویندآلم در

و در آخر یهودیانی که در آسيا و به ) از اتيوپی( فاالشا/ بتا ایزرائيل / یهودیان اتيوپی ، )هستند

طبيعی است این تفاوت های . خصوص در چين، هندوستان و آسيای مرکزی زندگی کرده اند

  . ود دیدهای متفاوتی راجع به متون مقدس در ميان یهودیان شده استنژادی خود باعث وج

عموم این فرقه ها در جوامع یهودیان . عالوه بر این برخی تفاوت های فرقه ای هم وجود دارند

آمریکا و کانادا به وجود آمدند و بوسيله مهاجرانی که از کشور آمریکا می آمدند به اسرائيل هم 

  داشتن پيش زمينه اشکنازی خود یک ارجحيت به شمار می رودجایی که : منتقل شدند

  

  فرقه های یهودیت

  .نوسازو  رفرميست، محافظه کار، ارتدکس: فرقه های اصلی به این ترتيب هستند 

شامل سنت این فرامين . را رعایت می کند) تورات و تلمود( نوعی یهودیت است که تمامی فرامين و دستورات متون سنتی یهودی ارتدکسنهضت 

در خود نهضت ارتدوکس هم گروه های کوچکی وجود دارند مانند . و حتی رژیم های غذایی می شود) روز شنبه( های مربوط به تعطيليها و شباث

تن می اروپای شرقی را به  18ارتدکس مالیم که به دنبال رعایت دستورات اما در جامعه ای مدرن است و حاسيدیسم که  پيروان آن لباس های قرن 

  .کنند و با موسيقی و شوقی دیوانه وار به پرستش می پردازند

برای مثال این نهضت به رژیم های . معتقد به پيدا کردن نوعی ميانه روی ميان یهودیت سنتی و نيازهای جامعه مدرن است محافظه کارنهضت 

دهد  ای سنتی پرستش است اما در عين حال به مردم اجازه میآیين ه غذایی خاص، استفاده از زبان عبری برای آموزش و پرستش و پاسداری از

  . در روز شباث از ماشين و وسایل الکتریکی استفاده کنند یا معتقد به تساوی حقوق زن و مرد است

نگری در اعمال و دهد و نياز برای تغيير مداوم و باز به اهميت تصميمات شخصی افراد راجع به دستورات و رعایت های خاص بها می رفرميستنهضت 

  . اعتقادات با گذشت زمان را به رسميت می شناسد

این حرکت متون مقدس را نوشته ی انسان های مثل ما ميداند و نه یک قدرت . به متافيزیک در یهودیت اهميت خاصی می دهد نوسازینهضت 

با این . این ایده که یهودیان قوم برگزیده خدا هستند مخالف استباور ندارد هرچه در این متون هست واقعا اتفاق افتاده باشد و همچنين با . مافوق

  .وجود، این حرکت معتقد است بعضی از سنت ها نظير رژیم غذایی ارزش پاسداری را دارند
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ی یهودی از تورات که معتقد به تفسير های خاخام ها کارائيتعالوه بر این فرقه ها، گروه های کوچک تر و ناشناخته تری هم وجود دارند مانند گروه 

که دیدی سکوالر به فرهنگ یهودیت دارند و به متون مقدس به چشم متونی ادبی نگاه می کنند که باید مورد مطالعات  اومانيستنيست و گروه 

  .ادبی قرار گيرد

  

  یهودیت و دگرباشان جنسی

د، از کجا شروع کنيم تا از نظر یهودیت راجع به دگرباشان جنسی با وجود این تنوع زیاد ميان اعمال مذهبی و اعتقاداتی که در یهودیت دیده می شو

با  مطلع شویم؟ فرقه های مختلف عقاید متفاوتی راجع به دگرباشان دارند گروهی آنها را وارد جوامع خود می کنند و گروهی نيز به نوعی مدارا

  .فعاليت های جنسی همجنسگرایان معتقدند

با مردان آنگونه که با زنان همبستر : "است 22آیه  18جنسی همجنس گرایانه اشاره می شود در سفر لویان باب  تنها جایی که در تورات به فعاليت

اگرچه این جمله همجنس گرایی را . این جمله به فعاليت های جنسی ميان زنان اشاره ندارد" می شوی همبستر مشو زیرا که عملی پليد است

تفسير های متعددی به جز نوع ارتدکس آن، بسياری از تک جمله های تورات . يان کل جمله های تورات استکند اما تنها یک جمله در م محکوم می

عالوه بر این واژه عبری که پليد . را مربوط به سنت های پيشا یهودی می داند که باید با دانش مدرنی که از این متون داریم مورد بازبينی قرار گيرند

  .که در موارد دیگر نيز استفاده شده نظير منع خوردن حلزون صدفمی باشد  To'eveترجمه شده 

آموزش های این فرقه فعاليت های . نهضت ارتدوکس با دید صریحی که نسبت به متون مقدس دارد، همجنس گرایی را عملی غيراخالقی می داند

  .تاکيد کمتری داشته است  جنسی همجنسگرایان را محکوم می کند اگرچه فعاليتهای جنسی لزبين ها در طول تاریخ

با این وجود در تفکر ارتدوکس همجنس گرایی یک گناه شخصی است و . طبق آموزه های ارتدکس پذیرش دینی یک فرد همجنس گرا ممکن نيست

گناه نفرت داشته گناهکار را دوست داشته باش ولی از "بسياری از جوامع مذهبی ارتدکس از سياست . فرد گناهکار خود تاوانش را خواهد پرداخت

را دنبال می کنند اگرچه با دادن بسياری از حقوق ها نظير حق ازدواج رسمی و حق تساوی در موقعيت های شغلی به همجنس گرایان " باش

  .مخالفند

گروه از حقوق این . محافظه کاران معتقدند همجنس گرایی یک گناه است اما این تفسير مذهبی را از تفسير و نگاه سياسی خود جدا می کنند

  .شهروندی برای همجنس گرایان دفاع می کند و دگرباشان به راحتی در جوامع مذهبی، گروه های جوانان و مدارس پذیرفته می شوند

مثال ای در ميان محافظه کاران اینکه افراد دگرباش بتوانند پست های مدیریتی یا معلمی بگيرند بستگی به نظر آن جامعه مذهبی خاص دارد اگرچه بر

اگر افراد دگرباش بخواهند وارد حوزه های روحانيت یهودی . تمامی جوامع محافظه کار مخالف با وجود مراسم ازدواج محضری همجنس گرایان هستند

ای بدین ترتيب افرادی که همجنس گرایی خود را در جامعه اعالم کرده اند برای پست ه. پيروی کنند" به کسی نگو"بشوند مجبورند از سياست 

مهم است به یاد داشته باشيم این . اگرچه اگر کسی بتواند وارد شود هيچوقت او را به هر دليل بيرون نخواهند انداخت. روحانيت انتخاب نخواهند شد

  .انجام شده و می تواند به کلی تغيير کند زیرا نهضت محافظه کار مشکلی با تغيير سياست های خود ندارد 1992تغييرات در سال 

نظریاتی که در تا این قسمت ارائه کردیم در . ه باید به یاد داشته باشيم در ميان معتقدین به یک فرقه هم در سطح جهانی توافق نظر وجود نداردالبت

ميست رفر( واقع نظریات سازمان ملی رابی های امریکا، اتحادیه ارتدوکس ها، کنيسه متحد یهودیان محافظه کار، اتحادیه جماعت های مذهبی عبری

  .و فدراسيون یهودیان نوساز هستند) ها

قانونی به این قرار وضح شد که روحانيون یهودی  2000در سال . هيچکدام از نهضت های رفرميست و نوساز مشکلی با روحانيت همجنس گرا ندارند

نهضت نوساز عالوه بر ازدواج محضری از . یا خيررا آزاد می گذاشت تا انتخاب کنند آیا مایل به اجرای مراسم ازدواج محضری همجنس گرایان هستند 

  .ازدواج همجنس گرایان درکنيسه هم طرفداری می کند
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خيلی بعيد . بسياری از یهودیان، روحانيون و جوامع مذهبی خاص با تصميمات گروهی نهضت های مختلف مخالفند و به روش خود عمل می کنند

اطر این مخالفت از باال مورد انتقاد قرار گيرد و افراد هيچگاه به خاطر تفاوت عقيده خود از جامعه است که یک جامعه مذهبی خاص یا یک روحانی به خ

  .ی یهودی خود اخراج نمی شوند

برای مثال، جوامع مذهبی هستند که مانند محافظه کاران سنتی عمل می کنند اما خاخام هایی دارند که مایل به اجرای مراسم عقد محضری هم 

برای مثال متخصص امور جنسی مشهور ارتدوکس، . يا بعضی سران ارتدوکس از موضع سفت و سخت جامعه ارتدوکس فاصله می گيرندثان .هستند

اما معتقد است تاکيد بی جا بر همجنس گرایی به عنوان نوعی پليدی و عمل زشت  شمولی بوتياخ اگرچه از خطا بودن همجنسگرایی نمی گذرد

  .دیگر زیاده روی است

بسياری از . ارتدوکس به تازگی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است زیرا در هولوکاست افراد دگرباش هم سرنوشتی شبيه یهودیان داشتند نهضت

  .یهودیان فکر می کنند این تاریخ مشترک باید باعث شود آنها نسبت به حقوق شهروندی برای همجنسگرایان بيشتر همدلی کنند

  

  گرایاناستقبال گرم از همجنس 

بيشتر از جماعت ها متعلق به فرقه یا گروه . در آخر باید گفت هستند بعضی از جماعت های مذهبی که استقبال گرمی از همجنس گرایان می کنند

یگر خاصی نيستند و به انواع و اقسام پرستش و عبادت اجازه وجود می دهند زیرا که اعضای این جماعت ها پيشينه های بسيار متفاوتی از یکد

  .البته در این ميان بعضی جماعت های رفرميست یا نوساز نيز وجود دارند. دارند

ایجاد شد و دیگری اتز خائيم در فلوریدای جنوبی که  1973در ميان مشهور ترین این جماعت ها یکی بت سيمخات تورا در نيویورک است که در سال 

 ، بت اهوا در فيالدلفيا، کشت شالوم در تورونتو و شعر زهو در سان فرانسيسکو)1976( ار خادش در شيکاگو. ساخته شده است 1974در سال 

  .از مثال های دیگر هستند) 1977(
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  انزال و ارگاسم

  .س

  

. یکی از موارد بسيار سوال برانگيز برای مردان مسئله ی انزال زودرس در آنان می باشد

رد را تحت فشار قرار دهد که مشکالت دیگری از قبيل این مسئله گاه می تواند آن چنان ف

  . روان پریشی را بروز دهد

. لذت جنسی در مردان را می توان به سه مرحله پيش انزال، انزال و ارگاسم تقسيم کرد

مرحله ی پيش انزال زمانی است که فرد به اصطالح حس می کند که آلتش برای خارج 

ر این مرحله نقاط حساس در طول آلت و همچنين د. کردن اسپرم از بدن آمادگی دارد

در مرحله ی انزال اسپرم از بدن خارج می گردد و . فشار روانی در فرد کاملن باال می رود

این مرحله به دليل تمرکز فيزیکی و فکری بر روی نقاط حساس در مرحله ی پيش انزال 

مان مرحله ای است که انزال می تواند کامل و یا ناقص باشد و این ه. صورت می گيرد

  . گاهی آقایان از آن فرار می کنند

ارگاسم و انزال دو مورد کاملن مجزا . ارگاسم مرحله ای است که افراد به خاطر آن رابطه ی جنسی را برقرار می کنند.  مرحله ی سوم ارگاسم است

این مرحله . ی تواند همانند مرحله ی انزال کامل و یا ناقص باشدارگاسم هم م. این دو مرحله می تواند بدون یکدیگر اجرا شود. از یکدیگر هستند

به زبان ساده تر ارگاسم در خانم ها خيلی کاملتر از آقایان . یکی از مواردی است که خانم ها از نظر کيفی در آن خيلی موفق تر از آقایان هستند

به همين دليل گاهی می شنوید که فالن زن در صورت ارگاسم شدید . باشندصورت می پذیرد چون زن ها قدرت آزاد سازی خود را به راحتی دارا می 

اما در مردان به خاطر اینکه از نظر شخصيتی قصد کنترل بر همه چيز را دارند هيچ گاه ارگاسم کاملی صورت نمی . لحظاتی اصلن از حال می رود

ند که انزال و ارگاسم را کنترل کنند هيچ گاه نمی توانند به لذت بيشتر از متاسفانه چون آقایان حتی در طول رابطه ی جنسی نيز مجبور هست. گيرد

  . شصت درصد دست یابند

دليل اصلی این . از سوی بعضی از مردان عنوان می شود که آنها در مدت کمتر از یک دقيقه به انزال می رسند و این برای آنها ناراحت کننده است

اگر انزال و ارگاسم در مردان همزمان اتفاق می افتاد مسلمن . انزال برای وی نشان پایان رابطه خواهد بود است که فرد هنوز به ارگاسم نرسيده و

ارگاسم کاملن موردی ذهنی . همين زمان کوتاه برای بدست آوردن لذت کافی بود ولی به دليل وجود این فاصله دیگر چنين امکانی شدنی نخواهد بود

ارگاسم در یک فرد بومی خيلی راحت تر و شيرین تر و کامل تر از . کنولوژی بشری نتوانسته در آن کاملن دخالت کندو روانی می باشد و زندگی و ت

اما می تواند درست نباشد چراکه . بعضی از این محيط زیستی ها دليل آن را هوا و غذای سالم می دانند. فردی است که در شهر زندگی می کند

  . قش دارد و نه در مورد ارگاسماین موارد در کيفيت انزال ن

در صورت رعایت اصول و موارد باال اگر بخواهيم ارگاسم را در مردان مثل . ارگاسم یک مورد کاملن روانی است و هيچ ارتباطی به موارد یاد شده ندارد

عریف ارگاسم در مردان را زمان دست یابی به می توان ت. تعاریف قدیمی مرحله ی انزال ندانيم، تعریف ارگاسم در مردان چيز بسيار سختی می گردد

هر چقدر که مرد در طول رابطه به این رفتارها بيشتر دست پيدا کند . رفتارهای جنسی فرد دانست و بر خالف زنان این زمان نيز مقطعی نيست

اسم آنان تلقی می گردد و برای همين در مردان حتی تحرک و خود عمل فيزیکی رابطه نيز بخشی از ارگ. رضایت و ارگاسم بهتری خواهد داشت

نقطه ی قابل . است که مردان عمومن انتظار دارند که بتوانند زمان طوالنی در حال رابطه باشند و به اصطالح شریک جنسی خود را زیر و رو نمایند

توضيح کاملتر اینکه . یکدیگر خواهند داشت ادراک از این مسئله این است که با توجه به توضيحات باال افراد مسلمن درجه ی ارگاسم متفاوتی از
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فتيش، زندگی شخصی و کاری، رشد جنسی، خودارضایی، سن، آب و هوا و بسياری از چيزهای دیگر در تشکيل درجه ی ارگاسم فرد نقش 

  .اساسی دارند و این درجه در هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت است و دارای مزیت بر دیگری نيست

با انزال هم همه چيز . تی افراد این است که همسر آنها هر شب کنارشان می آید و رابطه در سه سوت شروع شده و پایان می گيردیکی از نارضای

کابوسی که آقایان به شدت با آن دست به گریبان هستند انزال هر شب آنها و دست نيافتن به رفتارهای دلخواه جنسی ارگاسم . پایان می پذیرد

برای تشنگی جنسی رفع نشده و حتی تشدید شده، باید دوباره در اولين فرصت تالش کنند که نتيجه قطعن چيزی جز موارد قبل در نتيجه . است

عامل مهم افراط در خودارضایی نيز از همين جا نشات می گيرد چرا که در واقع خودارضایی یک مرحله ی ابتدایی تشکيل خواست ها و . نخواهد بود

اما به دليل عدم دسترسی به روابط جنسی این عامل جایگزین خود . اشد و شناخت فرد از چگونگی پاسخی که می طلبداحساسات جنسی می ب

مسلمن هم نمی تواند پاسخگوی کاملی باشد و در آن انزال و ارگاسم ناقص به چشم می . رابطه می گردد و سعی در پاسخگویی پيدا می کند

  . نزال دوباره خواهد کشيد و نتيجه اینکه حتی می شنوید فردی چند بار در روز خودارضایی می کندارگاسم ناقص فرد را به سمت ا. خورد

شناسایی این رفتارها نيز یکی از چيزهایی است که همه باید در . حرارت و نحوه یرفتار جنسی شریک جنسی در ارگاسم نقش بسيار مهمی دارد

. رکت کنيم و همه چيز را تمام شده بدانيم حماقتی است که بهای آن را در زندگی خواهيم پرداختاینکه در رابطه ی جنسی ش. انجام آن تالش کنند

ارگاسم ناقص موردی است که معمولن مردان را عصبانی می کند اما به شرکای جنسی شان نخواهند گفت چراکه خودشان هم شاید دليل آن را 

  . ندانند

شما دارای خلقی بد و متفاوت با گذشته پيدا کرده است، اگر با کوچکترین حرفی از کوره در می رود اگر شریک جنسی . پس در رفتارها دقيق شوید

اند و و اگر نسبت به گذشته در زمينه ی انجام روابط جنسی بی تمایل و یا کم تمایل شده، اگر ترجيح می دهد بيشتر زمان خود را در سر کار بگذر

شاید . دليل خاصی برای این رفتارها تا به حال پيدا نکرده اید کمی بيشتر سطور باال را بخوانيد و بياندیشيد کمتر با شما در ارتباط باشد، اگر شما

  . اشکال از شماست

  

  

  

  

  يرانیامجنسگرايان هاديو ررها، 
  را هر پنجشنبه بشنويد

www.radioraha.net 
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  مصائب من

  .رآرشان 

Bacheyeh.mahal@Gmail.com  

اگر چه . د مشکالت اقليتهای جنسی در ایران سخنی بگویم تصور می کنم تکرار مکررات کرده اماگر بخواهم در مور

سرگذشت هر کدام از ما همجنسگرایان ایرانی در سرزمين مادریمان جای بسی تامل و تفکر دارد و به قول هر شنونده ای 

  .شاید روزی تبدیل به کتاب و یا فيلمی درخور توجه گردد

ات چند سال اخير، از جمله اعدام، آزار و اذیت، شکنجه و گرفتار کردن همجنسگرایان ایران که رسانه های بعد از اتفاقاق

داخلی و خارجی را تحت الشعاع خود قرار داد، شاهد هجوم و پناهنده شدن بی سابقه همجنسگرایان ایرانی برای نجات 

  .جان خود و پيداکردن روزنه اميدی برای آینده خود بودیم

دیده ها و شنيده ها کشور ترکيه یکی از پناهنده گيرترین همسایگان ایران است که پناهجویان زیادی مخصوصا ایرانی و عراقی را به دالیل  طبق

  .اجتماعی، سياسی، مذهبی و همچنين همجنسگرایی در خود جای داده است

پناه آورده اند سهم بسيار کوچکی از پناهندگان ترکيه را شامل می  البته شایان ذکر است که، باز هم تعداد افرادی که به علل جنسی به ترکيه

در بين موج خفقان، تهدیدات و اعمال  2005 – 2008حتی با درنظرگرفتن بيشتر شدن پناهندگان همجنسگرای ایرانی که در بين سالهای . گردند

  .ی نمودندفشارها به این اقليت در کشور خود ایران به سازمان ملل ترکيه خود را معرف

  .به کشور دیگری باشيم) هرچند به ظاهر کم (شاید کمتر در جای جای این کره خاکی شاهد پناهنده شدن این تعداد 

مثال بارز این مساله کشور چين می باشد که . بيشتر کشورهای آسيایی سعی در همخوان کردن قوانين داخلی و رفتار خود با این اقليت را دارند

ود داشتن جامعه ای سنتی دست به این کار زد و همجنسگرایی را از ليست بيماری های خود حذف و حقوق آنان را به رسميت با وج 2001ازسال 

  .شناخت

م در سریالنکا، لبنان، ترکيه و مصر از لحاظ فرهنگی و مذهبی و زیرساختهای اجتماعی شبيه جامعه ایران هستند، اما همجنسگرایان این کشورها ه

شاید اقليت جنسی همجنسگرایان این کشورها دارای حقوق شهروندی مانند دیگر شهروندان نباشند اما . قوق قانونی خود برآمدندراه گرفتن ح

  .مخالفت علنی نيز با آنها نمی شود و حد اقل کلوپ و بارهای خود را دارا می باشند

  .با این مقدمه بد نيست سری به کشور ترکيه و پناهندگان آن بزنيم

ایران  ا در مورد ترکيه این را بدانيد که هرچقدر بيشتر در آن زندگی کنيد به شباهت های آشکار و پنهان ریشه ای آن از لحاظ فرهنگی و سنتی باابتد

  .پی خواهيد برد

نفر جمعيت و از این لحاظ در رده هفده ام دنيا قرار دارد  71.517.100جمهوری ترکيه کشوری با 

از لحاظ وسعت، کشور ترکيه . را مسلمانان عموما سنی تشکيل ميدهنداز این جمعيت  99.8%که 

  ).1(کيلومتر مربع کشور سی و هفتم دنيا است  783.562با 

  .صلح در دنيا می باشد ،صلح در خانه)  (Peace at Home, Peace at Worldشعار ملی آنان جمله 

که بعد ها به نام پاشا آنجا که مصطفی کمال . شروع کرد 1923ی و مدرنيته را در سال ترکيه راه ترق. بنا نهادپاشا این شعاری بود که مصطفی کمال 

  . ملقب شد امپراتوری بزرگ عثمانی را در هم شکست تا به عنوان قهرمان ملی آن دیار شناخته شود) پدر تمامی ترکها ( آتا ترک 
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  ). 2(ر قوانين رسمی ترکيه همجنسگرایی ممنوع نبوده است چيزی که حایز اهميت است و آن را باید بدانيم این است که هيچگاه د

مارماریس گرفته تا پایتخت آن آنکارا کلوپ های  وبدروم  ،ازمير ،آنتاليا ،کوش آداسی ،آیدین ،در شهرهای عموما توریستی ترکيه مانند استانبول

فعاليت می کنند و نشریه های همجنسگرایی به آزادی در آن کشور سازمانهای فرهنگی همجنسگرایی . همجنسگرایان متعددی یافت می شود

  اما روی دیگر سکه چيست؟ . اما این شاید تنها یک روی سکه باشد. چاپ و در دسترس عالقمندان قرار می گيرند

پ های شبانه و یا گاهی همجنسگرایی آنها در خانه اتفاق می افتد و یا در کلو.  کنند نه بطور علنی در جامعه همجنسگرایان ترک در خفا زندگی می

  اما دالیل ان چيست؟. در مورد جامعه همجنسگرایی کشور خویش گفته بود   Kaos GLاین جمالتی بود که سخنگوی گروه !  در حمام های عمومی

. ی مردم آن شروع کردهميشه بر این اعتقاد بوده ام که اگر کشوری بخواهد متحول شود باید از ریشه آن یعنی فرهنگ و از آن مهمتر ساختار مذهب

  . اما در ترکيه این موضوع از دولت آن شروع شد

آزادی . دموکراسی که درباره آن سخن گفته می شود یا همين مساله همجنسگرایی قانونی و آزاد و علنی شاید تنها در کتب قوانين ترکيه دیده شود

  مسلمان آن چيزی بيگانه بنظر نمی رسد؟ 99.8%دینی در ترکيه یک قانون است اما آیا این قانون با وجود جمعيت 

) کيلومتری آنتاليا  120(در ماه رمضان اخبار شبکه سراسری تلویزیون ترکيه  به این نکته اشاره کرد که چرا حرمت این ماه در ساحل توریستی آالنيا 

در ساحل و گردش برهنه توریست ها در کوچه و  که یکی از مراکز مهم توریستی بخش مدیترانه ای ترکيه محسوب می شود با پخش موزیک و رقص

و یا در هنگام پخش اذان از مناره های مساجد، گوش دادن به موسيقی عيب محسوب می شود و اگر هدفون در گوش . خيابان شکسته می شود

  ! ! !کسی باشد آن را از گوشش در می آورند و به او تذکر می دهند 

  . بسته می شود و کسی پا روی پایش نمی اندازددر حال پخش اذان صدای تلویزیون ها 

من هيچگاه حاضر به بی احترامی به هيچ دین و مذهب و فرقه ای و پيروانان آنان نيستم اما هر چه بيشتر سعی در آشکار کردن که شایان ذکر است 

  . می کشد آن هم جامعه ای که لقب آزادی دینی و حکومت الئيک را بر دوش . جامعه سنتی ترکيه را دارم

هر چه آزادی و مدرنيته هست مربوط به همان عکسهای روزنامه . این روزها اختالف زیادی بين دولت دمکرات اتحادیه اروپا طلب وجود دارد و مردم. آری

  .ها و شبکه های تلویزیون استانبول و همان چند شهر توریستی است 

  نامه و تلویزیون ؟اما ما پناهندگان را چه به آن شهرهای توریستی و روز 

دیگری  ،یکی را بخاطر موهای بلندش. مت دارند آنها مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار گرفته اندادر تمامی شهرهایی که پناهندگان همجنسگرا اق

  . . . را بخاطر حالت راه رفتنش یا شاید هم رنگ مو و نوع لباسش و یا حتی ناخن بلندش 

پليس حتی به این باور اعتقاد !!!   رپوش گذاشتن بر این حقایق تلخ تا حتی توهين و محکوم کردن ما همجنسگرایان اما واکنش پليس چه بود؟ س

  .دارد که عنوان می کند ما شما را از لحاظ قانونی حمایت می کنيم اما مردم کار خود را می کنند

از " در حد اختيارات ما نيست " سازمان ملل تنها با گفتن این جمله که  سفانه انتخاب شهر برای اقامت بوسيله پليس ترکيه مشخص می گردد وامت

  .این موضوع مهم بسادگی شانه خالی می کند

  .هر شهری که بافت سنتی و مذهبی تری دارد جای سخت تری برای اقامت ما همجنسگرایان خواهد بود. تجربه نشان داده است

  همجنسگرایان و عدم امنيت جانی باز هم آنها به چنين شهرهایی فرستاده می شوند؟اما آخر چرا با وجود این همه آمار اذیت شدن 

  .جواب این سوال را می دانم یا حداقل در مورد آن می توانم حدسی بزنم

بسته بودند اما بعضی از این شهرها انقدر مذهبی و . دانشگاه آزاد اسالمی ایران سعی در داشتن شعبه ای در هر یک از شهرهای ایران می کرد 

 که چند سال اول با دانشجو های آن دانشگاه بخاطر طرز پوشش و رفتار و در کل اختالف در نوع فرهنگ به مشکل بر می خوردند و گهگاهی زد و
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  .ض می شداما در عرض چند سال همه چيز تغيير می کرد و این فرهنگ آن شهر کوچک و سنتی بود که ارام ارام عو. خوردهایی نيز اتفاق می افتاد

  ...حال می توان حدس زد که فرستادن این همه اقليت مذهبی مثال به شهر مذهبی کایسری در ترکيه چه هدفی را دنبال می کند 

  .تصور اینکه ترکيه با این سنت و مذهب بخواهد وارد اتحادیه اروپا شود شاید چيزی شبيه رویا باشد

  .ن ملل این مساله را دیکته کرده که بسته به نوع مليت پناهجو او در چه شهری می تواند اقامت کنداین را بدانيد که پليس و امنيت ترکيه به سازما

مخالفت می شود اما یک ) کيلومتری آنتاليا 115(به عنوان مثال با درخواست پناهجویان همجنسگرا با مليت ایرانی برای اقامت در شهر اسپارتا 

  . جهت اقامت معرفی می گردد پناهجو از سومالی به راحتی به این شهر

  !فاميل درجه یک: اگر بنا به دالیلی پناهجویان در ترکيه بخواهند شهر مورد اقامت خود را عوض نمایند با این درخواست پليس روبرو می شوند 

  .بيان این مطلب از طرف آنها بيشتر به یک جوک شبيه است

ما بنا به گرایش جنسی که داشته ایم از کشور خود . ودمان نداریم چه برسد به این خاک غریببسياری از ما همجنسگرایان دیگر فاميلی در ایران خ 

  چطور ممکن است ما در این دیار دور از وطن فاميلی داشته باشيم ؟. رانده شده ایم

  !!!یا اینکه . مگر اینکه قضيه همجنسگرایی در فاميل ما موروثی اتفاق افتاده باشد 

  .هر پناهجویی است غير از پناهجوی همجنسگرا این قانون در خدمت 

. ما همجنسگرایان مانند اقليت های مذهبی نيستيم که بصورت خانوادگی به ترکيه کوچ کنيم و چه در ترکيه و چه از خارج از آن حمایت شویم

کليفی زندگی پناهندگی را کجای قلبمان مشکالت مالی در صدر آنهاست و اما بالت. بسياری از ما با مشکالت بزرگی دست و پنجه نرم می کنيم

  بنهيم؟

يال تا هنگامی که وقت پيش مصاحبه و مصاحبه هست انسان تکليف خود را می داند که چه مقدار باید انتظار بکشد اما دیری نمی گذرد که فکر و خ

بسياری از پناهجویان در عرض کمتر از یک سال . و تردید تمامی وجود انسان را فرا می گيرد انتظاری که هيچگاه مشخص نيست کی به اتمام برسد

  . د جواب خود را از سازمان ملل دریافت می دارند اما کشور هایی که به آنها معرفی می گردند با صبر و حوصله زیادی کارها را از پيش می برن

دليل افت روحی پناهجویان همان بالتکليفی و انتطار مهمترین . برای هر کسی هيچکدام از این زمانها و منتظر شدن ها شبيه هم اتفاق نمی افتد

متاسفانه این یک سریال تکراری است که برای همگی ما اتفاق . باید در این محيط بود و دید که چقدر روح انسان بی حوصله و کرخ می شود. است

آنقدر از لحاظ عاطفی هر کدام از ما . حال از افسرده شدن  و گریه های شبانه و بی خوابی می گذریم. می افتد

آنقدر که حتی هنگام رفتن از این دیار و پرواز بسوی اميد و . شکننده می شویم که با یک تلنگر در خود می ریزیم

  .آینده آنقدر شادمان نمی کند که شاید شکالتی کوچک کودکی را شاد

هنگام اقامت در ترکيه می داند و پای صحبت هر پناهنده ای که بنشينيم مساله ی بالتکليفی را بزرگترین مشکل در 

  .ارزوی کمتر شدن زمان رسيدگی به پرونده هایشان را دارند و بعد از آن مشکالت مالی و امنيت جانی

درست است که در ترکيه . جنسی از بعضی از جهات نسبت به ایران بيشتر خود را نشان می دهد ) نفرت  –ترس ( متاسفانه مساله هموفوبيای  

  . ن کشتار یا دستگيری  همجنسگرایان را شاهد نيستيم اما باز هم همجنسگرایان روزگار سختی را پشت سر می گذرانند مانند ایرا

  

  :پانوشت ها 

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

)1( - ipedia.org/wiki/Turkeyhttp://en.wik  

   15صفحه.  84تير .  7شماره . مجله ماها - )2(
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  گروه اقليت و مدیریت تفرقه 

  آرشام پارسی

  

گروه اقليت گروهی است که اعضای آن توسط معمولن . است شناسی اقليت یا گروه اقليت، یک مفهوم جامعه

های اقليت نوعی حس  اعضای گروه. دارندتری قرار  گيرند و در وضع نامناسب قرار می دیگران مورد تبعيض

ها  ه احساسات وفاداری و عالیق مشترک بين آنجدر نتي دیگر دارند؛ همبستگی گروهی و احساس تعلق به یک

  .و این اقليت ها بوده اند که جنبش های اجتماعی را تشکيل و آنها را قوت بخشيده اند. است ترمعموًال زیاد

برد منافع مشترک، یا  شناسی، هرگونه کوشش جمعی برای پيش جامعه جنبش اجتماعی در اصطالح دانش

ها در  بعضی از جنبش. نهادهای رسمی است ی تأمين هدف اصلی از طریق عمل جمعی خارج از حوزه

های دیگر به صورت  در حالی که جنبش کنند که در آن حضور دارند؛ چهارچوب قوانين جوامعی فعاليت می

اندازه جنبش اجتماعی بستگی به تعداد اعضای آن دارد؛  .کنند زیرزمينی فعاليت می های غيرقانونی یا گروه

هایی هستند که  های اجتماعی بزرگ، جنبش جنبش. تر از صد نفر است ها کم هایی هستند که اعضای آن جنبش های اجتماعی کوچک، جنبش

عمولن زیرساختارهای جنبش های اجتماعی را تشکيل می دهند تا با تبعيض هایی اعضای گروه اقليت ها م .گيرند ها نفر را در برمی هزاران یا ميليون

  .که آنها را تحت تاثير قرار داده است، مبارزه کنند

سياسی است و نکته ی جالب اینجاست که این دسته بندی ها در تمام سطوح -اکثریت و اقليت یکی از آشناترین دسته بندی های اجتماعی

در گروه اقليت ها که بنا به تعریف جامعه شناسی آن همبستگی بين اعضا وجود دارد، . یا در بيشتر موارد به وجود آمده است اجتماعی وجود دارد و

اعضای جامعه ی اکثریت به درون گروه اقليت نفوذ می کنند و . این دسته بندی ها به عمد و با هدف تخریب جنبش اجتماعی آنها به وجود می آید

و در نهایت جنبش های آزادی خواه اقليت ها را قبل از اینکه فراگير شوند، یا بی اعتبار . کثریت بودن خودشان را همچنان حفظ کنندتالش دارند که ا

  . می کنند و یا در نهایت از بين می برند

از جنبش های های محدودتری  فهد نمعمولو . جنبش دگرباشان ایرانی دگرگون ساز نيست بلکه در دسته بندی جنبش های اصالحات قرار می گيرد

عدالتی و  یا بی ای از نابرابری به انواع ویژهگونه جنبش ها این . موجود را تغيير دهد م اجتماعیاهای نظ خواهد تنها برخی جنبه و میدگرگون ساز دارد 

های  تفاوت اصلی این است که جنبش اند؛ جامعه وحهر دو خواهان تغييرات در سط اتساز و اصالح های دگرگون جنبش .دنده توجه نشان می تبعيض

و جنبش های دگرگون ساز تغيرات سریع و فراگير به همراه خشونت است که معمولن به  گيرد درازمدت را در برمی اصالحات یک فرآیند اجتماعی

  .انقالب و تغيير ساختار جامعه ختم می شود

ط کنونی در می یابيم که در بيشتر موارد مخالفان واقعی جنبش های اجتماعی در صف با نگاهی اجمالی به تاریخ جنبش ها و مقایسه ی آن با شرای

که کم هزینه ترین وضعيت برای مخالفان  استبيانگر این واقعيت های تاریخی تجریه . در ميان حاميان آنها بوده اندمقابل نایستاده بودند بلکه 

در این صورت است که بدون پرداخت کمترین هزینه، دیگر نيازی به . گی و شکاف شوداین است که جنبش دچار چند دست و آزادی خواهی دمکراسی

  .ن می برندتير برای قلع و قمع اصالحيون نيست چرا که آنها بر شاخه نشسته اند و ُب

جامعه ی ما ایرانيان  یکی دیگر از ابزارهای مخالفان جنبش های اصالحات است که متاسفانه در» تفرقه بيانداز و حکومت کن«جمله ی معروف 

است که امروزه در جامعه ی ایران به صورت مدام و به خصوص در فصل های انتخاباتی پر » مدیریت تفرقه«ز دارد و آن بيشترین محبوبيت و کارآیی را ني

  .رنگ تر به چشم می آید
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ری قرار دارند زیرا که راه های بيشتری برای اغفال و نفوذ متاسفانه جامعه ی دگرباشان ایرانی نسبت به دیگر گروه های اقليت جامعه در خطر بيشت

دگرجنسگرایان زیادی . سوء استفاده ی احساسی از دگرباشان موردی است که در چند سال گذشته به وفور مشاهده شده است. در آنها وجود دارد

یا قدرت طلبی، گرایش جنسی شان را مدام تغيير می  اجتماعی و-هستند که تنها برای نفوذ در جامعه ی دگرباشان و رسيدن به اهداف سياسی

دگرباشانی هستند که برای داشتن مقداری آزادی حاضر می شوند که دیگران را به . دهند و این تغيير تنها در نام آن گرایش خالصه می شود

  .یرانی خشنود نيستندافراد زیادی هستند که از صحبت کردن درباره ی حقوق دگرباشان ا. نيروهای امنيتی معرفی کنند

نها جامعه ی دگرباشان ایرانی باید بيش از پيش مراقب باشد زیرا هنوز در ابتدای راه است و اعتماد بی جا می تواند هزینه ی سنگينی را به آپس 

 .وارد کند

 

  

Picture: Peter Welleman 

www.funpx.com  
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 من هم حق دارم :یک همجنسگرا

  پارسا 

  

برخی جوامع این امر  .وجود دارد ی امری است که در همه جوامع چه دینی و چه الیيکهمجنس گرای

دارند اما در برخی از جوامع مانند کشور ما ایران نه  را پذیرفته و دیدگاهی عادی نسبت به این مساله

با حتی برخی از همجنسگرایان به این مقوله  و ندارد بلکه برخی از مردم تنها چنين دیدگاهی وجود

ای  کوتاه اندیشانه نگاه کرده و در لفظ عاميانه خود از واژگان رکيک و تحقير آميزانه دیدی کهنه و

 .استفاده می کنند ...و"اواخواهر"همچون

ر مخالف و یا خود کشی آنان را در پی دارد از سوی دیگ در جوامع عقب افتاده و جهان سوم این مورد اجبار همجنس گرایان به ازدواج با جنس

مصاحبه یا به قول خودشان نشر اکاذیب توقيف کرده و از ایراد  رسانه ها و روزنامه های فرانو گرا و روشنفکر خود را به جرم سردمداران این کشور ها

 .و اندیشه صحيح آن جامعه نقشی عظيم دارد نطقی در این رابطه جلوگيری می کنند که متاسفانه این اقدامات در کاهش قدرت تحليل هر

 

 دليل مخالفت دین با همجنسگرایی

دین دانسته و دليل مخالفت دین با این گرایش جنسی را نياز  دليل مخالفت برخی حکومت ها با این مساله را ،"دکتر حسام فيروزی فعال سياسی"

است چون از این راهها توليد مثل انجام  مدر رابطه دو جنس موافق و مخالف رابطه از راه دهانی و مقعدی حرا" :بيشتر ميداند مذهب به پيروان هر چه

مخالفت دین با این گرایش  پيروان نياز دارند خوب همجنسگرایی نيز به توليد مثل منتهی نمی شود پس دليل نمی شود و همانگونه که گفتم ادیان به

 جز انکه این عمل سالب توليد مثل هر چه بيشتر و سبب

 ."باشدکاهش پيروان ان دین می شود نمی تواند 

مگر نمی گویند همه آفریده های خداوند از " :باره می گوید که اتفاقی در یکی از پارک های شهر با او آشنا می شوم در این همجنسگرا،" مهران"

 را ذليل می شمرند؟ پس چرا ادیان مختلف همجنسگرایان گویند حتی شيطان هم از روی حکمت آفریده شده است؟ مگر نمی روی حکمت است؟

آیا جز این است که من و امثال من محکوم  رد کرد؟طهمه ما را  پيش از آفرینش ما، گر نمی گویند خداوند همه آفریده هایش را دوست دارد پس چرام

 "زندگی کردن هستيم؟ به

  

 همجنس گرا بيمار نيست

 از دکتر فيروزی می پرسم آیا همجنسگرایی بيماری است؟

کردند یا به آنها اجازه حضور در مراسم مذهبی  درکليسا مجبور به توبه می ه اقدام به این عمل می کردند یا آنان رادر اوایل قرون وسطا کسانی را ک"-

 دادند در سده های بعدی همچنان بر شدت مجازاتهای آنان افزوده می شد اما پس از را نمی

کم کم این مورد عادی تر شد ولی در زمان جنگ دوم جهانی  رانه آنبا وقوع انقالب کبير فرانسه و گسترش پرتو های روشنفک پایان قرون وسطا و

 پس از آن نيز به )هالو کاست( گروه گروه در کوره های آدم پزی می سوزاندند نازی ها همجنسگرایان را

ینکه چند دهه بعد پزشکان تيمارستان ها بستری می کردند تا ا همجنسگرایی به عنوان یک بيماری روانی نگریسته می شد و همجنس گرایان را در
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 همجنسگرایی بيماری نبوده و اکنون سالهاست که این مورد از ليست بيماری ها پاک دریافتند که

روز بسياری از همجنسگراها به همراه جمع کثيری از  به عنوان روز همجنسگرایان شناخته شده و در این )؟( امروزه نيز یک روز از سال شده،

 ."آنان شرکت می کنند روز آزادی خود را جشن می گيرند راسم شادیدگرجنسگرایان که در م

افرادی به جنس موافق گرایش پيدا می کنند که در کودکی با کمبود "ی روانشناس نيز ضمن تاکيد بر بيمار نبودن همجنسگرا نظریه" دکتر سجاد پور"

بيماری است و نه نقص که بخواهيم فرد دگرباش را ناقص  تولد همراه فرد بوده و نهاین امر از بدو :"را رد کرده و می گوید"به رو بوده اند عاطفه پدر رو

 ."یا بيمار به شمار آوریم

 

 تفاوت همجنسگرا و همجنس باز از زمين تا آسمان

همجنسگرایی در حد یک گرایش است اما همجنس " :می کند دکترفيروزی برای بيان تفاوت همجنسگرا و همجنس باز تنها به این چند جمله اکتفا

 ."می کند به وجود رابطه ميان فرد و دیگر افراد همجنس خود اشاره دارد بازی همانگونه که نام آن بيان

شما یک سوال من از " :در این باره تمثيلی را بيان می دارد اما مهران که تاکيد بر همجنسگرا بودن خود دارد و همجنس باز بودنش را نفی می کند

آیا او را با نامهایی  چه خطاب ميکنيد؟ دارم اگر یک فرد دگرجنس گرا با جنس مخالف خود به شکل غير شرعی رابطه داشته باشد در لفظ عامه او را

با همسر خود رابطه داشته  اگر همان مرد ازدواج کند و حال شناسيد؟ جز دخترباز یا خانم باز می

این مساله در همجنسگرایی نيز صادق  نامها مورد خطاب قرار می دهيد؟ ینباشد آیا باز هم او با ا

کسی با جنس موافق خود رابطه داشته باشد همجنس باز است حتی اگر  است اصال هر

کند  دید جامعه نيز نسبت به او تغيير ولی اگر یک همجنسگرا بتواند ازدواج کند و !باشد دگرجنسگرا

 لمی داشته باشد و فساد نيز در آن جامعه کاهشمسلما خواهد توانست زندگی سا

همجنسگرایی به یک معضل و یک نماد کثيف تبدیل می شود و  خواهد یافت ولی با این محدودیت ها بيماری ها مانند ایدز افزایش پيدا می کند و

 معطوف بهآزادی ازدواج همجنس گرایان نمی تواند باشد متاسفانه برخی ذهن خود را  دليل آن جز همين عدم

گویند خداوند آنها را ترد کرده ولی هيج گاه از خود نمی پرسند  می هيچ منطقی را هم نمی پذیرند و دین را منطق اصلی می دانند و دین کرده اند و

 این سوالی است که برای خود من هم بی پاسخ است رد کرده و سپس آفریدتشان؟طابتدا  چرا خدا آنان را

 .!"گی کنم ازدواج کنم و حتی عاشق شومولی من هم حق دارم زند

کنم وی همجنس باز است و در گفته های خود اذعان  برخورد می دانشجو معرفی می کند و" ارسالن"با جوانی که خود را  )اینترنت(در دنيای مجازی 

در برخی شهر ها " :می گوید آمده و وی با هویت جنسی خود کنار! روزانه با سه یا چهار نفر هم رابطه داشته است ميدارد که برخی اوقات

هم هست که مختص همجنس باز هاست در واقع یعنی به محل تجمع همجنس بازها  همجنسبازها محلی برای تجمع دارند همچنين برخی پارک ها

کرد ولی پس از مدتی به طور غير رسمی ازدواج  حتی دوستی داشتم که با یک ایتاليایی همجنس خود شده مانند پارک دانشجوی تهران، مشهور

 ."بازگشت چون همسرش فوت کرد به ایران
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  مفاهيم اوليه درباره بيماریهای مقاربتی

  کيوان

 

  بيماری مقاربتی چيست؟ - 1

. اصطالح بيماری مقاربتی برای عفونتهایی استفاده می شود که از طریق تماس جنسی برقرار می شود

  .؛ برای مثال از طریق خون می تواند سرایت کنداما بعضی از عفونتهای جنسی از طرق دیگر

  

  می شود؟ چگونه شخصی مبتال به عفونتهای مسری جنسی  - 2

تماس جنسی با شخص مبتال بدون حفاظت و گرفتن خون از شخص مبتال منبع اصلی خطر آلوده شدن 

  .می باشد

  

  عالئم معمول عفونتهای مسری جنسی چيست؟ - 3

در صورتی که در حالت ادرار . چيزی دیده و یا احساس نمی شود اما بيماری وجود دارد: ن نشانه می باشدعفونتهای مسری جنسی خاصی بدو

به فکر احساس سوزش می کنيد و اگر بر روی آلت تناسلی جراحت و یا جوش وجود دارد و یا اگر زخمهایی دارید که به راحتی درمان نمی پذیرند باید 

در . بوجود می آید........) وی؛ - ای-هپاتيت؛ اچ(ی اغلب در طول عفونت به وسيله ویروسهای مشخص خستگ. عفونتهای مسری جنسی باشيد

؛ آلت )سر آلت تناسلی مردان(صورت وجود بيماری مزمن مجاری ادرار ترشحات می تواتد یک  قطره کدر در صبح و یا ترشحات چرکی از مجاری ادرار 

  . تناسلی زنان و یا مقعد باشد

پس از نزدیکی با شخصی جدید؛ در . الئم به خودی خود از بين برود؛ بدین معنی نيست که غفونت از بين رفته است و مداوا الزامی استحتی اگر ع

  .صورتی که این عالئم در روزها؛ هفته ها و یا حتی ماه های بعد روئيت شود می بایست فورُا با پزشک مشورت نمایيد

  

  ای مقاربتی از طریق توالتهای عمومی وجود دارد یا خير؟آیا امکان ابتالء به بيماریه - 4

بيماریهای مقاربتی و عفونتهای مسری جنسی از طریق خون؛ ترشحات . خير امکان ابتالء به بيماریهای مقاربتی از طریق توالتهای عمومی وجود ندارد

  .آلت نتاسلی و اسپرم منتقل می شود و نه از طریق تماس پوستی و یا توالت

  

  وی وجود دارد؟-ای- چه رابطه ای بين آلودگی از طریق عفونتهای مسری جنسی و اچ - 5

ی به نظر ميرسد که  ابتالء به بيماریهای مقاربتی جنسی مانند سفليس؛ سوزاک و بيماریهایی که موجب جوشهای ناشی از ویروس و باکتری بر رو

  . وی افزایش می دهد-ای- صورت نزدیکی با اشخاص آلوده به اچ آلت جنسی مردان و زنان می شود؛ احتمال آسيب پذیری شخص را در

  

  چگونه می توانم در مقابل عفونتهای مسری جنسی از خود محافظت کنم؟      - 6

  .تنها راه محافظت از عفونتهای مسری جنسی استفاده از کاندوم و پرهيز از آميزش های پر خطر است

  

  برابرعفونتهای مسری جنسی کافی است؟ آیا  استفاده از کندوم برای محافظت در - 7

  .اگر کاندوم درهنگام دخول جنسی لغزش و یا پارگی پيدا نکند؛ وسيله عالی برای محافظت در عفونتهای مسری جنسی می باشد
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  آیاعفونتهای مسری جنسی قابل مداوا می شود؟  - 8

تقریبُا تمام عفونتهای مسری  جنسی بدون به جا . يار ساده ای دارندتمام عفونتهای مسری جنسی قابل تداوی است و اغلب آنها مداوای بس. بلی

مشورت با پزشک و ادامه مداوا بدون وقفه تا پایان دوره معالجه  و همچنين مطلع کردن همسر برای . گذاشتن عوارض بعدی قابل مداوا می با شند

 . جلوگيری از آلودگی های بعدی الزامی است

 

  وی- آی-ز و اچمفاهيم اصلی در مورد اید

  ایدز چيست؟   - 1 

وی است که به سيستم دفاعی بدن حمله کرده -آی- است و مسبب آن اچ" سندروم ابتال به نقصان در سيستم مصونيت جسمانی"کلمه ایدز مخفف 

ایدز مرحله . اع سرطان قرار گيردو باعث می شود که بدن در مقابل عفونتها  نتواند از خود دفاع کند و در نتيجه تحت تاثير بيماری های مختلف و انو

  .وی است-آی- پيشرفته عفونت از طریق اچ

    

  وی چيست؟- آی- اچ - 2

ویروسی که با حمله به سيستم دفاعی بدن مسبب بيماری ایدز می . است" ویروس نقصان در سيستم مصونيت انسان"وی محفف -آی-کلمه اچ

  .شود

  

  وی از چه راههایی منتقل می شود؟- آی- اچ - 3

  قال جنسیانت - 

  رابطه جنسی محافظت نشده ازطریف واژن؛ مقعد و دهان .وی از طریق رابطه جنسی منتقل می شود-آی-موارد اچ% 80تقریبُا در 

  استفاده از سرنگ مشترک - 

  .وی همچنين از طریق استفاده مشترک سرنگ در تزریق مواد مخدردر رگ انتقال پيدا می کند-آی- اچ

  انتقال از مادر به فرزند - 

امروزه راههای متعدد برای . وی ممکن است از طریق مادر آلوده به این ویروس در هنگام حاملگی؛ زایمان و یا شير دهی به نوزاد انتقال یابد-آی- اچ

  .پيشگيری و کم کردن احتمال انتقال این ویروس وجود دارد

  

  وی انتقال می یابد؟- آی- پس از چند رابطه جنسی اچ - 4

  .وی مثبت است کافی است تا شخص در خطر ابتالء به این ویروس قرار گيرد- آی- نسی محافظت نشده با شخصی که دارای اچفقط یک بار رابطه ج

  

  آیا ریسک ابتالء به این عفونت در رابطه جنسی محافظت نشده حتی در صورتی که اسپرم خارج نشود وجود دارد؟ - 5

  .نشود احتمال ابتال به این بيماری وجود داردبلی در هنگام دخول محافظت نشده حتی اگر اسپرم خارج 

  

  آیا بوسيدن هم خطرناک است؟ - 6

  .تماس بدنی؛ نوازش و حتی استمناء خطری ندارد. وی از طریق بوسيدن منتقل نمی شود حتی اگر زبان نيز به کار برده شود-آی- اچ

  

  موارد دیگر بدون خطر چيست؟ - 7

  .ا؛ استخر؛ گوشی تلفن؛ استفاده مشترک از حوله؛ چاقو؛ چنگال؛ قاشق و غيره سرایت نمی کندوی از طریق توالتهای عمومی؛ سون-آی- اچ - 
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  .وی از طریق نيش حشرات از جمله پشه؛سوسک؛ کک و غيره ویا از طریق گاز گرفتن  سگ و دیگر حيوانات اهلی سرایت نمی کند- آی-اچ -

  .وی از طریق سرفه و عطسه شخص مبتال سرایت نمی کند- آی-اچ -

  .وی از طریق روابط اجتماعی مانند دست دادن؛ به آغوش کشيدن و لمس کردن  شخص مبتال سرایت نمی کند- آی-اچ -

  .وی به مقدار بسيار کمی از طریق آب دهان؛ عرق؛ اشک و یا ادرار منتقل شود- آی-اچ -

  

  وی و بيماریهای مقاربتی وجود دارد؟ - آی- آیا رابطه بين آلودگی به اچ - 8

نظر می اید که ابتال به بيماریهای مقاربتی از جمله سفليس؛ سوزاک  و بيماریهای که موجب پيدایش جوش بر آلت تناسلی می شود؛ بلی به 

  .وی افزایش می دهد-آی-احتمال آسيب پذیری شخص را در صورت نزدیکی با اشخاص آلوده به اچ

  

  فی است؟وی کا- آی- آیا استفاده از کاندوم برای محافظت در مقابل اچ - 9

  .وی می باشد- آی-در صورتيکه کاندوم در هنگام دخول جنسی لغزش و یا پارگی پيدا نکند؛ وسيله عالی برای محافظت در برابر اج

  

  اگر بخواهم شخصی که با که با من رابطه جنسی دارد از کاندوم استفاده کند چگونه می توانم بر آن اصرار نمایم؟ - 10

  .برای گفتن آن نگذارید تا ميل جنسی به نقطه اوج برسد. دون کاندوم با او رابطه جنسی نخواهيد داشتمستقيمُا به او بگوئيد که ب

  

  پس از یک تماس جنسی مشکوک برای گرفتن نتایج آزمایش چه مدت باید صبر کرد؟ - 11

در طول این مدت ارگانيزم بدن در مقابل . هدماه پس از تماس جنسی مشکوک نتایج مطمئن را نشان می د 3) آزمایش ایدز(وی -آی- آزمایش پادتن اچ

. به عبارت دیگر احتمال عفونت زیاد است. در آزمایش نشان دهنده این است که پادتن وجود دارد" مثبت" نتيجه . این ویروس پادتن ایجاد می کند

ت که پادتن وجود نداشته ؛ به عبارت دیگر عفونت نتيجه منفی در آزمایش نشان دهنده این اس. صحت این آزمایش باید با آزمایشی دیگر تائيد شود

  .وجود ندارد

  

  این عالئم چه می باشند؟ .شنيده ام که بعضی ناراحتيهای جسمی نشان دهنده این است که احتمال عفونت وجود دارد - 12

عالئمی از قبيل تب؛ بزرگ . تا شش هفته پس از تماس جنسی مشکوک بعضی نارسایی های فيزیکی ممکن است مشاهده شود 2در حقيقت از 

یا شدن غدد تيروئيد و لنفاوی؛ تورم گلو؛ دردهای عضالنی؛ سر درد؛ اسهال و تهوع ممکن است باعث شود که بيمارفکر کند دچار سرما خوردگی و 

  .آنفوالنزای خفيف شده است

وی و ایدز نمی -آی-يز نشان می دهد و فقط محدود به اچاما همانطور که مالحظه می شود؛ این ليستی است که عالئم مشترک در دیگر عفونتها را ن

  .باشد

  

  آیا معالجه ای برای ایدز وجود دارد؟. در مورد معالجات جدید بحثهای زیادی می شود - 13

کند؛ اما این  این معالجات معموُال پيشرفت این عفونت را به مقدارقابل توجهی آهسته می. وی وجود دارد-آی - معالجات پيوسته ضد اچ 1996از سال 

  .همواره از خود محافظت کرده و پرهيز کنيد: بنابراین تنها یک راه حل وجود دارد. وی موفق نبوده است-آی-معالجات در درمان اچ

  

  وی به کجا باید مراجعه کرد؟- آی- اچ/در صورت مشکوک بودن به ایدز - 14

می توان از خدمات . وی را انجام داد-آی-راکز پزشکی مراجعه کرده و آزمایش اچبرای گرفتن اطالعات و مشاوره الزم می توان به مراکز مربوط در م

  .مشاوره در این مراکز بدون دادن نام بهره برد
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  اطالعات اوليه برای پناهجویان در ترکيه

  برگرفته شده از سایت رسمی سازمان ملل

  جمهوری ترکيه

  وزارت کشور

  

 .ناهندگی در ترکيه، مراحل حقوقی و خدمات اجتماعیاین نوشتار اطالعاتی است در مورد اصول پ

  

این حق برای اجرای امور پناهندگی به کشورهای مورد قرارداد . ، ترکيه محدودیت جغرافيایی را انتخاب نموده است1951پس از تصویب کنوانسيون 

به  1951و تفاضای پناهندگی نمایند ميتوانند مطابق کنوانسيون بنابراین فقط اتباع بيگانه ای که از کشورهای اروپایی به ترکيه آمده . داده شده بود

  .عنوان پناهنده شناخته شده، اقامت دائم در ترکيه داشته باشند

دارای اقامت موقت در ترکيه می  "پناهجو"ن بين المللی قرار گرفته، به عنوا اتباع بيگانه ای که از کشورهای غيراروپایی به ترکيه آمده اند تحت حمایت

از طرف دولت ترکيه شناخته شده اند و تحت حمایت می باشند، و بر اساس قانون کميساریای عالی پناهندگان " پناهجو"عنوان افرادی که به . باشند

  . شناخته شده اند از طرف این سازمان در کشور دیگر اسکان داده می شوند "پناهنده"به عنوان سازمان ملل متحد  

شما فقط با مراجعه به کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نمی توانيد مراحل پناهندگی . قامات ترکيه مراجعه کنيددر ابتدا شما باید به م

  .بنابراین شما باید پس از مراجعه به مقامات ترکيه به کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مراجعه کنيد. در ترکيه را طی نمائيد

 :زنو پناهنده کسی است که 1951مطابق کنوانسيون 

  خارج از وطن خود باشد،

همجنسگرایان (ترس موجه از مورد ظلم واقع شدن به دليل نژاد، دین، مليت، عقاید سياسی و یا عضویت در یک گروه خاص اجتماعی داشته باشد، 

  )عضو گروه های اجتماعی محسوب می شوند

  .به دليل این ترس مایل به دریافت چنين حمایتی نباشد در کشور خود نتواند مورد حمایت واقع شود و یا

  .مورد بررسی واقع خواهد شد1951در صورت اقدام برای پناهندگی در ترکيه، پرونده شما بر اساس تعریف پناهندگی مطابق کنوانسيون 

  مقاماتی که برای پناهندگی می توانيد به آنان مراجعه کنيد

وارد ترکيه شده اید، باید به اداره امنيت شهر، بخش اتباع بيگانه در استانداری شهری  غيرقانونی/ه صورت قانونیب اگر از کشورهای اروپایی هستيد و

  .که حضور دارید مراجعه نمائيد

را انجام  اسرع وقًت به این معنی است که در اولين وقت ممکن بعد از ورود به ترکيه درخواست خود.ً باید در اسرع وقت تقاضای خود را انجام دهيد

 .لطفا به خاطر داشته باشيد که در صورت اقدام در اسرع وقت، تقاضای پناهندگی شما مستندتر تلقی خواهد شد. دهيد

 موضوعات مهمی که بعد از تقاضا باید بدانيد

از شما درخواست ميشود که  .د دادتقاضانامه شما را گرفته و برای پر کردن فرم تقاضای پناهندگی با شما پيش مصاحبه انجام خواهن مقامات دولتی،

در صورت داشتن مدرک دال بر مشکلتان ميتوانيد در وقت . عکس و اثر انگشت شما را خواهند گرفت. دليل ترک کشورتان را با خط خود بنویسيد
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را خواهند گرفت و فرم پيش مصاحبه در پيش مصاحبه، اطالعات اوليه مربوط به شخص  شما و دليل ترک کشورتان  .مصاحبه و یا بعد از آن ارائه دهيد

  .و تقاضای پناهندگی شما را پر خواهند کرد

در صورت غيبت غير موجه در روز مصاحبه،  امکان دارد در مورد تقاضای پناهندگی . بعد از اتمام پيش مصاحبه تاریخ مصاحبه به شما داده خواهد شد

به همين دليل پيش مصاحبه و مصاحبه به شما این فرصت را . ه شده تصميم گيری شودشما با در نظر گرفتن فرم پيش مصاحبه و مدارک ارائه داد

  .ميدهد که دالئل خود را برای تقاضای پناهندگی توضيح دهيد

  . بدین دليل ارائه تمامی  اطالعات و مدلرک مربوطه به مقامات به نفع شما می باشد

  .س، شما ميتوانيد در خواست مصاحبه کننده مرد و یا زن بکنيداگر مصاحبه کننده مرد است و شما زن هستيد و یا بر عک

  . اگر قادر به فهميدن مترجم نيستيد لطفا به مصاحبه کننده اطالع دهيد

  .به جا آوردن موارد فوق نقش اساسی در بررسی تقاضای پناهندگی شما خواهد داشت

  صدور کارت شناسائی و اجازه اقامت

  .بعد از آن به شما اجازه اقامت داده خواهد شد. رای شما کارت شناسائی  صادر خواهند کردروز ب 15مقامات دولتی در مدت 

اگر به عنوان . نتيجه آن به صورت کتبی به شما ابالغ خواهد شد. یا وزارت کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت پرونده شما از طرف استانداری و

امکان دارد شما را به شهر دیگری غير از شهری که در آن تقاضای پناهندگی  کرده اید . خواهد شدپناهنده شناخته شوید، اجازه اقامت شما تمدید 

امکان دارد شما را به . در صورت داشتن فاميل و یا آشنای پناهجو و یا پناهنده در ترکيه، این مسئله را در طول مصاحبه به اطالع برسانيد. انتقال دهند

  .ارند بفرستندشهری که آنها در آنجا اقامت د

. داداگر از کشور غيراروپایی هستيد، وزارت کشور تقاضای شما را برای ثبت نام به کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد انتقال خواهد 

اند انجام خواهد  کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مراحل کاری انتخاب کشور سوم را برای کسانی که به عنوان پناهنده شناخته شده

  .داد

ارائه  در صورتی که نتيجه پرونده شما منفی باشد، شما می توانيد به رای صادره اعتراض کرده، مدارک دیگری را که برای  اعتراض شما مفيد باشند

  .دهيد

  .ض خود را ارائه دهيددر صورتی که نتيجه پرونده شما منفی باشد به شما اطالع داده خواهد شد که ظرف چه مدتی می توانيد اعترا

در صورتی که مشخص شود که بازگشت . در صورت رد نهایی تقاضای شما، پرونده شما در چهارچوب قوانين عمومی اتباع بيگانه ارزیابی خواهد شد

  .داده خواهد شد) کمکی(شما به کشورتان خطری در پی دارد، به شما اجازه اقامت تحت عنوان حمایت فرعی 

در صورتی که تمام راه حلهای قانونی با . رتی که تقاضای اقامت بشردوستانه نمائيد، تقاضای شما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفتبه عالوه، در صو

در صورتی که خودتان ویزا بگيرید، امکان دارد اجازه . روز کشور ترکيه را ترک کنند 15نتيجه منفی به پایان برسد، اشخاص رد شده می بایست ظرف 

  .کشور ترکيه به شما داده شود خروج از

در طول این مدت به . در صورت رد نهایی تقاضای پناهندگی، مطابق با قانون اساسی جمهوری ترکيه شما می توانيد به دادگاه اداری مراجعه کنيد

 .شما اجازه اقامت در ترکيه داده می شود

 د شویدحقوقی که در طول مدت اقامت در ترکيه می توانيد از آنان بهره من

  .مصارف پزشکی شما را دولت ترکيه می پردازد. برای درمان پزشکی به بخش اتباع بيگانه مراجعه کنيد تا شما را به  سازمان مربوطه ارجاع نمایند -1
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امداد و همبستگی و شما می توانيد تقاضای کمک برای مواد غذایی، سوخت، پول نقد و لباس از مراکزی مانند شهرداری، هالل احمر ترکيه، بنياد  -2

  .آدرس این مراکز را می توانيد از شعبه اتباع بيگانه دریافت نمائيد. همچنين سازمانهای خصوصی شهری که در آن اقامت دارید بنمائيد

را در مدارس  14-6 بنابراین شما باید فرزندان بين سنين. ًقانون آموزًش،  تحصيل برای کودکان در سطح ابتدائی اجباری می باشد  222طبق ماده  -3

  .در صورت تمایل می توانيد از تحصيل در دوره متوسطه و باالتر بهره مند شوید. ثبت نام نمائيد

ماه اقامت هستند ميتوانند برای دریافت اجازه کار به وزارت  6، اتباع بيگانه که دارای 4817طبق قانون اجازه کار برای اتباع بيگانه، قانون شماره  -4

  .شما در صورتی ميتوانيد در ترکيه کار کنيد که وزارت کار به شما اجازه کار بدهد. کنندکارمراجعه 

يد از در صورت پذیرفته شدن به عنوان پناهنده و پس از  انجام مصاحبه مالی با مامور کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، شما ميتوان -5

  .در خواست کمک اجتماعی کنيد کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

است در صورت مواجه شدن با هر مشکلی و یا داشتن احتياج به اطالعات بيشتر در مورد موارد فوق، ميتوانيد از مامورین بخش اتباع بيگانه درخو -6

 .کمک کنيد

  شما موظف هستيد در طول اقامت خود در ترکيه از قوانين ذیل پيروی کنيد

عملکردهای خالف قوانين کشوری امکان دارد در موقع بررسی . طول اقامت خود در ترکيه از قوانين کشور پيروی کنيد شما موظف هستيد در -1

  .درخواست شما مورد توجه قرار گيرد

  .شما موظف هستيد وظيفه امضاء خود را در روزهای تعيين شده در شهر محل اقامت خود به جای بياورید -2

  .ا در شهر محل اقامت خود تغيير دهيد، باید سریعا مامورین مربوطه را مطلع سازیددر صورتی که آدرس خود ر -3

ا تاثير در صورتی که شهر محل خود را بدون اجازه ترک کنيد و یا وظيفه امضاء خود را به جای نياورید، این امر امکان دارد در بررسی درخواست شم -4

 .داشته باشد
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  "پيشنهاداتی برای آینده ی جنبش دگرباشان"پاسخی برای مطلب 

  

  با درود بر شما یاران گرامی

نوشتاری که بسيار برای خود من جالب و آموزنده بود در این شماره و به . نخست شایسته است به خاطر انتشار نشریه بسيار سپاس گذاری کنم

است که باز هم قدردانی می کنم از "  هم جنس خود سکس دارند  مردان دگرجنسگرایی که با مردان" قولی بسيار به دلم چسبيد،  نوشتار 

  .برگردان این پژوهش که بسيار سودمند بود

رانی داده در حقيقت چيزی که مرا وادار کرد تا برایتان این نامه را بنویسم، نامه ی دوست عزیزی بود که پيشنهاداتی را برای آینده ی دگرباشان ای

  .آنکه تنها یک خاننده باشم، گوینده ای باشم که دیدگاه های شخصيم را نيز بيان کنمترجيح دادم به جای . بودند

همانگونه که مستحضرید و قطعا سالها با پوست و گوشت خود لمس نموده اید ، " دوست عزیزشما در تکه ی نخست سخنانتان اشاره کردید که  

یا اجتماعی نيست، بلکه یک حقيقت انسانی است که ریشه در عمق  یک اصطالح سياسی، فلسفی و" دگرباشی جنسی"یا " همجنسگرایی"

همجنسگرایان نيز یک تشکل حزبی یا ارگان اجتماعی یا سياسی نيستند، بلکه انسان هایی هستند مانند همه انسان ها، که . وجود آدمی دارد

ارا بودن یک ویژگی و گرایش ذاتی که در به وجود آمدن آن بدون داشتن یک عالمت مشخص ظاهری در ميان مردم زندگی می کنند و تنها به دليل د

با این توجه، مسلم است که هر حرکتی در جهت کسب حقوق این قشر از انسان . نقشی نداشته اند، در اکثر مواقع در معرض رنج و تعب می باشند

ه هيچ کشور، اتحادیه ای از کشورها و یا حتی به یک بوده و حتی ب... ها، باید عاری از هرگونه اعمال سليقه خاص شخصی، سياسی، مذهبی و 

تنها باید به جنبه انسانی همجنسگرایی بپردازد تا بتواند به ماکزیمم موفقيت رسيده و جایگاه قابل . قاره یا یک تمدن خاص وابستگی نداشته باشد

 -نقدر دغدغه های روحی و جسمی و مشکالت عاطفی من معتقدم همجنسگرایان، آ. اعتماد خود را در ميان این قشر زجرکشيده پيدا نماید

  "  احساسی دارند که توان یک کارمبارزاتی یا سياسی را ندارند و اگر هم داشته باشند انگيزه کافی برای این کار ندارند

اد است و صد البته ها که بازگو بله، من نيز بر همين باورم که دگرباشی یک واژه با کاربرد سياسی نيست بلکه تنها بيان کننده گرایش جنسی افر

کننده یک حقيقت انسانيست که همواره و در سرتاسر تاریخ این کره ی خاکی وجود داشته ولی انکار می شده و مورد توجه قرار نمی گرفته، 

سنگينی این اشتباه در  سرکوب می شده و زیر تيغ سانسور تکه تکه شده و هویت و سرشت خود را از دست می داده که البته از دیدگاه خود من

من و  ترازو بيشتر در کفه ی مذهبيون است چراکه همواره مذهبيون بوده و هستند که راهکار زندگی ارئه می دهند و آن را چماغی می کنند و در سر

گرفته و آنها را به مانند گله ی شما می کوبانند و به نام خدا و دستور های او و دین و ایمان انسان های دیگر را زیر سلطه و فرمانربرداری خود 

این نقطه ی سرازیری و وارونگی مذهب است که درک و شعور و شخصيت انسان ها . گوسپندانی می انگارند که نياز به یک چوپان و یا نگه بان دارد

ها و تنها به خاطر وجود این گونه کنش گوناگونی های جنسی هم اگر امروزه هنوز مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار می گيرند، تن. را لگدمال می کند

باری سخن گفتن درباره جسارت ها و دخالت های مذهب در روند طبيعی زندگی همه ی ماها داستانيست . های مذهبی و در نتيجه فرهنگی است

آقا جان ن دریافتم این است که باز می گردیم به موضوع اصلی، لپ سخن شما آنگونه که م. که سر دراز دارد و در این نشریه جای بيان آن نيست

بله، مشکل من با . مشکالت دگر باشان با سياست آبشان در یک جو نمی رود و نمی شود حقوق دگرباشان را از راه بيان سياسی آن بدست آورد

اه جنبه ی سياسی نيز سخن شما دقيقن در همين جاست چراکه من بر این باورم که آن چيزی که  شخصی انگار می شود برای من و شما خاه ناخ

من و شما اگر شيوه ی . پيدا می کند چراکه سرچشمه گرفته از فرهنگ است و به هيچ روی نمی توان سياست و فرهنگ را جدایی از یکدیگر انگارید

را باالی چوبه ی دار  ما خودمان را برای زندگی گزینش می کنيم، داریم از حق طبيعی خودمان بهره می بریم حاال اگر در این ميان رژیمی بياید و

 بفرستد یا با جراحی ها و دیگر عمل ها و واکنش های غير انسانی تالش در عوض کردن شيوه ی زندگی ما بکند، دیگر این زندگی ما تنها شخصی

به پایين ترین کف زندگی خود افراد زیادی درویش وار زندگی کنند و یا کم خوری کنند و هميشه  اگر. نيست بلکه حاال جنبه ی سياسی نيز پيدا کرده
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روز به روز  قانع و راضی باشند تا جایی که  پوستشان بر استخان چسبيده و شکم تو رفته و کمرشان کوژ شود و افرادی نيز آنقدر بخورند و بلمبانند که

تای دیکتاتوری و زور گویی و گردن کلفتی روده هایشان درازتر و دراز تر شود، صد در صد، شک نکن دوست من که اینگونه جهت گيری ها نيز در راس

ایرانيان روز به روز فقير تر و بسته تر می شوند و در عين حال روز به . حاکمان قرار می گيرد، چنانکه امروزه در ایران به وضوح شاهد این رویداد هستيم

حال دگرباشان که جای خود را ) را جدا کرد فعالمخالفين  سياسی و مدنی و در کل جامعه ی  فعالينالبته در این ميان باید حساب . (روز رام تر

  . توجه داشته باشند) فرهنگی -سياسی(این گروه ها که باید به هر دو روی سکه فعالين دارند و 

باید همگی دست اگر ما، همه ی ما می خاهيم که دید جامعه به موضوع دگرباشگی تغيير کند و قوانين زورگویانه و ستم پيشگی موجود از بين برود 

 در دست هم تالش بر به زیر کشيدن حکومت حاکم کنيم که در نتيجه ی فرهنگ حاکم نيز هم راستا با آن از ميان خاهد رفت و آن هنگام است که

سياست ر این قوانين د. همه ی گونه های جنسی می توانند با آرامش در کنار یکدیگر روزگار سپری کنند و رسمی باشند و دارای هویتی مشخص

ما ثبت شده و برای تغيير آنها تنها و تنها باید از راه خودش وارد شد چراکه در غير این حالت مجبور می شویم به قولی گفتنی  مذهبيه دیکتاتوریه

مانند همان انسان آنها که بهمان بدهند و آن هنگام است که ما می شویم به  کوتاه بيایيم و قانع باشيم به چيز های اندکی که داریم و یا شاید

شاید اندکی هم حق زندگی، و  در عوض فواداریمانپوست بر استخان چسبيده ی رام و ساکت که هر آنچه بهمان می گویند سر خم می کنيم و 

خرد شدن آن  راه آمدن با اینگونه حکومت ها به مانند از دست دادن هویتمان است و به مانند. جلویمان پرت کنند ان هم نه آنگونه که می خاهيم

ت است و به مانند لگد مال و له شدن آن است، چراکه اینگونه رژیم ها بر پایه مذهب هستند و تنها منطق شناخته شده در مذهب ، خود مذهب اس

شد، کسی با آن اگر مذهب در دل انسان ها باشد، اگر تنها و تنها شخصی باشد و در زندگی روز مره و قضاوت ها و دیدمان دخالتی نداشته با. و بس

می داند زندگی کند ولی اگر مذهب پتک شد و ویا تيغه ی چاقو، آن هنگام شایسته خود مخالف نيست چراکه هر کسی  آزاد است هر گونه که 

ک دانشجوی بهتر است خودمان را گول نزنيم چراکه اگر شما را که ی. است که برنده می شود و به جراحی افکار و باورهای  دیگر انسان ها می رود

ساله ساکن ایران هستيد را به خاطر همين نوشتاری که در این نشریه نوشتيد دستگير کنند آن وقت می برندتان به جایی که تازی نی انداخت  25

  . چراکه به دید آنها شما فعاليتی سياسی کرده اید برای بر اندازی و سست کردن پایه های حکومت و دینشان

من معتقدم همجنسگرایان، آنقدر دغدغه های روحی و جسمی و " هم به آن اشاره کنم این است که شما می گویيد نکته ی دیگری که می خا

البته که "  احساسی دارند که توان یک کارمبارزاتی یا سياسی را ندارند و اگر هم داشته باشند انگيزه کافی برای این کار ندارند -مشکالت عاطفی 

تنها کنش و دیدگاه خودم را در باره این سخن شما می  منپس "  معتقدم من" د باشيد همان گونه که خودتان گفتيد که شما می توانيد بر باور خو

ببينيد دوست عزیز داشتن دغدغه و گره های روانی و روحی در زندگی همه ی آدم ها وجود . گویم و نه می خاهم آن را رد کنم و نه کم ارزش

مگر می شود فردی بدون این چيز ها ) خاه حتا در باره مسائل دگرباشان باشد(این تنها ویژه ی دگرباشان نيست داشته، دارد و خاهد داشت و 

هيچ چيز را نمی شود بدون تالش بدست . نيک و مناسبی نيست برای نداشتن توان مبارزاتیتوجيح زندگی کنند پس بيان این موضوع به هيچ روی 

حرکت و تکاپو یعنی تالش و مبارزه برای آنچه که . ر انسانی این است که هرگز نباید از حرکت و تکاپو باز ایستادساده ترین آموزه ی زندگی ه. آورد

من و شما اگر ادعا کنيم که دیگر انگيزه ی کافی برای این کار را نداریم پس نمی توانيم ادعا کنيم که . دقيقن هر آنچه که می خاهيممی خاهيم، 

تنها انسان مرده است که انگيزه ای ندارد برای ادامه کار چراکه شاید دیگر کاری برایش نمانده که . کشيم، پس ما مرده ایم داریم هر لحظه نفس می

  . انگيزه ای بخاهد برای ادامه اش

. ر از جاده برسانيمما هنوز در قدم های نخست هستيم، اکنون زمان آن نيست که دست بر زانو بگيریم و نفس زنان خود را به گوشه ای خاکی و دو

سال که بيشتر ندارید، تازه شاید چند سالی باشد که به گرایش جنسی خود  25شما !  ما تازه داریم شروع می کنيم، پس جوانی سنتان کجا رفته؟

آزادی " : ن بر می انگيزد به یاد سخنی از امرسون افتادم که چه زیبا نيروی زندگی و تالش را در انسا!  پی برده اید، به این زودی فرسوده شدید؟

ما باید در طلبش از دل و جان مایه بگذاریم، چه در هيچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی آسان و . هيچ گاه انتظار ما را ندارد

آزادی حقيقی آن است که آنچه را که حق . داوری با شماست دوست من که تا پایان این نوشتار را خاندید و با من همراه بودی" ساده بدست آید

کافيست چشمانتان را باز کنيد آن هنگام است که می بينيد انگيزه های . به وجود خود افتخار کنيد و هر لحظه به زندگی زیبا تر بنگرید. داریم بکنيم
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  .ست یافتن استهر چيز هر قدر هم دشوار و دور باشد ولی قابل د. زیادی هستند برای ادامه استوارانه ی راه

ر در پایان از سرپرستان نشریه سپاس گذاری می کنم که اجازه دادند دیدگاهم را بازتاب دهم و در خاست می کنم که در شماره های بعدی نوشتا

  .های بيشتری پيرامون گوناگونی های جنسی بنویسيد

  

  باسپاس      

  شاد باشيد همواره شادی کنيد
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  هستيم ما

  اميد

  

  بر آن اهريمن تازی شعار نيك ما هستيم      به سال سی ما گشتيم سرود تازه ای جستيم

 همی دشمن بود حيران به بانگ و ساز بيداران                بپاخيزيد سرداران بپاخيزيد هوشياران        

  مردم ايرانصدای پای آزادی به گوش       به هر آوی و به هر برزن بنا سازيد اين پيمان    

  اگر تعدادمان آم بود به آوشش اقتدا آرديم    در آنسول تازيها به تابستان چها آرديم                 

  ندا داديمشان هستيم  گذشته از سر و از جان    برای بستن پيمان سر خاك شهيدامان                    

  بيش از سه دهه پيش با هم همصدا بوديم                         بسی    همه خواهان حق خويش ازاين مافيا بوديم               

  شلوغی پاسارگاد را چه عهدی و چه پيمانی    به ياد می آورم آن روز بارانی                            

  غرورماست چغازنبيل و طوس و دشت پاسارگاد    خالف عهد نا اهالن زديم يكباره فرياد                  

  آه ساعتها به صف جان می گرفتيم    د می آورم نان می گرفتيم                            به يا

  اميد همه ما بود سرود او در اين پيكار    چه خوش می گويد اين خويی خوش گفتار              

  ك ماهمی عشق و وفای اين وفاداران به خا    حمايتهاي اين ياران خوش پندار پاك ما                 

  طلوع صبح آزادی به عزم ما بود نزديك      به عزم آار ما افزود در اين ويرانه تاريك              

  آرمانشاهی و ای نايب رييس دفتر آيهان    تو نوری زاده ايران ستوده های خوش پيمان           

  ببار بر دشمنان آتشهمايون يار با ايمان        بلوچ و پهلوان  گروه آوروش و آرش                  

  تو آيكاووس خاری بر دو چشم دشمن مايی    تو داوود پهلوان و پاسبان ميهن مايی                    

  تو هم مانند داوودم لباس رزم می پوشی     ضيا ای مهربان خوزی گذر شد فصل خاموشی       

  ه بابك ای زيبا دليران  گرو  تو ای سرباز آوه بختياری درفش آاويان ای راد مردان           

  همه هم سنگران گوييد ايران

  شتابان از دل و از جان سرودی تازه سر داديم    همه يكپاره فرياديم همه يكپاره بيداديم                   

  مكن هرگز توای فرزند آوروش ترك ميدان را     به ياد آريم آشتار سياه ديو ايران را                     

  سكوت تلخ دنيا را به اعدام هزاران را    ريم همه ميهن پرستان تيرباران را              به ياد آ

  به گمنامی به خاك خاوران خفتند    به ياد آريم چه بد ياران ما رفتند                          

  رمت انسان راچه بد ديوان نهادند زير پا ح      به ياد آريم  مرگ الله ها در جويباران را              

  شعاری اينچنين برا همه گوييم ما هستيم    آنون هنگام فرياد است همه پابند اين تصميم           
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  براين ُخسران واستبداد از اين زندان خود رستيم      همه گوييم ما هستيم دگر اين ترس را آشتيم            

  وطن را سخت خواهانيم بِر آزاديش مستيم    همه گوييم ما هستيم دگر پيمان خود بستيم               

  بر اين ديوان اهريمن چه چيزی به ز ما هستيم    همه گوييم ما هستيم لباس رزم خود بستيم               

  همه هستيم ما هستيم ما هستيم همه تا پای جان هستيم          
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  اعالم موجودیت کرد شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی

www.IranHomoUnion.net 

info@iranhomounion.net 

 

ده است، در دهم در شصتمين سالگرد اعالميه ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد که به سال جرم زدایی از همجنسگرایی نام گذاری ش

 .با هدف گسترش حقوق بشر همجنسگرایان تشکيل شد  دسامبر دو هزار و هشت، شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی

  اهداف شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی) الف

  تالش در گسترش و رعایت حقوق بشر در ایران برای جامعه ی دگرباشان ایرانی         .1

  ی اتحاد و هدفمند کردن سازمان ها، گروه ها و تشکيالت دگرباشان ایرانیتالش برا         .2

  تالش برای جرم زدایی از همجنسگرایی در ایران         .3

  انجام برنامه های مشترک و هدفمند برای رعایت حقوق همجنسگرایان         .4

  گرایانآگاهی رسانی و تالش در نشر و ترویج فرهنگ پذیرش اجتماعی همجنس         .5

  اعضای شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی) ب

  )IRanian Queer Railroad(آرشام پارسی مدیر سازمان دگرباشان ایرانی          .1

  )Iranian Homosexual Foundation(آریا ایران آرا مدیر بنياد همجنسگرایان ایرانی          .2

  )Iranian LGBT Human Rights Organization(همجنسگرایان ایرانی مانی زانيار مدیر سازمان دفاع از حقوق          .3

  ساختار اداری شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی) پ

  .شورا با حداقل سه عضو ثابت خود فعاليت رسمی اش را می تواند شروع کند         .1

  .نده و دبير شورا را به عهده بگيرندهر کدام از اعضا باید یکی از مسئوليت های رئيس، معاون هماهنگ کن         .2

ا در صورتی که سازمان، گروه و یا تشکيالتی مایل به عضویت و یا همکاری با شورا باشند باید درخواست خود را به صورت کتبی برای دبير شور         .3

  .وافق نظر کامل داشته باشندارسال نمایند و اعضای ثابت باید نسبت به عضویت آنها با توجه به آئين نامه ی داخلی شورا ت

  .در صورت نياز اعضای شورا می توانند در جلسات رسمی خود اساسنامه را اصالح و تکميل نمایند         .4

  رئيس شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی) ت

می شود و تنها می تواند دو دوره ی  رئيس شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی با رای اعضای ثابت و برای مدت چهار ماه انتخاب         .1

  .متوالی این مسئوليت را داشته باشد

  .وظيفه ی رئيس شورا تحقق سياست های کلی تصویب شده در جلسات شورا می باشد         .2

  .اشدرئيس شورا باید بر فعاليت های اعضای شورا و ایجاد بستری مناسب برای فعاليت های مشترک آنها نظارت داشته ب         .3
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  .رئيس شورا مدیریت جلسات شورا را به عهده دارد و در صورت لزوم می تواند درخواست جلسات اضطراری کند         .4

  معاون هماهنگ کننده ی شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی) ث

مدت چهار ماه انتخاب می شود و تنها می معاون هماهنگ کننده ی شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی با رای اعضای ثابت و برای          .1

  .تواند دو دوره ی متوالی این مسئوليت را داشته باشد

  .وظيفه ی معاون هماهنگ کننده بررسی و یافتن موضوعات قابل پيگرد در شورا و پيشنهاد آن در جلسات می باشد         .2

ی دگرباشان ایرانی، موضوعات مورد اختالف و یا نگرانی های موجود را به شورا معاون هماهنگ کننده می بایست با مشورت گرفتن از جامعه          .3

  .منتقل کند

  دبير شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی) ج

ی دبير شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی با رای اعضای ثابت و برای مدت چهار ماه انتخاب می شود و تنها می تواند دو دوره ی متوال         .1

  .این مسئوليت را داشته باشد

  وظيفه ی دبير شورا تهيه ی صورت جلسه و گزارش فعاليت ها جهت ثبت و انتشار مصوبات شورا است         .2

  .دبير شورا مسئول روابط عمومی و پاسخ گویی به ایميل های شورا می باشد         .3

  ساختار اجرایی شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی) د

شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی یک نهاد مستقل حقوق بشری است و به هيچ گروه سياسی، اجتماعی و مذهبی وابستگی ندارد          .1

  .و فعاليت های خود را فراجناحی انجام می دهد

  .دشورا برای انتشار مصوبات و بيانيه های خود از ندا، نشریه دگرباشان ایرانی استفاده خواهد کر         .2

  .سازمان ها و گروه های عضو شورا به صورت مستقل اداره می شوند و عضویت در شورا به معنی ادغام آنها نمی باشد         .3

  .تمام تصميم گيری های شورا باید در جلسات رسمی اتخاذ شود         .4

  .سگرایان ایرانی صورت پذیردتمام مکاتبات شورا باید از طریق آدرس ایميل ویژه ی شورای حقوق بشر همجن         .5

  ساختار مالی شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی) ذ

  .فعاليت اعضای شورا به صورت داوطلبانه شروع شده است و در قبال انجام این فعاليت ها دستمزدی دریافت نمی کنند         .1

  .وظف است که بودجه ی مورد نياز را به صورت پروژه ارائه و منتشر نمایددر صورت نياز به اختصاص منابع مالی جهت انجام مصوبات، شورا م         .2

  .شورا می تواند از تشکيالتی که برای گسترش حقوق بشر حمایت مالی بدون تعهد می کنند، درخواست کمک نماید         .3

  .منتشر نماید شورا باید گزارش مالی پروژه را حداکثر یک ماه پس از اتمام آن جهت اطالع عموم         .4

  انحالل شورای حقوق بشر همجنسگرایان ایرانی) ر

در صورتی که اعضای شورا فعاليت های انجام شده را موثر تشخيص ندادند و در جلسات رسمی تصميم به انحالل شورای حقوق بشر 

  .همجنسگرایان ایرانی گرفته شد با انتشار بيانيه ای آن را رسما منحل می کنند

 

 



  و تو  ن د ا   من و                                                                                                                                          سومشماره     - اولسال   –29  

  

  

  رسانه ها

  

  )به صورت الکترونيکی منتشر خواهد شد 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 

  

  جنسگرایان ایرانیرادیو هم –رها 

www.radioraha.net 

info@radioraha.net 

 

  نسگرایان ایرانی ماهنامه ی ادبی همج - 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 ریه نش –ندا 

www.nedamagazie.net 


