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  سخن آخر

  آرشام پارسی

  

صفحه در ارتباط با  3,610ر منتشر شد و تا به حال مطالبی بیش از اولین شماره ی چراغ در فروردین ماه ھشتاد و چھا

در طول چھل و شش ماه گذشته خیلی از اعضای . دگرباشی و دگرباشان جنسی ایرانی را به چاپ رسانده است

ردیف دیگر  جامعه ی دگرباشان، و ھمچنین دگرجنس گرایان ایرانی که برای این جنبش ارزش قائل بوده و آن را ھم

نبش ھای اجتماعی، مھم و ضروری می دانستند، تالش کردند تا نشریه چراغ که ارگان سازمان دگرباشان جنسی ج

  .ایرانی ھم بود روشن بماند و ماند

در طول این سال ھا دغدغه ی من این بوده است که ھر ماه و بدون وقفه نشریه ی چراغ برای مشترکین اش فرستاده 

تعداد مشترکین نشریه چراغ در روز انتشارش سه نفر بود و امروز حدود . ر موفق بوده امشود و خوشحالم که در این ام

اولین شماره ی نشریه ھشت صفحه داشت و در حال حاضر متوسط تعداد صفحات نشریه در ھر . چھار ھزار نفر نشریه ی چراغ را دریافت می کنند

نان زیادی دعوت کرد تا در کنار آن بنشیند و حرف بزنند و بسیار خوشحالیم که ھمه ی آنھا چراغ از میھما. ماه به ھشتاد صفحه ارتقا پیدا کرده است

  . و این خود نشانه ای از داشتن حمایت آنھا در راه شاید طوالنی احقاق حقوقمان باشد. دعوت مان را صمیمانه پاسخ دادند

شاید در این . لو رشد، ارتقا و پیشرفت جنبشی که حق با اوست را بگیردکسی نمی تواند ج. این راه شروع شده است و پایانی ندارد جز موفقیت

میان باشند کسانی که به دنبال اھداف شخصی خود ھستند اما مطمئنن فقط در حد اھداف شخصی باقی خواھد ماند و تاریخ این تجربیات را به 

  . وفور ثبت کرده است

ھنوز مانند روزھای اول مصمم . امه و تصمیمی برای تعطیل کردن آنھا نداشتم و ھنوز ھم ندارمکه فعالیت ھایم را شروع کردم ھیچ برن ٢٠٠١از سال 

زندگی کرده و با قدرت تصمیم به ایستادن و مبارزه کردن دارم، با این تفاوت که تجربه ھا و درس ھایی که در این مدت از جوامع متفاوتی که در آنھا 

  . ام، پشتوانه ام می باشد

گونه به دنیا آمده است و شرایط و منافع جامعه، پیشنھاد این گرایش را به او نداده است، و شواھد  ی دانستم به عنوان یک دگرباش که ایناز ابتدا م

ن خیابازیادی دال بر ھمجنسگرایی اش وجود دارد، و ھمجنسگرایی اش تنھا در البالی متون کتاب ھا، سایت ھا و روزنامه ھا نیست، بلکه در کوچه و 

ھم ھمجنسگراست و خیلی ھا او را در زمان ھای متفاوت با شرکای جنسی ھمجنس اش دیده اند، و تا به حال ھیچ کس از جنس مخالف پیدا 

نه تنھا با قوانین تبعیض آمیز بلکه با جامعه ی طرفدار تبعیض ھم باید . نشده است که معشوقه اش باشد، راه سختی در پیش دارم و باید مبارزه کنم

  . قابله کنم، بایستم و خسته نشومم

  . نمی شوم تالش می کنم، سر افراز می ایستم و خسته 

که چطور در حالی که شمشیری بر گلویمان است، آب دھانمان را قورت » به ناچار یاد گرفته ایم«ھمیشه گفته ام که ما دگرباشان جنسی ایرانی 

بعیض حاکم است و در میان اکثریتی که خواھان حقوق برابر ھستند و اما خود ھمچنین در زندگی در شرایطی که ت. دھیم تا گلویامان پاره نشود

  . ایستاده اند، ساده نیست -  که ما ھستیم -  جایگاه اعمال فشار بر دیگران

. و از راست به چپ صورت گیردزمانی می توانیم آسوده باشیم که تغییر از پائین به باال و ھمزمان از باال به پایین و در ھمین حین از چپ به راست 

زمانی که ساختارھای غلط را شکستیم، می توانیم در شکل گیری ساختار جدید جایگاه خودمان را . ساختارھای غلط قراردادی مان زیر و رو شود

  .داشته باشیم، وگرنه به ما نخواھند داد
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  . و این ھم آخرین شماره ی نشریه ای است به نام چراغم تاسیس کرده ا IRanian Queer Railroad (IRQR)سازمان جدیدی را با نام 

شاید برای شکستن یک ساختار غلط اجتماع، شاید برای ایستادن بر سر حق و حقوق مان، شاید برای رفتن به یک قدم جلوتر، . این یک تصمیم بود

  .فردایی تازه شاید برای نایستادن در میان یک رفتار ناپسند ایرانی، شاید شروع یک دوره ی جدید و

از امیرحسین، اولین ھمکارمان، که با طرح ھای زیبایش ما را در ھر چه بھتر رساندن . باید از تمام کسانی که در این مدت ھمکاری کرده اند تشکر کرد

  . تتا مھدی عقیلی آخرین ھمکارمان که خواھش من را پذیرفت و سه ماه سردبیری چراغ را به عھده گرف. پیام مان یاری کرد

  

  . پیوست... نشریه ی چراغ ھم به مجله ی ھومان، ماھا، دلکده، رنگین کمان و 

  و 

  تولد

  ندا   

   یرانیا گرباشاندیھ ی شرن

  .را بھ شما تبریک می گوییم

  

  ...گشاید در دیگری... ز ... ببندد دری  ... گر... 

  

  آرشام پارسی 

  ٢٠٠٨اکتبر  ٢٨

  تورنتو
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!ر، گردنم را بزنیدحاج آقا اين شمشی

  )مانی(میرزاآقا عسگری

در زمانى که بیشترین مردم ايران به » اھل قلم«اسالمى در برخورد با سیاست شالق و شیرينى رژيم

شده است، ی بین المللى ھم تنھاتر از ھمیشه در صحنهاند، و رژيم اسالمى در تھران پشت کردهنظام

برابر حکومت به زانو درآمده، و ، در ايرانى در داخل و خارج» دگانو نويسنروشنفکران«برخى از باصطالح 

.بوسند مىنعلین روحانیون آدمکش تھران رادارند

سال  ٢٥جنايتى که در به خون وھاى بسیارى از ايرانیان را در داخل ايران، نظام توانسته است دست

ھمه خبرچین،  استخدام آن. دارد تنھا نماندکه در پیشگذشته روان کرده آلوده کند تا در روزھاى دشوارى

کشند،  به جرثقیل مىھا را در خیابانپاسدار، بازجو، بسیجى، سربازگمنام امام زمان، جالدانى که مردمستادنشین خبرى،گر، اطالعاتى، شکنجه

سر، درمواقع سرکوب بىسواى اين خیل .روزحادثه گان است براى لشکر جنايت پیشهانتحاريون ھمانا گردآورىھاى تروريستى، نیروى انتظامى، گروه

ھا و سرکوب کنند براى آوردن عرب برقرار مى... لبنان وتھران و سوريه و جنوبتظاھرات دانشجويان ومردم ھم چند ھواپیماى بزرگ، پلى میان

.تظاھرات

ھا  و اخیرا با برگزارى بزرگداشت –لیسان ادبى وھنرى  به کاسهبھاى کاذ شغل، موقعیت و از سويى ديگر،نظام مقدس اسالمى در ايران، با دادن پول

اين قلم بدستان ناامید شده، . استزورھم که ھمیشه بودهعامل. کوشد براى خود آبرو بخرد مى» عبدوى جط«ھاى  به نوهھاى طال دادن سکهو

گران  آرایش (اند اسالمى بودهیش از قربانیان اين ھیوالىگور ھم نزديک شده و خود کم وبپاى بسیاريشان به لبکه(خسته و درھم شکسته 

  ).اند اکنون شدهھولناکترين حکومت در ايران از ابتداى تاريخش تا به

که معلوم نبود اقامت گزيدنشان در  - ازقلم بدستانشمار تعداد انگشتى سیاست شالق و شیرينى که نظام اسالمى در برابر اين در سايه

سالى چندبار به پايبوس مرتجعین آن مدعى آزادى دارد وشنوى که اين بکار گرفته است، از اينجا و آنجا مى -چه بودو آمريکا براىاروپائى کشورھاى

د، کر تلويزيون شاه خدمت مىسانسور تئاتريکى از اينان که در زمان قطبى در گروه. امتیازاتى بگیرندبوسى، ء نعلین ازاحاکم برتھران مى روند تا در

ايرانیان آن را که(ر ی فج دھهکند تا به مناسبت سرو تھى را آماده مى و حاال دارد نمايش بىايران را گرفتهبه ناگھان مرض رفت و بازگشت پیاپى به

ھاى ى فرھنگ خانهبه، و از جمله  صادرات ادبیات و ھنر ارتجاعى حکومت به اروپاآن ديگرى، براى !در تھران بروى صحنه ببرد  )نامند ی زجر مى دھه

خواھد دانست در تھران از مالھا مى بود و خود را تبعیدى مىسال پیش در آمريکا٥آفريند، و فالن نقاش که تا  جھان، توجیھات تئوريک و ھنرى مى

...آن ديگرىو! برايش موزه بسازند

ايرانى را برزمین نشاند، . نداردبزند، يادش افتاد شمشیرش را به ھمراهراخواست گردن يک ايرانى  ايد که مى خواندهالبد داستان آن مغول را در تاريخ

ی  از آن دايرهايرانى ھم ماند و سعى کرد پا. را بزنممانى تا بروم شمشیرم را بیاورم و سرت مىجا دايره با گچ کشید و به او گفت ھمیندورش يک

.برگشت و سر او را بريدمغول! گچى بیرون نگذارد

آخوندھاى عرب تبار حاکم بر ايران دارند، البته با يک )ھاى زمانه مغول(ھمان برخورد را با (!)از ايرانیان به پیروى از آن نیاى شجاع خودبرخىحاال 

شیرتان را بیاورم تا تا بنده بروم منزلتان شمجا بنشینید ھمینآقا شما لطفا حاج: گويند زبانى به قاتل خود مى که با زبان بىکوچک و آن ھم اينتفاوت

!گردن من را بزنید
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  میشل فوکو و تاریخ ھمجنسگرایی

  قسمت دوم –حمید بابک 

  

تاریخ مشکل تلقی کردن دوستی بین مردان

که می بینیم تاریخ ھم جنس گرایی شباھتی به تاریخ سرکوب پیش رونده ی چنان

ت ایدئولوژیک مشروعیتفوکو به خاطر تاثیرا. و رفتارھای جنسی متفاوت نیستاعمال

از به جای این که. بخشی حال و درگیری ھای فعلی این نگرش تاریخی را نمی پذیرد

ممنوعیت انجام اعمال و رفتاریھای جنسی، محکوم کردن و سرکوب کردن ھم جنس

کردن نوعی گرایی را نتیجه بگیرد ترجیح می دھد این جریان را از زوایه ی مشکل تلقی

در جامعه می عی ببیند و به بررسی تاثیرات این مشکل تلقی کردناز روابط اجتما

.نشیند

برخی رفتارھا و اعمال بالفاصله تحت تاریخ فوکو می کوشد دریابد چرا در جوامع ما

ن حرکات و رفتارھا ای. گیرندقانون گزاران و فالسفه و ھنرمندان و جامعه شناسان مورد بررسی قرار میبررسی قرار می گیرند و از طرف پزشکان و

آن در صحبت کردن در یک مورد خاص و به بحث گذاشتن آن نشانه ی اھمیت. ساز می شوندبه این خاطر که مورد بحث قرار می گیرند مشکل

ه است چرا مساله این نیست که چرا در این باب بحث ھا برانگیخته شددر مورد اعمال و حرکات جنسی. جامعه و وجود یک نگرانی در آن مورد است

چگونه از قرن نوزدھم به بعد برخی رفتارھای جنسی توجه جامعه ی یونانیان ھمیشه در این باب بحث داشته اند بلکه این مھم است که بدانیمکه

ھوم و معنایی دلیلی این حرکات و رفتارھا ناگھان مفبه عبارت دیگر به چه. بھتر بگوییم روان پزشکان را را به خود جلب می کندعلمی پزشکی و

یابند؟ھفدھم و ھجدھم داشته است پیدا می کند و چگونه در مباحث جایگاھی متفاوت میمتفاوت از آن چه در قرون

ھمه می گویند می خواھیم شخص را از . ارائه شده است شنیده ایمتوضیحاتی که برای پزشکی کردن و روان پزشکی کردن ھم جنس گرایی

حرکات و رفتارھایی دارند نشانه ھایی از عدم تعادل روانی بسیاری از افرادی که چنین. یته ی غیرقانون مند حفظ کنیمخطرناک یک سکسوالتاثیرات

رفتارھای ناخوش آیند ممکن است ھمراه اشکاالت این. اساسی نیز نشان می دھند که نتیجه ی تحریکات و نگرانی ھای آن ھاستیا ناراحتی ھای

گرایی ھم می شود یک عدم تعادل و به این ترتیب ھم جنس. مواردی رخ می دھند که شخص سابقه ی خانوادگی دارددرمادرزادی باشند و اغلب 

.روانی مثل ھمه ی مشکالت دیگر

ی چنین توضیحی دو ھدف نھای. شھرواندان را تھدید کندشخص حفاظت از جامعه است چرا که این رفتارھای انحراف آلود می تواند سایرحفاظت از

نھضت ضدخودارضایی چندان . نیستنداگر برخی اعمال جنسی منحرف تلقی می شوند لزوما مربوط به ھم جنس گراییاول این که. مھم دارد

تا زنان ھم جنس در قرون شانزده و ھفده مشکالت روانی بیشتری در جوامع غربی تحمل نموده انددگرپوشان. دشمنی با ھم جنس گراھا ندارند

اعضای گروه اول افراد شرافت مندی که به رغم وجود انحرافات. رسمیت می شناسندیویست ھا در باب زندگی جنسی افراد دو گروه را بهپوزیت. گرا

گروه دوم افراد ناپایداری که به خوبی با اجتماع. بسیار احترام می کننددانشمندان این افراد را. پست جامعه وضع اجتماعی خوبی را حفظ می کنند

اعمال جنسی به عنوان یک معیار . اجتماعی تلقی می شونداھنگ نیستند و با مشکالت عاطفی اجتماعی به وجود می آورند و خود بی نظمیھم

این نشان می دھد . نباید از نظر دور نگه داشتموقعیت اجتماعی فرد مورد نظر را نیز برای جلب توجه پزشکان و روان پزشکانالبته اھمیت دارد اما

.استفقط به دلیل اعمال جنسی شان نیست بلکه پدیده ای پیچیده تر و کلی تر در کارکل تلقی کردن م جنس گراییمش

به نظر می رسد با محکوم کردن اعمال و حرکات . گرایان زده می شوددومین اعتراض که علمی تر نیز ھست حرف ھایی است که در باب ھم جنس

زندگی و کدام جنبه ھای آن مورد محکومیت قرار سخت است که بگوییم کدام نوع. ت که مورد نظر استبیشتر شیوه ی زندگی آن ھاسجنسی،
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رابطه ی دوستی است که بین او و لرد ریشه ی اولین محاکمه ھای او در. اسکاروایلد آثاری از ان می توان یافتولی در محاکمه ھای. گرفته است

در دو . استمی رسد این رابطه ی دوستی به خاطر شک نسبت به وجود روابط جنسی، محکوم شدهبه نظر. الفرد داگالس جوان شروع می شود

در باب نوع رابطه اش با پسرھای کم سن وسال و اختالف سنی بین شان و رفتارمحاکمه ی آخر وایلد محکوم به رفتار بی شرمانه می شود و از او

شیرین و پسر دوست داشتنی خودم کمی تردید برانگیز ھستند و استفاده می کند مثل جوانانبرخی عبارات که او . او با ایشان سوال می کنند

طبیعی نیست که ناراحت باشیم از این که آن چه ترس ناک است روابط کنترل نشده ی جنسی غیر. احساساتی بین مردان دارنداشاره به اعمال و

.طی است اجتماعی که که نام ھم جنس گرایی را یدک می کشداندازد بلکه رواباین روابط نسل انسان را به خطر می

یک شیوه ی زندگی: ھم جنس گرایی 

می دھد که واقعیت ھم جنس گرایی تقریبا منحصرا جنس گرایی چیست؟ بررسی دقیق تاریخ نگاری ھم جنس گرایی و ھم جنسگرایان نشانھم

ھم . نقش بسزایی دارد چنین بر می آیدآزادی که در تعریف این تاریخ/قضیه ی سرکوبالاقل از . جنسی تعریف می شوددر قالب حرکات و رفتارھای

از حرکات و  .ھای جنسی اش مورد ستم، سرکوب و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار گرفته استجنس گرا انسانی است که به خاطر خواسته

اص را در بستر حرکاتشان بشناسیم و و بفھمیم چرا در جوامع ما مورد اشخاعمال جنسی یک ثابت تاریخی می سازیم که بر اساس آن می توانیم

ودینی ممنوع شناخته شده است و جامعه به این دلیل افرادی را سکسوالیته یا برخی جنبه ھای آن از نظر اخالقی اجتماعی. قرار گرفته اندسرکوب

ھم جنس گرایان دارند فرض مھم دیگری از تاریخ ھم کید بر سرکوب شدنفوکو برخالف آن ھا که تا. مبادرت می ورزند سرکوب می کندکه به آن

یعنی . که مورد درخواست استنماید و آن این که سکسوالیته بیشتر از آن که یک خواسته باشد ھمان چیزی ھستجنس گرایی را مطرح می

.سی، ھمان محتوای مورد درخواست و شئ مطلوب استمطرح می کند بلکه خواسته ی جننوعی از امیال ما نیست که در قالب جنسیت خود را

:این ذھنیت فوکو دوبعد دارد. برای فوکو ھم جنس گرایی ختم به تعدادی خواسته ی جنسی نمی شود بلکه اساسا نوعی تجربه است

ه ی دیگری مثال روابط دگرجنس گرایانه، این روابط مثل ھر نوع رابط .این تجربیات اشاره به روابط متعددی که مردان با ھم برقرار می کنند دارد (1

را محدود به حرکات جنسی شان تصور می این ھم یکی از بیماری ھای جامعه ی ماست که ھم جنس گرایان. حرکات سکسی نیستمحدود به

پیش می اید فرد دگرجنس کم. به خاطر اشاره به قسمت جنسی وجود ما خیلی برای اھل آن کاربرد نداردچنان که واژه ی دگرجنس گرا ھم. کنیم

برخوردی داشته فوکو می گوید باید با ھم جنس گرایی نیز چنین. ھای جنسی اش معرفی کندگرایی خودش را با این عنوان و با تکیه بر خواسته

.باشیم

که تالش ای فوکو بیش از آنسوال تاریخی بر. پیش داده شده و یک بار برای ھمیشه نیستطبیعتی یا گوھری از. ھم جنس گرایی ثابت نیست (2

چگونه در یک جامعه برخی رفتاریھای جنسی مشکل تلقی می برای فاش کردن و شناخت این ھویت جنسی باشد بررسی این مطلب است که

.اساس شیوه ی برقراری رابطه ی جنسی شان نام گذاری می کنیم و می شناسیمشوند و افرادی را بر

و به این ترتیب نوعی . تشکیل و تاسیس می شودنوعی است از تجربه که با تمرکز بر روی خود. است جنس گرایی نوعی کشف خویشتنھم

ھمیشه نیست بلکه برعکس یعنی سکسوالیته به معنای خواھش و انتخاب جنسی چیزی ثابت و یک بار برای .تجربه بر اساس آن شکل می گیرد

.ماده ای است که ما وجودمان را از آن می سازیم

:کو در باب لزوم گی بودن می گویدفو

که ایجاب . یعنی این انتخاب ھا در تمام زندگی ما نمایان استگی بودن. معتقدم این انتخاب ھای جنسی باید شیوه ی زندگی ما را نیز بسازدمن

 .ماستانتخاب سکسوالیته اپراتور تغییرات حیاتی. ھای زندگی مخالف را نیز رد کنیممی کند شیوه

فوکو در این باب می گوید نه. دوستی: شکلی خاص خود را نشان می داده است این نیست که ھم جنس گرایی از قدیم االیام در جوامع ما بهجز 

مدت ھا بود . است از روابط اجتماعی که حاوی محبت استبلکه دوستی میان مردان نوعی. این که ھر نوع دوستی ختم به ھم جنس گرایی شود

ھیچ کس خودش در باب طبیعت . کرداجتماعی و اقتصادی خودش را داشت و برای اذھان عمومی جامعه مشکلی ایجاد نمیبط ایجاباتکه این روا
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.دوستی رابطه ای پذیرفته شده بود. نداشت ھر گونه روابطی با ھم داشته باشندروابطش سوال پیچ نمی کرد چرا که ایرادی

استقرار ساختارھای خاص سیاسی . "ایجاد مشکل می نموداھی بسیار ھم گرم می شد از ابتدای قرن ھفدھمروابط دوستانه میان مردان که گاین

دوستانه در جوامع اشرافی دیگر تکوین نھادھای سیاسی باعث شد روابط". اجتماعی و سیاسی خودش را از دست بدھدباعث شد دوستی کارکرد

اجتماعی ، قالب تحول و بلکه مشکل تلقی شدن دوستی میان مردان به عنوان وعی از رابطه یدر. و مشکل تلقی شوند" چنان که بودند نباشند

.سوال ببرند و عاملین به آنھا را ھم جنس گرا قلمداد نمایندافراد کم کم رو آوردند به این که برخی رفتارھای جنسی را زیر

گسترش احساس خانوادگی در تمام . شد) تربیتینگرانی(ان اخالقی سازی دوستی باعث ایجاد احساس خانوادگی و به ھمراه آن جریاین تحول

خانواده چونان سدی در برابر  .شد به این که زندگی خصوصی جای روابط اجتماعی از جمله دوستی را بگیردجامعه در قرون ھفده و ھجده منجر

می نماید و اشکال جاد احساس خانوادگی اشخاص را از جامعه منزویای. اعضای خودش را حفظ نمایدجامعه قد علم نمود تا ھویت و صمیمیت میان

. وجود داردبه ھمراه این احساس خانوادگی نگرانی تربیتی ھم. خیابان، کلیسا، ھمسایگان :سنتی اجتماع گرایی در خازج از منازل باقی می ماند

زندگی، آماده کردن کودکان برای. ه خانواده نقش روحانی و اخالقی می دھندکنند باین نگرانی تربیتی که اخالقیون و اصالح طلبان ان را تقویت می

. ھر چه بیش از پیش ھم خود را صرف این نقش تازه ی اخالقی و روحانی کنندباید. خانواده باید تن و روح کودکان را شکل دھد. زندگی بزرگ سالی

ھمراه میکنند چگونه بر دوستی ھا تاثیر می گذارد؟الح طلبان را با آنظھور احساس خانوادگی و نگرانی تربیتی که اخالقیون و اصاما

:به دو طریق

به ھسته ی خانواده بلکه در نگرانی تربیتی والدین شرکت افراد نه فقط در حس فرد نسبت. خاصی از روابط اجتماعی مورد شک قرار می گیردنوع

را به آن اختصاص بدھند و به این ترتیب توان ر می کند بخش مھمی از زمان و انرژی شانآن ھا را وادا - تازه نسبت به کودکانذھنیتی- می کنند 

مرئوس، /این حال روابط رییسبا. نسبت به انواع سنتی اجتماعی بودن و تاثر دید نادرستی وجود دارد. یابدبرقراری روابط اجتماعی کاھش می

طبقه نوع روابطی که شخص می تواند با دیگری داشته باشد بر اساس سن، جنسیت،. شوندارباب رجوع به خوبی تشکیل می/فقیرو دوست/غنی

تصور می کنند نوع خاصی از روابط غیر از . اسباب تردید می شوداختالف زیاد سنی بین دو دوست مرد. ی اجتماعی و خانواده تشکیل می شود

.است) فرزند/والدین(نواده بین افراد وجود دارد مثل محبتی که مخصوص اعضای خاروابط دوستانه

ستایش از دوستی ھمراه با بی تفاوتی افراد نسبت به روابط با غیر اگر برای یونانیان. در قرن ھجدھم خاصیت صمیمانه ی روابط از بین می رود (2

. را تھدید می کند می شود و آن روابطبا دوستی وارد رقابت - خصوصا عشق به غیرھمجنس- پس از حلول قرن ھجدھم، عشق ھم جنس بود

تمام روابط اجتماعی که  .جامعه در خانواده رشد می کند و دوستی نیز در ھمین فضا فراگرفته می شوداجتماع پذیری فرد به جای قالب عمومی

زیر سوال می -یرپ/پسر و جوان/انجمن اخوت، نمادھای اجتماعی محبت بین مردان و روابط مرددوستی بین مردان،-خارج از قالب خصوصی خانواده 

.روند

 .نوعی از قدرت سیاسی که در زندگی، موضوع اصلی نگرانی ھایش را پیدا می کندفوکو این نوع مشکل سازی را قدرتزیستی می نامد یعنی

.و مرگ عالقه داردقدرتزیستی به زندگی و ھر چه آن را تولید یا تھدید یا مھار کند مثل بیماری

نیروھای قابل تن داشتن و زندگی کردن و احتماالت زندگی، بھداشت فردی و اجتماعی،, بودند زنده ای در دنیای زندهانسان غربی می آموزد موجو

دیگر زندگی کردن. برای نخستین بار در تاریخ زندگی فرد به سیاست راه می یابد .مھار و فضایی برای به نمایش گذاشتن آن به بھترین نحویعنی چه

بلکه در نمایشگاه دانایی ما و دخالت قدرت در آن، نقش می . نماید نیستی که گاه گاھی در امکان مرگ و نیستی آن رخ میآن بنیان ناپذیرفتن

  .پذیرد
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  جمال جمعه شاعر عراقی :شعر

  حمزه کوتی :ترجمه

  قسمت دوم

  
  

شھری که شاعر از : پایان رساند اش را در کپنھاک به جمال جمعه، شاعر عراقی، در بغداد متولد شد و تحصیالت دانشگاھی

متن «و » گردشی در دلھا«و » باغ معطر«از جمله  بسیارى" "Eroticaھای » کامنامه«وی . در آن زندگی کرده است ١٩٨۴سال 

ای از محافل مذھبی و سیاسی را در دنیای عرب بر انگیخته و سبب  را ویراستاری کرده است؛ کاری که خشم پاره» ھای ممنوع

کتاب : ی آنھا می توان از او کتاب ھای شعر بسیاری چاپ کرده است که از جمله. و سوزاندن این کتاب ھا شده استمصادره 

آثار وی به زبان ھای دانمارکی، . را نام برد ١٩٩٨و يادادشت ھای يك خوابگرد  ١٩٩۵، دست دادنی در تاريكى ١٩٩٠کتابھا 

.، تامیل و چند زبان ديَكر ترجمه شده استانَكلیسى، سوئدی، فرانسه، آلمانی، فارسی، ترکی

را انتشار می دھد که در نوع خود    در این راستا مجله نفزاوی  جمال جمعه نسبت به ادبیات کامستا عالقه مندی فراوان دارد و

  کاری بسیار جدید و موفق است 

بعد   نشر داد   ری اشعاری از این مجموعه راابتدا و اوج جمال جمعه را می توان با مجموعه شعر کتاب الکتاب دانست عباس ناد

از مقاالتی که در سایت اثر درباره شاعر نشر داده شد نیاز به ترجمه ای دیگر از کتاب احساس می شد حمزه کوتی مترجم عرب 

سمت ھایی از ق  چراغ در دو شماره    که به زودی انتشار می یابد  تبار ایرانی اخیرا مجموعه شعر کتاب الکتاب را ترجمه کرده

  مجموعه را برای آشنایی بیشتر نشر می دھد 

  

  

  

٩٠(  

  تو را ھرگز نمی گویم

  ونه تو مرا

  .ھرکس خودرامی گوید

  

٩١(  

  اتا ق

  .کتابی است با چھارصفحه

  

٩٢(  

  ھمه پیامبران

  کتابی دارند

  .خودشان:ومھم ترین کتاب ھاشان

  

٩٣(  

  خورشید

  برگ شب را واژون کرد
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  .تا کتاب روزآغازگردد

  

٩۴(  

  آنچه برروزمی نویسیم

  شب محوش می کند

  .بی آنکه بداند

  

٩۵(  

  سرکشا ن

  نادان وبی سوادند

  .دربرابرکتاب ملت ھا

  

٩۶(  

  برخی کتاب ھا

  ھم چون صدف

  .تنھاجلدند

  

٩٧(  

  تنھاکتاب دیکتاتوراست]:من[

  .که ھرروز آن رامی خواند

  

٩٨(  

  دیوارھا

  .کتاب آنکو کتابی ندارد

  

٩٩(  

  ویولون

  زمینه ی تصوف استکتابی در

  .باچھارسطر

  

١٠٠(  

  کتاب ھای بی مایه

  خوانندگانشان بسیارند

  اماکتاب خوب

  خوانندگانش رابرمی گزیند

  .درست مانند دوستان

  

١٠١(  

  پروانگان را

  وقتی نیست

  .جزبرای خواندن گل ھا
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١٠٢(  

  ای کاش

  یک کتاب بودیم

  ای کاش کتابی بودیم! نه

  .باصفحاتی گوناگون

  

١٠٣(  

  لیھرمقتو

  .کتابی تکه تکه شده است

  

١٠۴(  

  ھرکس

  کتابی بسوزاند

  روزی کتابی 

  .او را خواھد سوزاند

  

١٠۵(  

  کتاب ھای سوخته

  .درخشان ترین شھیدان اند

  

١٠۶(  

  ھماغوشی ما

  کتابی است بسته

  .که خود را می نویسد

  

١٠٧(  

  فریاد

  کتابی است

  .با واژه ای بی معنا

  

١٠٨(  

  باد

  نویسنده ی آب

  .درخت استوخواننده ی 

  

١٠٩(  

  رنج

  .کتابی است با یک رنگ

  

١١٠(  

  کتاب ھای تاریکی

  خواننده شان 
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  .شمع شب بیداراست

  

١١١(  

  شمع

  خواننده ی شب  زنده دار تاریکی است

  .درمحراب شب

  

١١٢(  

  شمع ازبرای چه می گرید

  ھرگاه تاریکی رامی خواند؟

  

١١٣(  

  شمع

  نویسنده ی خاموش نور است

  که فنا می شود

  .که به تاریکی می نگرد درحالی

  

١١۴(  

  شمع ایستاده است

  و باروشنی بھتری

  .می خواند

  

١١۵(  

  شمع می میرد

  واومعنای تاریکی رادرک نمی کند

  باآنکه زندگی اش ھمگی 

  .به خواندن آن سپری شد

  

١١۶(  

  می ھراسند

  ازاینکه درکتاب ملت

  معنایی باشد

  .برای ھمین برخی صفحات راپاره می کنند

  

١١٧(  

  گا نمرد

  متن ھایی ھستند

  که زندگی شان نوشت

  .ونیستی آن راخواند

  

١١٨(  

  ھرپاره ابری 
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  خودکتاب است

  که چیزی می گوید

  که پاره ابردیگری آن رانمی گوید

  .بااینھمه حرف ھاشان شبیه به ھم است

  

١١٩(  

  ھرقطره ای کتاب است

  پاره ابر

  .کتابخانه ی باران است

  

١٢٠(  

  ھوامتنی است

  می نگاردکه ھمگان را 

  .وھیچ کس او را نمی بیند

  

١٢١(  

  غبار به تنھایی

  .بر روی ھوامی نگارد

  

١٢٢(  

  گرد وغبار

  حروف پران زمین است

  آیاھواست که زمین رامی گوید

  یاخودگفت وگوی میان دوکتاب است؟

  

١٢٣(  

  کتاب ھایی

  که دیگرکتاب ھاراانکارمی کنند

  دروغ گوی اند

  .چراکه ھستند

  

١٢۴(  

  مرا وامگذار

  و خود تنھا بمانی

  .جدال ما سومین کتاب است

  

١٢۵(  

  آیا زیباترین کتاب ھا

  ھمان ھا که نوشته شده اند

  یاآن ھایی که نوشته خواھند شد؟

  

١٢۶(  
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  آیاجلد ورود است

  یا سرگردانی؟

  

١٢٧(  

  آیا فھرست ھا

  عیب اند یا مزیت؟

  

١٢٨(  

  وچرا از رھگذران

  جزعنوان ھا شان 

  چیزی نمی بینیم؟

  

١٢٩(  

  ام متن را می بردکد

  این خواب گرد

  متن مرگ یا متن زندگی؟

  

١٣٠(  

  حیرت کتابی است

  که آغا ز می شود

  .ازآنجایی که می انجامد

  

١٣١(  

  بال ھا کتاب اند

  که پرندگان 

  .آن ھا راجز برای آسمان نمی گشایند

  

١٣٢(  

  لک لک ھا

  دسته وار پروازمی کنند

  .ھم چون سطری درکتاب کوچ

  

١٣٣(  

  نی استموسیقی مت

  .که قلب مطالعه می کند

  

١٣۴(  

  دل ھا

  پر رازترین کتاب ھا یند

  که گاھی وقت ھا

  .به دست زبان آلوده می شوند
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١٣۵(  

  پدربزرگ من 

  باخیش خود

  .ماھرترین نویسنده ی جویباران بود

  

١٣۶(  

  کشت زارن

  .دفترھای باران اند

  

١٣٧(  

  اوکتابی است

  که دیگری

  .می نویسدش

  

١٣٨(  

  است مادرم کتابی

  خالکوبی شده

  .باخون وسیاھی

  

١٣٩(  

  پدرم

  نخل ھا راسطربه سطر

  باالمی رود

  .تابه عرجون معنا برسد

  

١۴٠(  

  فراموشی

  .کتابی است محو شده 

  

١۴١(  

  ھرتکه ای که  شمع

  ازتن خود ازدست بدھد

  .کتابی راروشن می کند

  

١۴٢(  

  ای کتاب

  آتشی که تورانمی سوزاند

  .روشنت می کند

  

١۴٣(  

  است چه روشن

  کتاب
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  .درحالیکه می سوزد

  

١۴۴(  

  ھرظلمتی

  دربرابرکتاب گدازان

  .پس می رود

  

١۴۵(  

  ھرکتابی که می سوزد

  انگشتان آنکه اوراسوزانده

  می گزد

  .پیش ازآنکه خاکسترشود

  

١۴۶(  

  برخی کتاب ھا

  چون ققنوس اند

  ازخاکسترخویش

  .استوار تر و تازه تر برمی خیزند

  

١۴٧(  

  چشم ھا

  .انددوکتاب توأمان 

  

١۴٨(  

  آیااینھا بوقلمون اند؟ - 

  .نه اینھاکتاب ھای برگزید ی  سلطان اند - 

  

١۴٩(  

  شمشیرجالد

  قلم بر گزیده ی  سلطان است

  .برای نوشتن تاریخ

  

١۵٠(  

  آیاسرکشان

  تاریخ رامی نویسند

  یااین تاریخ است

  که آنان رامحومی کند؟

  

١۵١(  

  به جای آنکه سلطان 

  دیگری را محو کند

  .اثبات می رساندخودرابه 
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١۵٢(  

  تکه پاره ی جسدھا

  .حروف سرکشی اند

  

١۵٣(  

  شمعی الی کتاب؟ - 

  .نه،یکی زندانی است ایستاده میان دودیوار - 

  

١۵۴(  

  تن من وشمشیرتو

  .گفت وگوی خونین آزادی اند

  

١۵۵(  

  کتابی که کتاب دیگر را

  خیانتکاربه شمار آورد

  .خائن است

  

١۵۶(  

  مرداست - تن من زبان

  جمه ی امین آنوتوتر

  .زنی دیگر -به زبان

  

١۵٧(  

  عشق

  کتابی است

  .به ھیئت قلب

  

١۵٨(  

  زبان

  تنھاصفحه ی بیھوده

  .درکتاب قلب است

  

١۵٩(  

  چشم ھا کتاب اند

  که زبان خاموش آن ھا

  .بسیاری چیزھامی گوید

  

١۶٠(  

  گندم سطرھای طالیی کشت زاراست

  که پدرم بسیاربارھا

  .کردآن ھا رابا داس خود خالصه می 
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١۶١(  

  قرص نان

  کتابی است

  که کشت زارش گفت

  .وباران اش نوشت

  

١۶٢(  

  قرص ھای نا ن

  صفحاتی ھستند

  .ازکتاب کشت زارن

  

١۶٣(  

  گله ی گوسفندانی پراکنده ؟ - 

  .نه،اینھا بریده ھایی ازکتاب اندوه من اند - 

  

١۶۴(  

  ھسته

  .حرف اول ازکتاب درخت است

  

١۶۵(  

  میوه ھا

  .سخن بلیغ درخت اند

  

١۶۶(  

  من برای خود کتابی ھستم

  .وصفحه ای ازکتاب انسان ھا

  

١۶٧(  

  دیگران

  کتاب ھایی ھستند

  که آن ھارا می خوانم

  وآنچه  مراخوش می آید

  برمی گزینم

  برای کتاب خود

  .)کتابی که ھمواره ویرایش می کنم(

  

١۶٨(  

  نه من تو را رونویسی می کنم

  نه تومرا

  بگذارکه فطرت مارابنویسد

  .واندوعقل بخ
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١۶٩(  

  عقل

  .فرھنگنامه ی طبیعت است

  

١٧٠(  

  ھنگامی که 

  یکدیگررادوست می داریم

  آن وقت است

  .که خوب می خوانیم

  

١٧١(  

  کینه

  خواننده ی بیگانه ی

  .زبانی است که نمی داند 

  

١٧٢(  

  این ترانه نیست

  اینھاپرندگان اند

  که آنچه بربرگ  درختان خواندند

  .بازمی گویند

  

١٧٣(  

  من واین دست تواین دست 

  بیا باھم آشتی کنیم

  وبا نخستین برگ ھا

  .آغازکنیم

  

١٧۴(  

  ھوا

  ترانه ی گنجشک ھا راضبط می کند

  وھنگامی که بازایستادند

  .محوش می کند

  

١٧۵(  

  آنچه آتش می نگارد

  .باد ھا پراکنده اش می کنند

  

١٧۶(  

  خیزاب

  دست خود را  به کرانه ھا دراز می کند

  تابنویسد
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  واپسین ودرلحظه ی 

  .آن را پس می کشد

  

١٧٧(  

  کف

  نوشته ی دریا ست 

  .که کرانه ھا ھمیشه ازیاد ش می برند

  

١٧٨(  

  وقتی صحرا با دریا

  دیدارکند

  چه کسی خواھد نوشت چه کسی؟

  

١٧٩(  

  نمک

  باقیمانده ی کتاب صحرا

  .درحافظه ی دریا ست

  چشمه سا ران

  ھمان چیزھایی است

  .که صحرا از کتاب دریا برگرفت

  

١٨٠(  

  این بیابان

  .ھیچ تصمیمی ندارد

  نوشتنش را

  ھیچ شیوه ای نیست

  .ھرچند با این باد دوستی دیرینه دارد

  

١٨١(  

  باد

  کتاب صحرا را

  تپه تپه ورق می زند

  .تا خورشید آن رابخواند

  

١٨٢(  

  خورشید

  .خواننده ی ابدی صحراست

  

١٨٣(  

  ماتبعیدشدگان

  شھرھا ما را به تفصیل

  می نویسند
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  .ام ھامان رابه یاد بیاورندبی آنکه ن

  

١٨۴(  

  چرامحکومان به اعدام

  نام ھای خود را

  .روی دیوارھا حک می کنند

  آیابه خاطراینکه دیوار ھا ازما وفادارترند؟

  

١٨۵(  

  بعدازآنکه محکوما ن

  زندگی خودرا

  روی دیوارھاخواندند

  نام ھا وتاریخ خودرا

  .روی آن ھاحک کردند

  درست ھمانگونه که برکتاب ھا

  وقتی که کودک بودند

  .گذشتند و

  

١٨۶(  

  توراخواھم خواند

  اگرچندخود را

  .محوکنم

  

١٨٧(  

  آسمان و زمین

  دوکتاب اند

  که معنای یکدیگررا

  .مبادله می کنند

  

١٨٨(  

  اشیاء

  معناھایی دگرگون شده اند

  که وقت

  آن ھا راطبق آنچه حس می کند 

  .می نویسد

  

١٨٩(  

  درتاریکی

  انگشتانم را وامی گذارم

  .اتورابخوانندت

  

١٩٠(  
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  دریامی میرد

  .کف -درگفت وگو

  

١٩١(  

  تنداب 

  گفت وگوی موج

  .با تند بادھاست

  

١٩٢(  

  چه کسی باورمی کند

  که ستارگان کلمه اند؟

  چه کسی باورمی کند

  که شب کتاب است؟

  

١٩٣(  

  آنچه می نویسم

  نویسنده اش من نیستم

  آنچه می نویسم

  کتابی ناشناخته است

  که آن را

  .ی دیگری خواندمدرزندگ

  

١٩۴(  

  :ازینگونه اند مردم

  ارزش آنان به چیزی است

  که دارند

  نه به آنچه به دست می آورند

  .درست ھم چون کتاب ھا

  

١٩۵(  

  پشیمانی

  .پاک کنِ غلط ھا ست

  

١٩۶(  

  یک زندانی

  درسلول انفرادی

  کتابی است

  .دریکی صندوق

  

١٩٧(  

  دلقک

  کتابی است
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  که مردم رامی خنداند

  .غلط اش با امالی

  

١٩٨(  

  ای دوستان

  شما اجزای  من اید

  .که معنایم به آنھا وابسته است

  

١٩٩(  

  بعد ازھر تندبادی

  دریا امواجش را

  ورق می زند

  وھرگاه خیزابه ی خائنی دید

  آن رابه کرانه ھا پرت می کند

  .یابرصخره ھا ش می شکند

  

٢٠٠(  

  کف

  :مرکب کرانه ھا ست

  ھرگونه نوشتنی پوچ است

  .محوشدهوھراثری 

  

٢٠١(  

  شاخساران

  بازوھای بی شمار درخت اند

  که با آن ھاکتاب درخت را

  استوارمی کنند

  .تا که خورشیدش بخواند

  

٢٠٢(  

  آینه

  تنھاصفحه ای است

  .تن ما را:که تمام کتاب را می گوید

  

٢٠٣(  

  پروانه

  چه چیزی برآتش شمع خواند

  که خودرابه آتش افکند؟

  

٢٠۴(  

  شاخه ھای درھم

  .درختان اند گفت وگوی
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٢٠۵(  

  حاشیه ھای دریا

  .ھمیشه درکرانه اند

  

٢٠۶(  

  دست ھا

  دوجلد یک کتاب اند

  .که خوانده می شوند

  

٢٠٧(  

  کتاب بی خواننده

  .تنی مرده است

  نوشتن رستاخیزاست

  .برای ھرخواننده ای

  

٢٠٨(  

  بگذار

  دستم را از توبگذرانم

  .تا نوشتن را بیا موزم

  

٢٠٩(  

  روشنایی نھان شد

  وشب

  آبیِ  دریا رابه سرقت برد

  درحالیکه

  جلد تاریکی خاموش را

  بربرگ ھای آبی اش 

  .پیچانده بود
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  )صفويه(ھمجنس گرايي در عھد امپراطوري عثماني 

مھدی عقیلی

  روزی ھزار عاشق از چوب می تراشد       آن ماھروی خراط در ھر کجا که باشد 

  دمادم می کند از ناز جنگ زرگری با من      ا من بت زرگر که افکنده است طرح دلبری ب

  چه دلست این که مرده شو ببرد        دل من برده مرده شو پسری 

  

در بالد عرب و حكومت تركان صفوي در ) عثماني(ھمزمان با عھد تركي 

بالد فارس لغت تركي در دواوين و خطابات دولتي مرسوم گشت و باعث 

  ١.انحطاط ادب عربي و فارسي شد

وك و سالطین در اين دوران توجه چنداني به شعر نداشتند و جز در مل

پرداختند و اندك خیري از آنھا  موارد نادر به ترغیب و تشويق شعرا نمي

شد كسب معیشت شعرا در اين زمان از طريق حرف و صنايع  صادر نمي

بود و در بین آنھا قصاب كفاش و نجار و كحال و تیرگر و بار فروش و 

شود تا آنجا كه يكي از آنھا سروده  ز و از اين قبیل ديده ميسیرابي پ

  ٢.است

  

  درزي سوزني آبكش سقا تخلص كرد و    اند سخن افتاده بسكه اھل حرفه در فكر

  خود بود مالغني ھر كه زر دارد بدور      منحصر در دولت است اين زمان صاحب كمالي

  ٣.ازار پرداختند كه در ايران به شعر شھر آشوب معروف گرديددر پي اين مسائل شعرا به تغزل با پسران اھل حرفه و ب

تحلیل غرابت ) و ذوقافیتین و لزوم مااليلزم و لغز و نظم تواريخ شعري با حساب حروف ابجد ۴ذو وجھین و ذو بحرين (دخول الفاظ عوام و تفنن در شعر 

شعرا ھمديگر را به دزدي شعر يكديگر متھم داشتند تا جايي كه در .ديد آورد حساب تضمین و اقتباس اسباب انحطاط ادب را در اين دوران پ و كثرت بي

  اند مقام تعريض سروده

  و لم از جرعن التضمین طیري          اطالع كل ديوان اراه
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  فشعري نصفه من شعر غیري        اضمن كل بیت فیه معني

  ستاز دست صائب ا تنھا نه اين ستم به من      سلیم   ديوان كیست از سخنانم تھي

در پي  - ندشعرا و نويسندگان در اين دوره در استعمال الفاظ و امثال عامیانه اسراف ورزيدند و شعر و كالم را از درجه اعلي به درك اسفل سقوط داد

شرب خمر و و گروھي به درك لذائذ و  ۵مرارت معیشت و سختي دوران مردم در اين دوره به دو گروه تقسیم شدند گروھي به زھد و دين پناه بردند

  .ھمچنین مدارس صوفیه در اين دوران جايگزين مدارس علم و ادب شد ۶مخدرات رو آورند

قھوه خانه ھا در  ٧از ديگر مشخصات اين دوره ورود اروپايیان به منطقه شرق میانه است كه باعث آشنايي بیشتر شرقي ھا با آداب و رسوم غرب شد

  .زيد آب تلخ گرداندندھا پديد آمدند و دود تلخ را م كنار میكده

ند در پي در اين كشاكش دھر پادشاھان ادب دوست ھند با اعطاي صالت و جوايز كرامند به شعرا و علماء حوزه علمي ادبي ايران را به ھند انتقال داد

  .شد اين جوايز شعرا و ادباي ايران به سوي ھند سرازير شدند و در ادب طرحي نو در انداختند كه به سبك ھندي مشھور

ھاي اين دوران است به دست فراموشي سپرده نشد و شعرا بیش از پیش  غزل مذكر و لواطه در كنار كثرت تعابیر پیچیده كه از شاخصه با اینھمه 

  .٨بدين امر پرداختند

پس از صرف طعام با پسر  خورد شب آخر عمر خود وقت افطار مقداري ترياك خورد و نخود ترياك خالص مي ۴۵ھر روز تا حدود : شاه اسمعیل ثاني

و پیش از خفتن باز قوطي مخصوص ترياك ... جوان و زيبايي بنام حسن بیگ حلواچي اوغلي كه معشوق و مصاحب شبانه روزي او بود به گردش رفت 

شاه را در حال مرگ و حسن بیگ را  روز ديگر چون تا نزديك ظھر از خوابگاه بیرون نیامد بدرون خوابگاه رفتند... خود را خواست و مقداري در دھان افكند

زندگاني شاه عباس اول (زھي حیات نكونام و مردني به سعادت ) م١۵٧٧نوامبر  ٢۴(ھـ ٩٨۴رمضان  ١٣مفلوج و بي حركت يافتند شاه در گذشته بود 

   ٩نقل از باستاني باريزي نون جو و دوغ گو) ١نصراهللا فلسفي ج

معاصرشاه طھماسب چھارصد پسر ساده روي رعنا از ترك و تاجیك و رشتي و گرجي ھمه طاسك پوش امیره دباج معروف به مظفر سلطان گیالني 

خالصة التواريخ . بودند و هللا علیحده براي ھر يكي تعیین نموده بود كه ھیچ يك از آنھا با ديگري مخالطت ننمايد  كمر مرصع بسته در خدمت او مي

  ١٠)ھمان مآخذبه نقل از باستاني پاريزي (قاضي احمد قمي 

با پسر با سلیق بیگ عیسي نام ساده خوش اندام اراده فسادي . امیر غیاث خوارزمي كه به متانت راي و اصابت تدبیر از ساير وزراء امتیاز داشت

  ١١)و خالصة التواريخ، قاضي احمد قمي به نقل از باستاني پاريزي ھمان ماخذ ٣۵٨احسن التواريخ رو ملو ص (نموده 

  .كنیم توان به كتاب رستم التواريخ رجوع كرد كه ما براي پرھیز از اطاله سخن از ذكر موارد آن دوري مي يي با ابعاد لواطه در اين دوران ميبراي آشنا

ا من جمله اين چند حكايت ر. اند ھاي سبك ھندي نیز مشحون از ترجمه زندگي شعرايي است كه عاشق زيبا پسران بوده گذشته از كتب تاريخ تذكره

  .كنیم و كل اناس في بعیرھم خبر به قصد تبرك از تذكره نصرآبادي ذكر مي

مالسیري جرفادقاني، مدتي در خدمت امام قلي خان حاكم فارس بود گستاخي او در خدمت خان بمرتبه اي بود كه پسري صاحب حسن مالزم 

  .١٢داشت مالقات خود را با پسر مذكور بنظم آورده اين بیت از آن است

  دو يار سوخته را كیر سرخ و كون سفید      خلوت خالي چون آتش و پنبه است درون 
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  لرزيدن و نزديك شدن كارنسیم است          در گردن او دست دلیرانه برآور

  ١٣.كز كام گذشتن روش عھد قديم است        لب بر لب معشوق نه و سینه به سینه

  ١۴.ود و عاشق پسر راجه اي شد بقوت جذبه محبت او را بطرف خود كشیدگشت غرض كه بي نشئه نب سعیداي سرمد كشف عورت كرده برھنه مي

ست كه محبت سرشاري بپسري بھم رسانیده او را متھم به فسق كردند آلت خود را بريده در آن اوقات  شیخ عبدالصمد از نواده ھاي شیخ سعدي

  ١۵.فوت شد

ھوي و ھوس بود چنانچه مسموع شد كه بیكي از خانه زادھاي شاه عباس مالطاھر نائیني خوش طبع و لطیف خیال بود اما بسبب شوخي آلوده 

  ١۶.ماضي تعشقي بھم رسانیده او را بحجره برد اين معني بسمع مبارك شاه رسید

  ١٧. ملك حیدر برادر ملك حمزه سیستاني بزاغي قھوه چي عاشق بود

و غیره بود ) ورق(سرگرمي ھا و تفريحات از قبیل نرد شطرنج گنجفه  كرد كه پر از شاه عباس صفوي از سفراي خارجي در مكانھايي پذيرايي مي

ھا از بین جوانان خوبروي ارمني  خانه گري كاركنان قھوه خانه خود بھترين وسیله جلب مشتريان بود مخصوصا كه كاركنان قھوه بعالوه دلربايي و عشوه

  ١٨.پرداختند بر قاصي و طنازي مي شدند و اين جوانان با لباسھاي فريبنده و موھاي بلند انتخاب مي

گان عھد عالوه بر اين اگر به كتب اين دوره رجوع كنیم خواھیم دريافت كه عشق مرد به مرد و لواطه آنقدر در اين دوره رواج داشته است كه نويسند

میر سعید ابیوردي مجالس العشاق اند رساله جاللیه محتشم كاشي رساله انیس العاشقین ا صفوي بي ھیچ احساس قبحي بدين موضوع پرداخته

ھاي فراوان از ھمجنسگرايي شاھان و بزرگان اين دوره را ذكر كرده  اند و رستم التواريخ نمونه سلطان حسین بايقرا سراسر سخن از عشق مذكر گفته

  .است كه يكي از بھترين كتب در اين مورد است

باشد و شعر او ھمه و ھمه در غزل مذكر است شعراي ديگر نیز از آن  ين دوره ميترين غزل سراي نزديك به ا بجز عبدالرحمن جامي كه معروف

توان بدان اشاره كرد كه دال بر شیوع ھر چه بیشتر ھمجنسگرايي در دوران صفوي است  واز مھمترين مواردي كه مي ١٩اند  بھره نبوده بي

اند حكايت محمود و اياز توسط زاللي  و جمال شناسي مذكر پرداختهھاي عاشقانه است كه در آن به توصیف حاالت عشق مرد به مرد  منظومه

قالب خوانساري به رشته نظم كشیده شد وحشي بافقي به نظم مثنوي ناظر و منظور پرداخت و نیز در اين دوران در دواوين شعرا حكاياتي كوتاه در 

از ديگر موارد  ٢٠توان در ديوان ھاللي جغتايي مشاھده كرد آن را ميشود كه درباره عشق مرد به مرد و غزل عفیف است و نمونه  مثنوي ديده مي

و خط پشت لب و موي صورت است بطوري كه  ٢١غزل مذكر در اين دوران كثرت پرداخت به نمادھاي زيباشناسي مذكر از قبیل توصیف ھیئت ظاھر

  ٢٢. تبريزي يكي از دو بزرگترين شعراي سبك ھندي استبیشترين بسامد پرداخت به خط نوخطان در طول ھزاره شعر فارسي مربوط به صائب 

و سبك شناسي محمدتقي بھار البته  - العھد التركي - و نیز نگاه كنید به تاريخ ادب عربي حنا الفاخوري -پیدايش شعر تركي نیز ھمان زمان است- ١

  .نظر من درباره سبك ھندي چندان ھم موا فق با نظر محمد تقي بھار نیست

ر فارسي تقريبا چھارصد سال بعد از شعر عربي به وجود آمد اما تاثیرات اجتماعي آن دو را چون دو رشته در ھم تافته در يك خط موازي اگر چه شع- ٢

توان در روي آوردن ھمزمان  اي جزئیات را كنار بگذاريم موارد تشابه آن دو بي شمار و حساب است و يكي از اين موارد را مي پیش برد و اگر پاره

توان از  راي دو زبان به كسب حرفه و صنعت براي كسب معیشت مشاھده كرد كما اينكه روي آوردن به نظم تواريخ شعري و ديگر موارد را ميشع

  .ھمین شواھد دانست مثل الفاظ عامیانه و نظم الغاز 
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شود ولي  شعراي معاصر او از اينگونه اشعار ديده مي توان ھمراه با پیدايش غزل مذكر دانست و در ديوان ابي نواس و تاريخ اين گونه شعر را مي- ٣

از اين ) ھـ۶۶٨-۶۶١(توان دانست براي نمونه در ديوان ابن عفیف تلمساني مشھور به الشاب الظريف  اوج آن را در عھده تركان عثماني و صفويه مي

جوان ) ٢١٧ص(كباب پز) ١٢٣ص(طباخ ) ۶١ص(لندر ق) ١٠٩ص(گر شیشه) ١١٠ص(موذن ) ١٢۶ص (تغزل به مرداني چون عطار  - موارد بسیار است

  ).٢٢۶ص(مقري 

  م١٩٨۵/ ق١۴٠۵بتحقیق شاكر ھادي شكر بیروت  - محمدبن سلیمان - ديوان ابن عفیف

 فقیه و بسیاري ديگر -موذن -لشكري -چاھكن -خباز -رنگرز - سقا - آھنگر -قصاب - اشعار فراواني درباره فالگیر) قرن ششم(و نیز مسعود سعد سلمان 

  .سروده است كه در كلیات آثار او در بخشي چند صفحه اي آمده است از نمونه اشعار اوست در صفت دلبر فقیه سروده است

  ز شادماني درويشم اي بت دلبر         ز روي خواھش گفتم بدان نگار كه من

  بده كه نیست زمن ھیچكس بدان حق تر        مرا نصیب زكوة لبان يا قوتین

  ز فقه واجب نايد زكوة بر گوھر      ام دانم خوانده جواب داد كه من فقه

  .۶۵٣- ۶٣۶، ص١٣١٨ديوان مسعود سعد سلمان به تصحیح رشید ياسمي طھران 

  مثل مثنوي سحر حالل اھلي شیرازي كه ذوقافیتین و ذوالبحرين است- ۴

  در رگ و در ريشه من صوردم      يا رب از آن شیشه منصوردم

  اقبت اي دل ھمه يكسر گلیمع      خواجه در ابريشم و مادر گلیم

ق يكي ديگر از موارد اين دوره رويكرد شعرا به نظم مدايح نبوي و ثناي اھل بیت رسول است كه در عربي اشعار بوصیري صاحب برده و ابن معتو- ۵

  .مشھور شد و در ايران شعر محتشم كاشاني و عرفي شیرازي

  و عقبــي بنجــفدنیا طلبي بھنـد     صاحب نظري گفت به فرزند خلف    - ۶

  روكن به صفاھان كه شود ھر دو تلف  خواھي كه نه دنیا و نه عقبي بـاشد     

  بینیم ما در طلوع نشئه ترياك مي  صائب آن فیضي كه مخموران نیابند از شراب

عرق ناب روسیا است به  ھمان) فتكا(منظور ودكاي روسي (حكیم عماد الدين محمود شیرازي رساله اي در ذكر عرق مسكا و خواص آن نوشت - ٧

  )ھمان ماخذ(روايت باستاني پاريزي و العھدة علي الراوي 

  داند شراب پرتقالي را فرنگي قدر مي      داند كسي كیفیت چشم ترا چون من نمي

  .در كتاب رستم التواريخ نیز حكايتي درباره لواط با سفراي اروپايي آن دوره آمده است

حنا  - الكالم العادي الصريح في الھجر و التعابیر البذيئه و الغزل المذكر و انتشرت في الشعر االلفاظ العامیهو قد اسرف الشعرا في استعمال - ٨
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  .تاريخ االدب العربي ادب العھد التركي -الفاخوري

ر اواخر حكومت عثماني در حال كه سخن از لفظ عامیانه و غزل مذكر شد سوء استفاده بھینه كنم و يادي كنم از شاعر لبناني ناصیف الیازجي كه د

  .متولد شد و اين شعر موشح عامي كه در نھايت لطف و سادگي است ١٨٠٠قريه كفر شیماء جنوب بیروت به سال 

   و الكل من شانك خدم و عبید      اسمك حسن و انت الحسن يا سیدي

  سلمت لك الروح ايد بايد

به ھر مصیبت بود كتاب را قرض گرفتم و  -ر كتابخانه يكي از فضالي ايران در برج ديره ديدماين كتاب را د - كتاب نون جو و دوغ گو از باستاني پاريزي- ٩

  .ام مواردي از آن را يادداشت كردم متاسفانه سال طبع و نشاني صفحات آن را ازياد برده

  .به نقل از باستاني پاريزي- ١١- ١٠

  .٢٢۶تذكره نصرآبادي، ص - ١٢

!!! ! !! !!! ! ! !!! ! !! !ƒ!!!!!! ! !!!! ! !!!! !! ! !ô!! !! ! ! !!! !!! !!!!!çéçí!ƒ!! ! !! !!!!! ! !! !! ! !!  

  ترين توصیفھاي حاالت لواط در سبك ھندي يكي از دقیق- ١٣

وپیش قدم شدن براي دست يافتن به لذت جسماني ھمراه ) حال دقیقا به معناي امروزي آن(نزديك شدن و خزيدن به پھلوي معشوق در بدايت حال 

  .توام با آنبا ترس و واھمه و شوق و لرزيدن 

  .٣١١تذكره نصرآبادي، ص- ١۴

  .٢١١تذكره نصرآبادي، ص- ١۵

  .٢٩۶تذكره نصرآبادي، ص- ١۶

  .٣١٣تذكره نصرآبادي، ص- ١٧

  ) ٢۵٨تاريخ قھوه و قھوه خانه در ايران مجله سخن دوره پنجم، ص(- ١٨

ه كه در خلیج متداول است امروزه در ايران استعمال لفظ گنجف. بھروز تقي خاني مقاله مفیدي درباره گنجفه در يكي از مجالت ايران نوشته است

رفته است و شاعر صفوي اھلي شیرازي شعري در قالب رباعي به اسم ھر يك از ورق آن سروده است و شاعري ديگر  ندارد اگرچه در قديم بكار مي

  .درباره آن سروده است

  )مال واھب قندھاري (  را حسنت به چرخ گنجفه داد آفتاب    ھمچون ورق كه از سر خود واكند كسي

شعراي مكتب وقوع به شرح بي پرده . غزل مذكر بیشتر نمايان شد) واسوخت(جامي شاعر قرن نھم است اما ھمراه با پیدايش مكتب وقوع - ١٩

  .و در آن به ذكر جفاكاري معشوق مذكر پرداختند. دھد اي پرداختند كه ما بین عاشق و معشوق روي مي وقايع عاشقانه
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كتب وقوع از نگاه روانشناسي عشق مرد به مرد و ھمچنین جامعه شناسي آن دوران حائز اھمیت است لسان شیرازي شھیدي قمي شاني شعر م

  .تكلو وحشي بافقي و محتشم كاشي از شعراي اين مكتبند

در دوران صفويه دو گونه . سته استزي پر واضح است كه ھاللي جغتايي از شعراي مكتب وقوع و سبك ھندي نیست اگرچه در آن روزگاران مي- ٢٠

گويند مربوط به قرن دھم ھجري است ولي سبك ھندي مربوط  شعر رايج بوده است مكتب وقوع و سبك ھندي مكتب وقوع كه به آن واسوخت نیز مي

ترين  مدتقي بھار از سرسختسرانجام سبك ھندي مخالفان بسیاري پیدا كرد كه منجر به بازگشت ادبي شد مح. به قرن يازده و دوازده ھجري است

  .گنجد رود كه بحث آن در اين میان نمي مخالفان اين سبك به شمار مي

  :اند مثال سروده- ٢١

  زلف كج ابروكج و مژگان كج و دستار كج      راست نايد كارما با آن سراپا كار كج

صائب مطالعه كردم و بسامد پرداخت به خط را سنجیدم بسامد  من حرف تا را در ديوان. توان مشاھده كرد اي از آن را در ھمین رساله مي نمونه- ٢٢

  به خط شاعر مقدمه و شرح امیر فیروزكوھي)١٣۴۵(ديوان صائب تبريزي انتشارات انجمن آثار ملي  .اين پديده در ديوان او بیشتر از ھر كس ديگري بود
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  خبری کوتاه 

  

در مغرب و اظھارات احمدی نژاد و  دستگیری ھای ھمجنسگرایان در دوبی و اعالم سختگیری بر بعد از  پخش خبر عروسی دو مرد ھمجنسگرا 

ھمجنسگرایان در کشورھای عربی خاورمیانه اخیرا فیلمھایی در یوتیوب  انتشار یافته است که  به موضوع ھمجنسگرایی در اسالم می پردازد 

مقابله با ھمجنسگرایی به تصویر می کشد بیشتر این تصاویر  حول ھمجنسگرایی در مغرب و  دیگر یکی از این فیلمھا  تصاویری از دنیای اسالم را در 

  کشورھای اسالمی است  و نیز دقائقی از فیلم  سخنان تروریستی را نشان می دھد که در عراق رھبری گروھک ھای ترور را بر عھده دارد  و در

ا مردی دیگر  ھمتنی داشته است  سخنان احمدی نژاد و  فتاوی علمای شیعه و سنی نیز به خالل  سخنانش اعتراف می کند که  داخل مسجدی ب

  وضوح درباره ھمجنسگرایی به  نمایش گذاشته است 

  از مھمترین این فیلمھا را می توانید در آدرسھای زیر ببینید   

  

 http://www.youtube.com/watch?v=oxlbRPdj4AY&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=1f80pNyoL6A&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=WViO1FcjeTg&feature=related  
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  علی احمد سعید متخلص به ادونیس 

  

علی احمد سعید متخلص به ادونیس در ماه گذشته بیش از سه بار در سطح خبری رسانه ھا قرار 

   .گرفت

به الجزائر باعث بنیاد گرایان جنجال برپا کرد و ھمچنین دعوت اوبیندر باره زن در قرانسخنرانی او

.شدالجزایری سیاسیدرگیریھایی بین دو جناح

چاپ کتاب محادثات مع ادونیس د، ادونیس در رسانه ھا پخش شاما مھمترین خبری که این ماه درباره

این کتاب گفتگویی ست آزاد بین دو نسل که  .پدرم بزبان فرانسوی استوالدی گفتگو با ادونیس

وال با پدرش فرانسوی نینار اسبر دختر ادونیس شاعر و مفکر سوری االصل خالل صد سھنرمند نگارگر

جھان می کند نینار اسیر در این کتاب چھره پدر غایبی را مکشوف می کند مردی که حضورش درطرح

 .شعر برای او نه پدر بلکه دوستی مھربان ساخته

دارد   شهو اندیتوسط نشر فرانسوی سوی نشر شد خالل صد سوال گفتگویی آزاد با پدرش حول مفاھیم و آراءار اسبر در این کتاب کهننی

نیز ترجمه گردیده و در حال حاضر به ایتالیایی و به زودی به ترکی اسبانی و انگلیسیاین کتاب توسط انتشارات دار الساقی نشر شده و به سویدی

سی مشغول اینجا ذھنم به موضوعات دینی و مسائل جنترجمه می شود ادنیس در این باره می گوید ھمواره به شعر و کلمات فکر می کردم اما

.شده است

ادونیس شاعر در این کتاب می خواھد که آیا. عربی القدس نشر قاھره پاسخ و پرسشھای فراوانی حول این کتاب طرح شده استدر روزنامه

.گمراھان او را پیروی کنند

آزادی و تفکر است آیا ادونیس غرب را یچھمانھایی که می خواھند از اسالمی بشنوند که می پندارند ترسناک و وحشت آور و بی ھگمراھان غربی

.استدالل گستاخانه است بلکه در آن رد بر ضرورت تحدیث قرآن را می طلبدبا کلماتی خطاب می کند که نه تنھا ھنگام

ران اسالمی ضد دین متسامح دارد و اکثر متفکاست که اسالم در آغاز دین تسامح بوده چرا که در فترت عباسیین به ھمجنسگرایی نگاھیاو معتقد

.اسالمی زندگی می کرده اندبوده اند و با این حال در سایه حکومت

زن در تحت عنوان آیا اسالم تغییر می کند می آورد و در نھایه پدر با دخترش متفق می شود کهھمچنین مجله لونوفیل أوبزفاتوار مقاطعی از کتاب را

  .قوی تر باشدرنجھایی که بر ان تحمیل شده بایداجتماع کنونی برای غلبه بر نا برابری ھا و 

تخلص می کند ،می گوید ،مسلمانان از زمانی دچار عقب ماندگی شدند که برای" أدونیس"نامعلي أحمد سعید شاعر مشھور عرب وسوریه که به

مبنی بر مھدور الدم دانستن میکی موس  سوری االصل وی به فتوای یک روحانی سعودی(اھمیت قایل شدند ،" میكي ماوس"فتواھایی مانند فتوای

نماز چگونه لباس پوشیدن زنان ، وترتیب"نیست وتبدیل به شرع شده است وفقط به " تجربه روحی"وی می گوید که اسالم دیگر یک). اشاره دارد

وی سپس به یوسف القرضاوی مبلغ ". ندارد ) انسان(قلب وروح مردان ،وکدام پای را باید جلو گذاشت وکدام یک را عقب ،خالصه شده ودیگر راه به

وی در . تاکید کرد " انسان پی ریزی جامعه ای واقعا دمکراتیک به منظور پاسداری حقیقی از"لزوم سکوالریسم جھت مشھور اسالمی حمله کرد وبر

انی میان افراد بر اساس قوانین مدنی است ، ونهبلکه منظور از آن برقراری روابط انساین مساله ھرگز به معنای الغای دین نیست ،"ادامه افزود 

شھروندی است که باید روابط من وتو را تنظیم کند ونه باشد ، این قانون) نقشبندی(اینکه دوستی میان من وتو بر اساس وابستگی به فرقه مثال 

.دین
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فاسق دینی الجزائر گفته ھای او را گفته ھای شاعری ملحد وعبدالرحمن شیبان وزیر سابق شوون با این حال جمعیه علمای الجزایر به نقل از شیخ

خواندند که با کلماتی بی روح و آھنگ ادعای شاعری دارد

ملیون مسلمان  ٣٠٠درمیان یک ملیارد و : "دین شده است ، ودر ادامه می افزاید أدونیس بر این باور است که سیاست باعث عقب نشینی

النھار "أدونیس در گفت گو با روزنامه ". نیستبیش) فقیه کوچکی( ن رشد و فارابي به من نشان بده ،قرضاوي ھمانند سپینوزا، ویا اب،شخصی

اعالم داشت ، و را" درچارچوب ھای دینی محض "الجزایر، مخالفت خود با نقش دادن به روحانیون ،بجزدر ٢٠٠٨- ١٠- ١۶چاپ روزپنجشنبه " الجديد

در دوست داشتن ، آیا از یک روحانی توقع داری که چگونه دوست داشتن اید داشته باشند ، نه در سیاست ، و نهآنان ھیچ نقشی نب: "تصریح کرد 

این شاعر ". آنچه ھست میان تو وخدای توست اسالم دین بی واسطه است ، یعنی رابطی میان تو وخدا تعیین نمی کند ، ھر".. بیاموزد؟را به تو

صحنه سیاسی باشد بر این باور است که ربط دادن دین به سیاست باعث بروز نابسامانی ھا وجنگ ھا دردرادبیات می که از کاندیداھای جایزه نوبل

ادونیس ھمچنین تجربه سیاسی فرھنگی . حاکمیت ملت است عربی واسالمی شده است ، وچنین نتیجه گیری می کند که قانون تنھا ضامن

بسته ای در حرکت بود ، رد انتقاد قرار داد وآن را شکست خورده اعالم کرد ، زیرا به اعتقاد وی در دایرهرا موجنبش ھای مقاومت وپایداری گذشته

تا مقاومت واداشته بود ،مقاوم بمانند ، بلکه ھدف اکثریت آنان در دست گرفتن قدرت بود ،ومقاومت کنندگان نتوانستند در برابر آنچه که آنان را به

ادونیس در اینجا . اصول و ارزش ھای آزادی اندیشه گم گشتند شدند ودر تاریکی ھای دور از) پیش از خود(ھمان اشتباھات جایی که خود نیز دچار 

سکوالرھا در مصر به بورژوازی نیمه اخیر قرن گذشته را مثال زد که به اعتقاد وی با شکست مواجه شدند ، و پناه بردن،جنبش ھای مختلف انقالبی

زداد ودیگر کشور ھای عربی را مثالونیز نمونه بغد

به نقل از العربیه

http://www.alarabiya.net/articles/2008/10/16/58346.html
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  مطالعات گی، لزبین و دگرباشی

Craig Kaczorowski  

  آراد ترجمه ی

www.glbtq.com

  

مطالعات گی، لزبین و دگرباشی اگرچه از ھم جدا ھستند اما حوزه ھای مرتبطی از جستارھای فرھنگی ھستند که تالش می کنند تا مرکزیت 

عالیت ھای عمده در حوزه ی مطالعات گی، لزبین و ف. تحلیلی جنسیت و گرایش جنسی را مطابق با یک زمینه ی ویژه ی تحقیقات اثبات نمایند

دگرباشی در رشته ھای مختلف علمی از قبیل فلسفه، تاریخ، انسان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، ادبیات باستانی، حقوق، حکومت، 

  . ھنر، ادبیات، فرھنگ عمومی، خانواده و آموزش انجام شده است

  

نه و یک تفکر منتقدانه مطالعات گی، لزبینی و دگرباشی با این اصل آمیخته است که این مطالعات نه تنھا اگرچه به عنوان یک مکتِب پژوھشگرا

نیست، بلکه حتی به سادگی به مطالعات انجام شده توسِط یا به نام لزبین ھا، دوجنس گرایان و یا  دگرباشان جنسیمنحصر به شناسایی اجتماع 

این تمام تحقیقات در مورد رسوم، فرھنگ ھا و زندگی گی ھا و لزبین ھا الزامًا به عنوان مطالعات گی، لزبینی و عالوه بر . افراد گی اطالق نمی شود

  .بنابراین مطالعات گی، لزبینی و دگرباشی انحصارًا توسط موضوع، انجام دھنده یا عنوانش تعریف نمی شود. دگرباشی ارزیابی نمی گردد

نی و دگرباشی محدوده ھای مجزایی را تعریف می کند که به فرضیات متفاوتی در مورد ارتباط میان جنسیت و می توان گفت که مطالعات گی، لزبی

مورد بررسی  ،است در یک تعریف کلی، مطالعات گی تفاوت تمایالت جنسی ای را که برای جنس مرد کاربرد پذیر. گرایشات جنسی توجه می کنند

مورد بررسی قرار می دھد، و مطالعات دگرباشی  ،ایالتجنسی ای را که برای جنس زن کاربرد پذیر استقرار می دھد، مطالعات لزبینی تفاوت تم

  . جنسی را کامًال جدا از جنسیت مورد بررسی قرار می دھد تفاوت تمایالت
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  مطالعات گی و لزبینی

آمریکایی شد و گسترش  -ی مطالعات آفریقایی در زمانی که جنبش حقوق مدنی تا حدی باعث به وجود آمدن مطالعات بین رشته ای در حوزه

  .فمینیسم مطالعات زنان را بوجود آورد، حوزه ی مورد بررسی تحت عنوان مطالعات گی و لزبینی از جنبش آزادی گی ھا بوجود آمد

جنبش آزادی گی ھا، مردان گی  با ظھور. مطالعات گی و لزبینی در شکل ھای سازمان یافته تنھا از اواخر دھه ی ھفتاد میالدی وجود داشته است

اریخ به ھمراه لزبین ھا و دیگر ھمراھان شان به صورت خودخواسته و آشکارا شروع به مطالعه در مورد خودشان و نحوه ی نشان داده شدن شان در ت

  .   جنسی در گذشته و حال بپردازند و فرھنگ نمودند و آنھا را به آنجا سوق داد که به تحقیق در مورد چگونگی ساختار و مفھوم جنسیت و گرایشات

در دو مقاله ی . تمرکز تحقیق در مطالعات گی و لزبینی بر اھمیت عوامل تاریخی و فرھنگی در شکل گیری جنسیت و گرایشات جنسی بوده است

بر نظریه ی بنیادین سیاستِ   تفسیرھایی Thinking Sex"و ) ١٩٧۵" (تفسیرھایی بر اقتصاد سیاسیِ  جنسیت The Traffic in Women"برجسته، 

تفاوت جنسیت و تفاوت تمایالت جنسی با ھم مرتبط : وری برای مطالعات گی و لزبینی ایجاد نمود که ئتمرکز یک  Gayle Rubin، )١٩٧۵" (جنسیت

  .ھستند اما یکی نیستند

صورتیکه تفاوت تمایالت جنسی به طیف معانی تعریف  اشاره می کند، در" مرد/زن"تفاوت جنسیت به طیف معانی تعریف شده توسط عبارات دوتایی 

مطالعات گی و لزبینی انواع ساخت ھا و ساختارھای اجتماعی را مورد بررسی . اشاره می کند" ھمجنس گرا|غیرھمجنس گرا"شده با دو عبارت 

  .ھویت را معنا می بخشد قرار می دھد که ایده ھایی درباره ی جنسیت به عنوان عامل بیانگر رفتار و جنسیت به عنوان یک

مطالعات گی و . مطالعات گی و لزبینی به چگونگی معناگرفتِن تاریخی تفکر ھمجنس گرایی و متضاد آن یعنی تفکر غیرھمجنس گرایی می پردازد

مورد اینکه کدام گرایش  لزبینی ھمچنین به تحقیق در این مورد می پردازد که چگونه فرھنگ ھای مختلف و یا بازه ھای زمانی مختلف نظریات را در

  .    ھستند، را تغییر داده است" غیر اخالقی"و کدام " اخالقی"، یا کدام "انرمال"و کدام " نرمال"جنسی 

شناخته شده اند، طبقه ی متضاد به طور خودکار به عنوان " نرمال"بحث می شود، زمانی که یک طبقه  به عنوان  Rubinھمانگونه که در مقاله ی 

رفتارھای خاص و یا خصوصیاتی که در آن طبقه ھا موجود باشند به دیگر فرم ھای شیوه ھای اجتماعی و روش ھای . معرفی می گردند" منحرف"

شکل می گیرند، چگونه " منحرف"و " نرمال"مطالعات گی و لزبینی می کوشد تا دریابد که چگونه این طبقاِت . کنترل اجتماعی پیوند خواھند یافت

  .د و چگونه وادار به تغییر برای تبدیل و یا پایان دادِن شان می گردنداداره می شون

فروید، "با عنوان ) ١٩٨۵( Henry Abeloveمقاله ی . برخی کارھای قابل توجه و باارزش در زمینه ی مطالعات گی ھا شامل مقاالت زیر می شود

ھمجنس گرایی مرد بسیار کمتر از آنچه معموال گمان می رود آسیب که نشان می دھد نظر فروید در مورد " ھمجنس گرایی مرد و آمریکاییان

ایدز در انگلستان می باشد که مردان گی  بررسی در مورد شیوع Simon Watney) ١٩٨٧" (نمای ایدز"شناسانه و بسیار بیشتر پیچیده بوده است؛ 

شیوایی و سنگ " Philip Brian Harperصیف می کند؛ و مقاله ی را به عنوان دلیل ایدز و ھمچنین کسانی که مستحق مجازات و طرد می باشند تو

، که در آن تناقضات اجتماعی و فرھنگی ای را )١٩٩١( "Max Robinsonناسیونالیسم سیاه و ضربه ی ھوموفوبیک در واکنش به مرگ : نوشته ی قبر

  .از بیماری ایدز ُمرد را احاطه کرده بود ١٩٨٨آمریکایی که در سال - ، مجری تلویزیونِی افریقاییMax Robinsonمورد بازبینی قرار می دھد که شخصیت 

، که آلترناتیوی برای تعریف )١٩٨١" (کسی که یک زن زاده نشده" Monique Wittigکارھای برجسته در زمینه ی مطالعات لزبینی شامل مقاالت، 

مشکالت  Teresa de Lauretis، که در آن )١٩٨٨" (مایی لزبینیسھل انگاری جنسی و بازن"ھای دالیل تاریخِی ظلم جنسیتی ارایه می دھد؛ 

که بر روابط " محصول لزبینیسم) "١٩٩١( Danae Clarkپدیداری لزبین ھا و مشکالت تعاریف فمنیستی از جنسیت را آشکار می سازد؛ و مقاله ی 

.اشدو سیاست ھای ھویت لزبینی تمرکز دارد، می ب) نظام سرمایه داری(میان کاپیتالیسم

مطالعات دگرباشی

میالدی به عنوان یک فیلد مطالعاتی  ٩٠مطالعات دگرباشی حتی یکی از شاخه ھای جدیدتِر بررسی ھای نظری می باشد که تنھا از اوایل دھه ی 
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وشته جات استفاده را در ن" نظریه ی دگرباشی"عمومٌا به عنوان اولین پژوھشگری شناخته می شود که عبارت  Teresa de Lauretis. نامیده شد

  .چاپ شد تفاوت ھاکه در روزنامه ی معتبر " گی ھا و لزبین ھا** گرایشات جنسی: نظریه ی دگرباشی"خود با عنوان  ١٩٩١نمود، در مقاله ی 

 Michel Foucaultتاریخ گرایشات جنسِی اگرچه معتبرترین متونی که در راستای نفوذ و گسترش اصول مطالعات دگرباشی مطرح شده اند، مقاله ی 

  .می باشند) ١٩٨۵( homosocial ِEve Kosofsky Sedgwickادبیات انگلیسی و گرایش : بین مردھاو مقاله ی ) ١٩٧٨(

مدل ھای ساختار شناسانه ی اجتماعِی تدوین گرایشات جنسی و جنسیت را بر اساس مذھب، سیاست و  Foucaultگرایشات جنسی،در تاریخ 

  .علیه تفکِر پذیرش ھر نوع گرایش جنسی به عنوان چیزی طبیعی و یا ھمگانی به بحث می پردازد Foucault. اقتصاد بررسی می کند

بحث می کند که فرھنگ انگلیسی قرن نوزده اصوٌال بر پیوند  Sedgwick. را گسترش می دھد" homosociality"ایده ی  Sedgwickبین مردھا،در 

، که به دالیل اجتماعی و اقتصادی ممنوعیت ھای )وستی، کارآموزی و وفاداری در محیط کار و مانند آنھااز قبیل د(جنسیتی بین مردان استوار بود

  . شدید علیه پیوند ھای ھمجنس گرایانه را ایجاب می نموده است

Homosociality یوندھای بین مردان از طریِق دامنه ی پیوندھای بین مردان را نشان می دھد که برای برقراری یک نظام اجتماعی الزم است، شامل پ

این گونه گمان می رود که این پیوندھا برخالف پیوندھای خالص ھمجنس گرایانه می باشند، خصوصٌا در فرھنگ . زنان، مانند ازدواج، تولد و مانند آن

ونه این دو عبارت متضاد، ھمجنس نشان می دھد که چگ Sedgwickاگرچه . ھای غربی که وجود زنان را به عنوان عنصرھای میانی ایجاب نمی کند

  . در عمل مکررٌا در یکدیگر حل شده اند homosocialityگرایی و 

می کند این نیست که مربوط به ھمجنس گرایی باشد یا محققان آنھا افراد گی و یا لزبین باشند، " دگرباشی"بنابراین آنچه مطالعات دگرباشی را 

  .یی را که غالبٌا زیرکانه در تبعیضات غیرھمجنس گرایی جریان دارند به پرسش می گیرندبلکه این است که این مطالعات پنداشت ھا

استفاده کنند تا به ھمجنس گرایان ) برای مثال تاریخ، دانش سیاسی، ادبیات(در حالیکه مطالعات گی و لزبینی تالش دارند تا از لنزھای تربیتی موجود

ا  کنون بوده است نگاه کنند، نظریه ی دگرباشی می کوشد تا این نظم و ترتیب را دگرگون سازد، که و گرایش جنسی در یک نور مثبت تر از آنچه ت

  .  ھمانا تغییر آنھا از طریق حذف تبعیضات غیرھمجنس گرایانه از آنھا می باشد

مطالعات دگرباشی از مطالعات گی و لزبینی زمانی جدا می گردد که اساس آنھا 

اما . طبقاِت گرایش جنسی ھنجاری و منحرف می شود توجه به ساختار اجتماعی

زمانی که مطالعات گی و لزبینی بیشتر بر پرسش ھای ھمجنس گرایی تمرکز 

  .کند، مطالعات دگرباشی حوزه ی تحقیقاتش را گسترش می دھد

مطالعات دگرباشی یک فن انتقادی را در مورد ھر چیزی، به ویژه فعالیت ھا و 

طبقات ھنجاری و منحرف تقسیم شود تدوین و اجرا ھویت ھای جنسی، که به 

ھمانگونه که در فرھنگ لغت می توان یافت، یک " دگرباش"کلمه ی . می کند

" دگرباش بودن"پس . دارد" غیر معمول"یا " غیرقراردادی"، "عجیب"معنی اولیه ی 

به عجیب و غیر قطعی، به چالش کشیدن " نرمال"یعنی تبدیل گرایش جنسی 

اجتماعیِ  طبیعی شده، و ترویج -گرایی به عنوان یک ھنجار جنسیغیرھمجنس 

". non-straightness"اندیشه ی 

بنابراین مطالعات دگرباشی حیطه ی بررسی اش را به تمام رفتارھا شامل آنھایی 

جنسی " دگرباشی"ھستند و ھمچنین آنھایی که فرم ھای  gender-bendingکه 

طالعات دگرباشی بر این تکیه می کند که تمام م. را در برمی گیرند بسط می دھد
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رفتارھای جنسی، تمام مفاھیم پیوند دھنده ی رفتارھای جنسی و ھویت ھای جنسی، و تمام طبقات گرایشات جنسی از ھنجار و منحرف، ساخت 

  .ھای اجتماعی ھستند؛ مجموعه ای از داللت کننده ھا که انواع قطعی معانی اجتماعی را می سازند

نظریه پردازان دگرباشی، گرایش جنسی یک آرایه ی پیچیده از کدھا و فشارھای  اجتماعی، فرم ھایی از فعالیت ھای شخصی و سازمانی یا  برای 

داره قدرت سیاسی می باشد که متقابًال بر شکل دادن به ایده ھایی که در یک لحظه ی ویژه چه چیز ھنجار و چه چیز منحرف می باشد و پس از آن ا

  .است، اثر می گذارد" ضروری"یا " طبیعی"ای که  طبقه کردن

افکار ضرورِی ھمجنس گرایی و غیر ھمجنس گرایی توسط نظریه پردازان دگرباشی به چالش گرفته می شود، کسانی که در عوض به دفاع از فھمی 

  . فت ھای فرھنگی و تاریخی تغییر می کننداز گرایش جنسی که بر تغییر مرزھا، دوسوگرایی، و ساخت ھایی می پردازند که با تغییر با

و مقاله ی ) ١٩٩٠(فمنیسم و سرنگونِی ھویت : با عنوان مشکل جنسیت  Judith Butlerدو فعالیت قابل توجه در مطالعات دگرباشی مقاله ھای 

Alexander Doty می باشد) ١٩٩٣(تفسیر فرھنگ جمعی : با عنوان تبدیل بی عیب ھمه چیز به دگرباش.  

تمام طبقه بندی ھای استوار گرایشات جنسی را نفی می کند و سیاست استاندارد گی، لزبینی، بای سکشوالی، ترنسکشوالی و  Butlerله ی مقا

این عبارات زمانی که از قوانیِن مذھب، سیاست و اقتصاد که آنھا را تقویت می کنند، عاری شوند؛  Butlerدر تفکر . ترنسجندری را به چالش می گیرد

  . ی معنا خواھند شدب

نشان می دھد که طبقه بندی ھای استاندارد  راه دیگری راتبدیل بی عیب ھمه چیز به دگرباشدر " پذیرش دگرباشی"از  Alexander Dotyفکر 

و تلویزیون می  جدا می کند و بر راھی که یک بیننده از طریق مشاھده ی فیلم" ھویت"را از " پذیرش" Doty. گرایشات جنسی را به چالش می گیرد

بنابراین بینندگان زِن با ھویت غیر ھمجنس گرا ممکن . از یک طبقه ی استاندارد را استنتاج کند، تاکید می کند" خوشایند بودن دگرباشی/لذت"تواند 

یت غیر ھمجنس گرا ممکن تجربه کنند و یا مردان با ھو Thelma and Louiseرا از تنش جنسی ایجاد شده در فیلمی مانند " queer Pleasure"است 

  .لذت ببرند Ramboاست از ھمجنس گراییِ  اغراق شده در برخی مسابقات ورزشی و یا فیلم ھایی مانند 
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Gay, Lesbian, and Queer Studies

Craig Kaczorowski

www.glbtq.com

Gay, lesbian, and queer studies are separate but related fields of cultural inquiry that attempt to establish the analytical centrality of 

gender and sexuality within a particular area of investigation. Significant works in the field of gay, lesbian, and queer studies have 

been undertaken in a variety of disciplines, such as philosophy, history, anthropology, sociology, psychology, classics, law, government, 

art, literature, popular culture, family, and education.

As a school of scholarly and critical thought, however, gay, lesbian, and queer studies is complicated by the fact that it is not limited 

exclusively to the exploration of the glbtq community, nor does the term refer simply to studies undertaken by, or in the name of, 

lesbians, bisexuals, or gay men. Moreover, not all research into the customs, cultures, and lives of lesbians and gay men necessarily 

qualifies as gay, lesbian, or queer studies. Therefore, gay, lesbian, and queer studies cannot be defined exclusively by its subject 

matter, practitioners, or topics. 

While related, gay, lesbian, and queer studies define separate areas of inquiry, marked by different assumptions made about the 

connections between gender and sexuality. Very broadly defined, gay studies examines sexual difference as it is applicable to the male 

gender, lesbian studies examines sexual difference as it is applicable to the female gender, while queer studies examines sexual 

difference separate from gender altogether.
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Gay and Lesbian Studies

Just as the civil rights movement to some extent spawned the interdisciplinary field of African-American studies and the rise of 

feminism produced women's studies, the field of inquiry known as lesbian and gay studies emerged from the gay liberation movement. 

Gay and lesbian studies has existed, in any organized form, only since the late 1970s. With the advent of the gay liberation movement 

gay men, lesbians, and their allies began openly and self-consciously to study themselves and how they were represented in history 

and culture, which led them to inquire how gender and sexual orientations have been, and are, constructed and conceptualized. 

Research in gay and lesbian studies has focused attention on the importance of historical and cultural factors in situating gender and 

sexual orientation. In two landmark essays, "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex" (1975) and "Thinking Sex: 

Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality" (1975), Gayle Rubin developed a theory central to gay and lesbian studies: that 

gender difference and sexual difference are related, but not the same. 

Gender difference refers to the spectrum of meaning defined by the binary terms "man/woman," while sexual difference refers to 

those defined by the binary terms "heterosexual/homosexual." Gay and lesbian studies investigates the kinds of social structures and 

constructs that define ideas about sexuality as expressive acts and sexuality as an identity. 

Gay and lesbian studies looks at how notions of homosexuality, and its binary opposite, heterosexuality, have been defined historically. 

Gay and lesbian studies also investigates how various cultures, or various periods of time, have enforced ideas about what kinds of 

sexuality are "normal" and which are "abnormal," which are "moral" and which are "immoral."

As Rubin's essays argue, once a category has been identified as "normal," its opposite category, labeled "deviant," is automatically 

identified as well. The specific acts or characteristics that are contained within those categories get linked to other forms of social 

practices and methods of social control. Gay and lesbian studies attempts to understand how these categories of "normal" and 

"deviant" are constructed, how they operate, and how they are enforced, in order to change or end them.

Some noteworthy works within gay studies include Henry Abelove's 1985 essay, "Freud, Male Homosexuality, and the Americans," 

which shows that Freud's view of male homosexuality was much less pathologizing and much more complex than has usually been 

supposed; "The Spectacle of AIDS" (1987), Simon Watney's examination of the representations of AIDS in the United Kingdom that 

characterized gay men as the cause of AIDS and as deserving of punishment and marginalization; and Phillip Brian Harper's essay, 

"Eloquence and Epitaph: Black Nationalism and the Homophobic Impulse in Response to the Death of Max Robinson" (1991), in which 

the social and cultural contradictions that surrounded the figure of Max Robinson, an African-American television anchorman who died 

from AIDS in 1988, are examined. 

Significant works within the field of lesbian studies include Monique Wittig's essay "One is Not Born a Woman" (1981), which offers an 

alternative to previous explanations of the historical causes of gender oppression; "Sexual Indifference and Lesbian Representation" 

(1988), in which Teresa de Lauretis explores the problems of lesbian visibility and feminist definitions of gender; and Danae Clark's 

1991 essay, "Commodity Lesbianism," focusing on the relationship between capitalism and lesbian identity politics.

Queer Studies
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Queer studies is an even more recent branch of theoretical inquiry, having been named as an area of study only in the early 1990s. 

The scholar who is usually identified as first using the phrase "queer theory" in print is Teresa de Lauretis, in her 1991 essay "Queer 

Theory: Lesbian and Gay Sexualities," published in the important journal differences.

However, the texts that are considered most responsible for influencing and developing the principles of queer studies are Michel 

Foucault's The History of Sexuality (1978) and Eve Kosofsky Sedgwick's Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire

(1985). 

In his History of Sexuality, Foucault explores social constructionist models of sexuality and sexual codification through religion, politics, 

and economics. Foucault argues against thinking of any form of sexuality as something natural or universal. 

In Between Men, Sedgwick develops the idea of "homosociality." Sedgwick argues that nineteenth-century British culture was built 

primarily on asexual bonds between men (such as friendship, apprenticeship, camaraderie in the workforce, and so on), which 

necessitated, for social and economic reasons, strong prohibitions against homosexual bonds.

Homosociality represents the range of bonds between men that are necessary to maintain a social order, including those bonds 

between men through women, such as marriage, birth, and so forth. These bonds are presumed to be contrary to pure homosexual 

bonds, especially within Western cultures, which do not necessitate women as mediating figures. Sedgwick, however, demonstrates 

how these two antithetical terms, homosexuality and homosociality, frequently collapsed into each other in practice. 

What makes queer studies "queer," therefore, is not that it concerns homosexuality or that its practitioners are lesbians or gay men, 

but that it questions assumptions that are steeped, often subtly, in heterosexist biases. 

Whereas lesbian and gay studies attempts to use existing disciplinary 

lenses (for example, history, political science, literature) to look at 

homosexuals and sexual orientation in a more positive light than they 

had been previously, queer theory attempts to "queer" these 

disciplines, that is, to change them by weeding out the deep 

heterosexist biases within them. 

Queer studies emerged from gay and lesbian studies' attention to the 

social construction of categories of normative and deviant sexualities. 

But while gay and lesbian studies focuses largely on questions of 

homosexuality, queer studies expands its realm of investigation.

Queer studies considers, and conducts a political critique of, anything 

that falls into normative and deviant categories, particularly sexual 

activities and identities. The word "queer," as it appears in the 

dictionary, has a primary meaning of "odd," "unconventional," or "out 

of the ordinary." "To queer," then, is to render "normal" sexuality as strange and unsettled, to challenge heterosexuality as a 

naturalized social-sexual norm, and to promote the notion of "non-straightness."
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Thus, queer studies expands the scope of its analysis to all kinds of behaviors, including those that are gender-bending, as well as 

those that involve "queer" forms of sexuality. Queer studies insists that all sexual behaviors, all concepts linking sexual behaviors to 

sexual identities, and all categories of normative and deviant sexualities are social constructs, sets of signifiers that create certain types 

of social meaning.

For queer theorists, sexuality is a complex array of social codes and forces, forms of individual activity and institutional or political 

power, which interact to shape the ideas of what is normative and what is deviant at any particular moment, and then operate under 

the category of what is "natural" or "essential."

Essentialist notions of homosexuality and heterosexuality are challenged by queer theorists, who, instead, assert an understanding of 

sexuality that emphasizes shifting boundaries, ambivalences, and constructions that change depending on historical and cultural 

context. 

Two particularly influential works in queer studies are Judith Butler's Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) 

and Alexander Doty's Making Things Perfectly Queer: Interpreting Mass Culture (1993). 

Butler's work rejects stable categories of sexuality altogether, and challenges standard gay, lesbian, bisexual, transsexual, and 

transgender politics. In Butler's conception, these terms are rendered meaningless when stripped of the religious, political, and 

economic codifications that support them.

Alexander Doty's notion of "queer reception" in Making Things Perfectly Queer demonstrates another way that standard categories of 

sexuality are challenged. Doty separates "reception" from "identity" and stresses the way a spectator may derive "queer pleasure" from 

standard categories in viewing film and television. Thus, heterosexual-identified women spectators might experience "queer pleasure" 

at the sexual tension generated in films such as Thelma and Louise, or heterosexual-identified men might enjoy the exaggerated 

homoeroticism of certain sporting events or films such as Rambo.

Craig Kaczorowski: writes extensively on media, culture, and the arts. He holds an M.A. in English Language and Literature, with a 

focus on contemporary critical theory, from the University of Chicago. He comments on national media trends for two newspaper 

industry magazines.
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  از آرش

  

  شب ھایی که من و ماه تنھا شدیم

  باید از کجا آغاز کرد و امتداد جاده کودکی را از کجا باید جست

  من آغاز کوکدکیم و پایان امتداد جمله خواسته شدن

  آنگونه که می نمایم نیستم و انگونه که می خواھم باشم

  قلم تنھا وارث بعد از من  

  د از ماه منتنھا تویی بعد از من و تنھا تویی بع

  ماه من کیست و من کیستم؟

  من سایه ای ھستم در انعکاس نور مھتاب و ماه تنھا تخیل زیبای بودن در امتداد فقر تنھایی

  تنھای تنھا.امشب گریستم با ماه

  و داستان اشکم را در جریان رود ھوس به دریای نگاھش سپردم

  ...............آیا تو آغاز یک پایانی

  داد تنھایی منو یا پایان امت

  بدان تنھا تو مسبب این حکایتی

  مرا در قفس وجودم حبس مکن

  برای پریدن دو بال باید 

  دوبال

  .و این آغاز پریدن است به سوی تو

  

زندگانی آنقدر ھم تاریک نیست

  خواب شیشه ایم را با اشک می شکنم

  گیامشب دلم ھوای جنگل وحشی سینه ای را کرده است داغ از حرارت وجود زند

  چراغ دلم را برای تو روشن می کنم ای عابر گم کرده راه

  و پنجره کلبه کوچک تنھایی را نیمه باز برای تو

  می خواھم امشب تا سحر رقص امواج باشم بر ساحل سینه استوارت

  گوش کن به آوای بی کران دریا

  به زمزمه ماھی ھا

  به صدای نوازشگر باد

  آیا شبی خواھی آمد؟

  ب در زیر نور مھتا

  از جاده ای که انتھایش به کلبه ما میرسد
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  نگاه کن

  ھر شب ھیزم ھای اضطراب را آتش میزنم تا زمان رسیدنت ارزو ھایمان از عشق گرم باشد

  دمی بمان

  من غرورم را قربانی ماندنت می کنم

  اگر چه تو مغرور تر از آنی که بمانی

  راستی امشب چھره خیالی تو را نقاشی کردم

  ستی؟ماه من تو کی

  روزی نفاشیم را نشانت می دھم

  من مردی را نقاشی کردم

  باور می کنی

  تو را کشیدم

  عزیز فرداھای نیامده ام

  مرد مغرورم

  سایبان روزھای بارانی ام

  تصویر خیال انگیز بھار و زمستان زندگیم

  :عزیزی گفت

  خواھی کرد تا کی بر لب جوی خیال خواھی نشست و ماھی ھای نداشته حوض آرزویت را نظاره 

  دنیا تاریک است و تو در تاریکی آرزوی شمع می کنی

  ای پروانه تمام شمع ھا می سوزند و می سوزانند و پیش از آنکه خود بسوزند تو را خواھند سوخت

  پس دست از پروانه شدن بردار و تو ھم چون ھمگان شاھین آسمان ھا باش باش

  اما من بتو می گویم نازنینم

  تاریک نیست زندگانی آنقدر ھم

  با آنکه من در شب انتظار مانده ام

  اما زندگانی آنقدر ھم تاریک نیست
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  تأملی در زندگی ھمجنسگرایان 

  پوریا

  

ترين شرايط، ما با مشکالت معموال در بحث دگرباشي و مسائل خانوادگي ازخوشبینانه

اما  د حامي دگرباشان بودهاند کساني که خوبسیاري روبرو ھستیم در جوامع آزاد بوده

شوند فرزندانشان يا يکي از اعضا خانواده اين گونه است برايشان زماني که متوجه مي

يکي از داليل اين ماجرا اين است که در اين مورد  .اندقابل قبول نبوده  و بیشتر رنج برده

نند بلکه در فرد با چنین گرايشي ديگر به عنوان فردي نیست که بايد به او صرفا کمک ک

- مورد کسي است که از خون او است و پذيرش اين مسئله به شکلي ديگر مطرح مي

  .شود

توانند از يک طرف به داليل فرھنگي دگرباشان مي .اما مسائل ما در ايران پیچیده است

به  گراوابید اما اين تجربه را يک دگرجنستوان دوست ھمجنس خود را به خانه اورده و در کنارش خاز بسیاري از فشارھا در امان باشند مثال مي

البته اين خوشبیني تا زماني است که خانواده ھا ھنوز بحث ازدواج را براي فرزندانشان پیش نکشیده باشند که در . تواند داشته باشدسختي مي

الق، خودکشي فرد دگرباش يا ھمسر او پس از شويم از جمله طما با مسائل ديگري روبرو مي ،بسیاري موارد با مجبور کردن دگرباشان به ازدواج

- مطلع شدن از وضعیت ھمسرش، اعتیاد به مواد مخدر چه در فرد دگرباش بدلیل عدم رضايت چه در ھمسر فرد دگرباش بدلیل اينکه ھمسرش نمي

  .... آمیزش جنسي با افراد ديگر توسط يکي از زوجین به دلیل عدم ارضا مناسب و . تواند او را ارضا کند

ان داراي يک چنین گرايشي است سخت گیري بیشتر مي شود کنترل بر آنھا بیشتر مي شود، ششوند که فرزندھا متوجه مياما زماني که خانواده

ردي موا حتي وادار کردن آنھا به ازدواج توسط خانواده بیشتر مي شود و در مواردي فرد دگرباش توسط خانواده به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و در

  .که فرد با کسي ديگر در حال آمیزش جنسي ديده شده فرد غريبه نه تنھا مورد شکنجه قرار گرفته بلکه حتا قتل نیز صورت گرفته

  آيا اين امري شدني است؟  اما چگونه مي توانیم ديد خانواده ھا را به اين مسئله تغییر دھیم؟

 .ند زندگي کنند مثال به سختي مي توانند خانه اي مناسب بیابند يا کاري در خور انجام دھنددر جامعه ما افراد مجرد سختتر از ساير افراد مي توان

اگر ھم کسي تنھا باشد علتي غیر از تمايل  .ھنوز جامعه ما زندگي تنھاي يک فرد را به رسمیت نمي شناسد کمتر کسي به تنھايي زندگي مي کند

  .افراد به صورت گروھي زندگي مي کنند و يگر که آن ھم معموال به شکل تنھا نبودهفردي باعث شده تنھا باشد مثال تحصیل در شھري د

جا انداختن اين تفکر است  ،به اعتقاد من اولین حرکت که مي تواند براي بسیاري از افراد دگرجنسگرا مھم باشد و ھم به افراد دگرباش سود برساند

اينکه در جامعه ما ھمه به يک شکل ھستند و بايد از يک مسیر حرکت کنند . اجتماعي باشد که فرد مجرد مي تواند ھمچون افراد ديگر داراي حقوق

  .تا داراي منزلت اجتماعي باشند بزرگترين مشکل دگرباشان است 

 .پنجه نرم کنیم دست و ين تا زماني که احترام به افراد به تنھايي در جامعه به عنوان يک اصل پذيرفته نشود ما با بسیاري از ھمین مشکالت بايدابنابر

  .اين مشکل تنھا مختص افراد دگرباش نیست بلکه ھمه جامعه از آن رنج مي برد
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البته که در جوامع غربي ھم اينگونه است اما پسوندھا و . کند در جامعه ما ھمه چیز با يک پسوند و پیشوند به ھويت اجتماعي دست پیدا مي

عني تنھا حکومت، خانواده، مذھب نیست که به فرد ھويت مي بخشد بلکه گروھاي جديد و مدرن ھم شود ي پیشوندھا محدود به موارد سنتي نمي

  .مي تواند به فرد ھويت اجتماعي ببخشد

  .در جامعه ما تنھا اشکال اجتماعي سنتي است که به فرد ھويت مي بخشد اين تنھا چیزي است که تصور خروج از آن براي ھمه ما مشکل است 

اما اگر  ،اعمالي را که دوست دارند و حق ھم دارند که انجام بدھند را انجام مي دھند دگرجنسگرایان/دگرباشاناست که بسیاري از  نتیجه آن اين

  .رفتارھاي ديگران را محکوم مي کند ،ھمان کار از کس ديگري سر بزند به دلیل آنکه ارزشھاي اين جامعه را ھضم کرده

در افراد دگرباش روبرو مي شويم به عنوان مثال پسري که دگرباش است پسري را که در ھنگام آمیزش جنسي براي ھمین با يک فرھنگ گفتماني  

  . مفعول واقع مي شود را به سخره مي گیرد يا حالتھا و رفتار يکديگر را مورد تمسخر قرار مي دھند

که خود ھمان کار را انجام مي دھند نشانه اين است که ارزشھاي  در ھر جامعه اي که افرادي ساير افراد را به خاطر انجام کاري مسخره مي کنند

وحتا با فرھنگ غالب ھمسو شده به . جامعه به گونه اي سامان گرفته که افراد با انکه آن کار را انجام مي دھند اما به درستي آن کار شک دارند

  ... ھماالن خود سنگ میزنند 
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  ون توماسمایکل تیلس

Michael Tilson Thomas

Geoffrey W. Bateman  

آرشام پارسی: ترجمه

http://www.glbtq.com

  

او در مدت نسبتن . مایکل تیلسون توماس، آھنگ ساز، نوازنده ی پیانو و رھبر ارکستر است

مایکل . کوتاھی به یکی از برجسته ترین رھبران ارکستر امریکا در نسل خود تبدیل شد

رھبر ارکستر ھمجنسگراست که بدون ھیچ نقاب و پوششی بر روی گرایش جنسی  اولین

  . اش توانست به شھرت قابل توجھی دست یابد

مایکل از گرایش جنسی و زندگی خصوصی اش در عموم صحبتی نکرده است اما اختصاص 

 دادن ھنرش به ساخت و ارائه ی آثاری که تجربیات و احساسات ھمجنسگرایانه در آن موچ

  . می زند، شناسه ای است از ھمجنسگرایی یک رھبر ارکستر

پدربزرگ او که . در خانواده ای ھنری متولد شد ١٩۴۴مایکل در بیست و یکم دسامبر 

Tomashevskys   تئاتر نام داشت یکی از مشھورترین افرادYiddish او تحصیالت خودش . بود

ت کردن قطعه، پیانو و ھارتپیکوری را در رشته ھای سرودن قطعه ھای ھنری، اجرا و ھدای

  .  که نوعی چنگ است در دانشگاه جنوب کالیفرنیا به اتمام رساند

در . ، مایکل به جوانترین دستیار رھبر در ارکستر سمفونی بوستن تبدیل شددر تنگلوود Koussevitzkyو پس از دریافت جایزه ی  ١٩۶٨در تابستان 

برگ که در آن زمان مدیر بخش موزیک ارکستر سمفونی بود، مایکل رھبری نیمه ی دوم سمفونی را در پس از بیماری ویلیام استین ١٩۶٩سال 

  . کنسرت نیویورک به عھده گرفت که با نقدھای ستایش آمیزی مواجه شد

تر سمفونی ھای بزرگ را بر او رھبری بسیاری از ارکس. از آن زمان به بعد مایکل تیلسون توماس مانند ستاره ای در دنیای موزیک کالسیک درخشید

، مدیر موسیقی ارکستر سمفونی بوفالو در سال ١٩٧۴تا  ١٩٧٠از جمله ھمکار و مدیر میھمان ارکستر سمفونی بوستن در سال ھای . عھده داشت

  .١٩٨٨در سال  ، و مدیر اجرای ارکستر سمفونی لندن١٩٨۵تا  ١٩٨١، رھبر میھمان فیلھارمونیک لس آنجلس در سال ھای ١٩٧٩تا  ١٩٧١ھای 

او شنوندگان . مایکل از مسئولیت خود در ارکستر سمفونی لندن کناره گرفت و مدیر موسیقی ارکستر سمفونی سانفرانسیسکو شد ١٩٩۵در سال 

میانی  او با به کار گیری آھنگ سازان ھمجنسگرایی که در سطح. را با استعداد رھبری اش در موسیقی مات و مبھوت موزیک رویایی خود می کرد

  . موزیک کالسیک قرار داشتند باعث شد تا تاریخ و زندگی ھمجنسگرایان با اعجاز موسیقی به دیگران معرفی شود

ابتکار و توجه خاص او به سازندگان مبتکر و با ذوق، نشان . مایکل تیلسون توماس به عنوان شخصی مستقل در موزیک جھانی معرفی شده است

  . تا به شنوندگانش تنوع در موزیک کالسیک امریکا را منتقل کند داده است که او تالش می کند

در این فستیوال قطع ھایی از لو ھریسون، لوکاس فوس، . فستیوال موزیک مستقل امریکا را در سانفرانسیسکو برگزار کرد ٢٠٠٠او در ژوئن سال 

  .آرلی براون، استیو ریچ، دیوید دل تردیسی و مردیت مونک به اجرا درآمد
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  "زندگی ھمجنسگرایان"دیوید دل تردیسی در پشت پیانو به ھمره چند نفر از اجرا کنندگان قطعه ی 

  

و این کار را با تجلیل کردن از آھنگ . مایکل به سادگی شنوندگانش را تشویق می کرد تا در رابطه ی موزیک کالسیک و  ھمجنسگرایی بازنگری کنند

تردیسی و افرادی که تجربیات زندگی ھمجنسگرایانه شان را به وسیله ی موسیقی بیان می کردند،  سازان ھمجنسگرایی از قبیل ھریسون و دل

  . انجام می داد

مخفیانه  اگر چه ھمجنسگرایان از زمان ھای دور در دنیای موزیک کالسیک چه به صورت اجراکننده و چه شنونده بوده اند، اما اکثر مواقع  حضور آنھا

  . واست این روند را اتمام بخشد و تغییر ایجاد کندمایکل می خ. بوده است

به عنوان یک رھبر ارکستر برجسته ی امریکایی، مایکل تیلسون توماس توانست تسلط خود بر ھنر سنتی و ابتکار موسیقی خود را در جھان به 

ت ھای بی دریغ او از موسیقیدانان ھمجنسگرا تصمیم و عزم او در داشتن یک زندگی آشکار به عنوان ھمجنسگرا و ھمچنین حمای. نمایش بگذارد

  . باعث شد تا بر جایگاه و اعتبار حرفه ای و اخالقی او افزوده شود

  

.برای دیدن برخی از کارھای مایکل می توانید نام آن را در سایت یوتیوب جستجو کنید
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Tilson Thomas, Michael (b. 1944)

Geoffrey W. Bateman

http://www.glbtq.com

Conductor, pianist, and composer Michael Tilson Thomas has become in a 

relatively short time one of the most prominent American conductors of his 

generation. Perhaps most significantly, he is the first gay conductor to 

achieve such prominence without masking or hiding his sexuality.

Tilson Thomas does not discuss his homosexuality or his personal life with 

the public, but his dedication to creating and presenting music that explores 

the gay experience confirms his importance as a gay conductor.

Born on December 21, 1944, Tilson Thomas grew up in an artistic family--

his grandparents, the Tomashevskys, were well known in Yiddish theater. He attended the University of Southern 

California, where he studied composition, conducting, piano, and harpsichord.

After winning the Koussevitzky Prize at the Berkshire Music Center at Tanglewood in the summer of 1968, Tilson Thomas 

became the youngest assistant conductor in the history of the Boston Symphony Orchestra. In 1969, he garnered great 

critical praise by conducting the second half of the symphony's New York concert after its musical director, William 

Steinberg, became ill.

From that point on, Tilson Thomas steadily rose in the world of classical music. He served as conductor of a number of 

prestigious orchestras, including as associate and principal guest conductor of the Boston Symphony Orchestra (1970-

1974), as music director of the Buffalo Symphony Orchestra (1971-1979), and as principal guest conductor of the Los 

Angeles Philharmonic (1981-1985). In 1988, he became principal conductor of the London Symphony Orchestra.

In 1995 Tilson Thomas stepped down from his position at the LSO to become the music director of the San Francisco 

Symphony Orchestra. Not only has he impressed audiences with his musical vision, talented conducting, and prolific 

number of recordings, but he has also used his position to commission works by gay composers that use the medium of 

classical music to represent gay life and gay history.
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David Del Tredici, at piano, Dennis Tobenski and Rob Frankenberry perform “Gay Life,” a 45-minute cycle of six songs by Mr. Del Tredici.

Tilson Thomas has acknowledged that he is something of a maverick in the music world. Known for his dedication to 

innovative and inventive composers, he has persistently performed their works in the hope that he might expose his 

audiences to the wonderful diversity of classical music in the United States. 

To this end, he organized the American Mavericks music festival in San Francisco in June 2000. The festival highlighted 

the works of such composers as Lou Harrison, Lukas Foss, Earle Brown, Steve Reich, David Del Tredici, and Meredith 

Monk.

Tilson Thomas has similarly pushed audiences to rethink the relationship between classical music and homosexuality by

celebrating openly gay composers such as Harrison and by commissioning works from Del Tredici and others that 

explicitly explore the experiences of gay men and lesbians. 

Although gay men and lesbians have long been present in the world of classical music, both as performers and as 

audience members, they have often remained invisible. Tilson Thomas has taken bold steps to change this.

As a prominent American conductor, Tilson Thomas has displayed his mastery of tradition and his sense of musical 

adventure. His decision to live openly and his support of other gay musicians have enhanced his stature, both 

professionally and morally.

Geoffrey W. Bateman is the Assistant Director for the Center for the Study of Sexual Minorities in the 

Military, a research center based at the University of California, Santa Barbara, that promotes the study of 

gays and lesbians in the military. He is co-editor of Don't Ask, Don't Tell: Debating the Gay Ban in the Military,

as well as author of a study on gay personnel and multinational units. He earned his M.A. in English literature 

at the University of California, Santa Barbara, in eighteenth-century British literature and theories of genders 

and sexuality, but now lives in Denver, Colorado, where he is co-parenting two sons with his partner and a 

lesbian couple.
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  )٢٠٠٨ژوئن  ٢٧(ھمجنسگرایی و تغییر جنسیت در ایران : تضاد اجتماعی

Social stigma, homosexuality and transsexuality in Iran

  )کامیار مسافر: ترجمه(

  ستایش. افتخاری، س. مشتاق، م. ھاشمیان، ن. ف، خوشنود. ک

  مت عمومی، بھشت جدید سال Yaleامریکا، مدرسه  - ١

  ایران، دانشگاه تھران - ٢

  

  چکیده

شود، اما ھزاران تن، با تکیه بر فتوای قانونی رھبر شیعی در صدد تغییر جنسیت - در ایران سکس ھمجنسگرایانه مردان با جریمه مرگ مواجه می

برای کسب مجوز . ھای پزشکی و اسناد ھویتی جدید دریافت کنندتوانند درمانایرانیان با چنین تمایلی، می. باشندخود به شیوه کامًال قانونی می

ھای متعددی در حال حاضر کلنیک. باشندعمل تغییر جنسیت و شناسنامه تولد جدید، افراد بایستی ثابت کنند که دارای اختالل ھویت جنسی می

تا بررسی ھای کلنیکی بیماران درخواست کننده عمل تغییر  شود که یه آنھا اختیاراتی داده شدهوجود دارند که توسط روانپزشکانی اداره می

ھای این تضاد اجتماعی در ایران، بررسی تفاوت در تضاد اجتماعی ھدف این مطالعه ارزیابی منابع اصلی و ویژگی.  جنسیت را بررسی کنند

 ٧٠نمونه مورد مطالعه شامل . ھایی با خطر ایدز در آنھا بوددگرجنسگونگان و ھمجنسگرایان و تحلیل ارتباطات بین این تضادھا و سالمت روانی و رفتار

انتخاب شدند که توسط کارآموزان تازه کار از کلنیک اختالل ھویت جنسی به عمل  snowballھا از طریق روش نمونه. ھمجنسگرا و دگرجنسگونه بود

گیری وضعیت سالمتی و مسایل ھای انجام شده شامل اندازهمصاحبه. دانیم این اولین مطالعه از این دست در بین ایران استتا جایی که می. آمد

ھای آشکارسازی، میزان پذیرش، تعصبات مذھبی و ، تبعیض، مکانسیمLGBTآماری، تاریخچه استفاده از ھورمون و جراحی انتقال جنسیتی، تضاد 

. و مبادرت به رفتارھایی با خطر دریافت ایدز و سالمت روانی بود ھای اجتماعی و ھمجنسگراستیزی باطنیتوانایی کنار آمدن با این موضوع و حمایت

در ایران وجود  LGBTآنالیز مقدماتی دلیل این مدعاست که سطح معنی داری از ھمجنسگراستیزی و تبعیض فراگیر و رسمی شده در مقابل جمعیت 

  .باشیممت روانی و رفتارھایی با خطر ایدز میدر حال حاضر ما در حال تجزیه و تحلیل روابط بین تضاد اجتماعی و سال. دارد
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  گذرھا و رھگذرھا

  آندارانیک

  

.برايم عجیب بود و مملو از معانی پر ابھامِ  آشکار   گذرھا و رھگذرھاش با گذرِ  گذرايشان گاھا حامل پیغامی ھستند

کناری پارک کوچکی ھست که ھر از گاھی از سکوت شب جنب کوچه از نیمه شب میگذشت که برای قدم زدن مثل ھر شب بیرون میرفتم ،ساعت

  .روی خودم میکشم و به اونجا میرماستفاده میکنم پوسته شب ُر

ترتیب نیمکتھای جلوتر را وارسی کردم دومی ھم نمناک ، سومین نیمکت نیمکت اولی جلوی درب ورودی پارک از باران عصر آن روز نمناک بود به

.ر میرسیدخشک بنظظاھرا

در برگرفت ، باز ھم خود را در ابتدای تونل آمال و روياھای ھر آنچه دورترو سیگاری را آتش کردم، دود غلیظی ھوای مه آلود زير چراغ پارک را نشستم

قرار گرفت کمي آشکارتر گسست کمي جلوتر آمد زير نور آلوده به مه يافتم که خش خش بوته ھا و فردی که از البالی آن ظاھر شد رشته افکارم را

پشت بسته ، ريش و سبیلش مرتب ، دستبند سنگین آشنايش نظرم را به خود جلب کرد ، شیک و مرتب بود ، موھاي تیره گیس ، ازشد، حالت

.رسیده شامپايني که به دست داشتنقره بر مچ و لیوان نیمه

ايی کالسیک در دست گرفت و زبان یسی در باغھايشان لیوان شامپاين را به شیوهمھمانیھای اشراف زادگان انگلخیلی مودبانه و با وقار به شیوه

.من محمد علی ھستم: نشینان کشوري در اسکنديناوي اھالی آن نواحي ست گفت گروھي از غربت   سويدي که زبان گفتاري

زرگترين اعجابھا ، انگار مطمئن بودم که میخواھد از انگیزنده بکه ھر سالمي حامل شکي عصبي است و بر  بر خالف رسوم خشک اسکانديناويي ھا

.آه خوش وقتم ، آندرانیـــک ھستم: براند ، بدون تعجب گفتمدري سخن

گفت اھل کجاي؟

.جواب دادم ايران

.باز ھم به سوئدی گفت من ھم ايرانی ھستم

.اين اسکانديناويی بودن خود را رھانید گويی کمی خودمانی تر شد پیش آمد آن کنار نیمکت نشست و گويی کمی از قید و بند

شامپايني که در دست داشت نوشید و ادامه داد زمستونا من بیست و سه سال ھست ساکن اين کشورم ، از ھجده سالگی ، جرعه ای از :گفت
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.تاثیر الکل بر حرکاتش کم و بیش آشکار بود اما لحن سخنش جدی و منظبت بودبا اينکه  خیلی سرده ؛

شما ھموسـ ــکـ ــسوِ ل نیستید؟: ی که به گلھای باغچه روبرويش زل زده بود پرسیددر حال

.بدون اندک ترديدی گفتم بله منم ھموسکسوِ ل ھستم

.من يه ھموســکــسوِ لم: کلمه ھمـجـنـسـگـرا را باز به ھمان لھجه سوئدی ادا کرد و گفت

امیدوارم با ھر کسی ھستی : ايی آه آلود در پشت صدايش گفت شب پیچیده ، با پس زمینه لحنی خودمانی تر گويی او ھم خود را در پناه پوستبا

.ھمديگر ُر دوست داشته باشیدو اگر باشی

راستش: کمی لغاتش در ھنگام ادا شدن لغزيد و گفت

.راستش خیلی سخته میدونم

میفھمم

میفھمم

.ِ احساسم بیدار میکرد کلمه آخرش در ھنگام ادا شدن انگار آھی آشنا را در پندار

:از جا بلند شد کمی جلوتر در زير نو چراغ ايستاد و گفت

فقط يک چیزی بھت بگم

اين خاک

اين کشور؛

اينجا آدُم میبره زير خاک

!آره

.به خدا آدُم میبره زير خاک

موفق باشی: با قدمھای سست گون اما جدی و با وقارش قدمی برداشت و گفت 

.يکی گذشت و از زير نور مه آلوذ آخرين چراغ گذشت در پشت ديواری ناپديد شد از زير چراغھا يکی

نیمکتم و زمین نمناک معطوف کردم و در حالی که لیوان خالی که به آن ديواری پايین پارک بود را به محدوه روشنايی حاصل از چراغ باالینگاھم

.ون زدمنیمکت بود ، از جا بلند شدم و از پارک بیرشامپاينش روی
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  پنجره اي که ھمیشه گرفته است و اين پرستارھای لعنتی سفید پوش

  .شار م

  

کنم نگاه بعديم بايد به اين  پنجره اي که ھمیشه گرفته است باز ميیروبه آه که اين ديوار کنار تخت چه سرد است، چرا ھر وقت چشمھايم را 

!فتد؟العنتی سفید پوش بیپرستار

!به داروھا را در دستش داردبازھم جع

:پرسد شنوم که مي صدايش را مي

خواھي؟ ھنوز ھم مالقاتی نمي

!شد که ديگر نبینمش کنم چه خوب مي به چشمھايش خیره ام، فکر مي

د ولی فقط ھبگذار ھر چه قرص و دارو دارد بدگويم به سرش بگذارم تا مجبور شوم بیشتر توی اتاق تحملش کنم، پیش خودم مي سرخواھم نمي

کند،  روی گوشی موبايل خودنمايی مياينکه کار پرستار تمام شد، نگاھی به موبايلم می اندازم، چند ده میس کالبعد از !گورش را زودتر گم کند

ھم جنس و يا  معشوقت زن باشد وچه تفاوت دارد .گرفته استکھلم چه اھمیتی دارد که کسی باشد يا نباشداھمیتی ندارد، اصال در اين روزھای

  !بماني بروی يا! آخر چه تفاوت دارد خودت باشی يا نباشيو سر! مثل تمام اين آدمھای به اصطالح نرمال

دفعه داروھای خواب آور ھم اثری ندارد  انگار اين گذرد، رفتن پرستار ميرود، نیم ساعتی از پیچم، سرم گیج مي خودم را الی اين پتوی کثافت مي

چرخد، تنم عرق دارد اما سرد، انگار چرخش اشیاء  ام ميانگار ھمه دنیا دور چشمان بسته .س شده و سرد است حالت تھوع دارمبدنم بی حفقط

...پريساست تاره تار می آيد، صداي سه تار می آيد، صدای سه گرفته، صدای سموھم دور سرم سرعت

!، پريسا تويي؟! پريسا
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!ترسم ترسم، مي مي

کنم، من  فشار دستشان ناتوانم، چشمانم گرم است، من گريه ميزير! کنم، باز ھم اين پرستارھای لعنتي ته، از ترس فرياد ميدستم را گرفکسي

.ھاي ھاي گريه، تا زار زار ُمردنخواھم امشب بروم تا خواھم امشب بروم، مي چقدر در انتظار اين گريه بودم، ميکنم و گريه مي

؛... ترشود و سست  بدنم سست تر مي

انگار مدتھاست که خواب بوده ام، به موبايلم نگاھی کند و دانم زمان چگونه گذشته، سرم درد مي باز است روي اين سقف کذايي، نميچشمان

!ابرھا غم باراست و احتماال شش عصر است، بیرون اين پنجره مرطوب است، آسمان نمناک،می اندازم، ساعت شش

...کنم دارم بی اختیار صفحه ايی را باز مي تم بر ميکتاب اخوان را از کنار تخ

سالمت را نمی خواھند پاسخ گفت

سرھا در گريبان است

.کسی سربرنیارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

نگه جز پیش پا را ديد نتواند،

.که ره تاريک و لغزان است

وگر دست محبت سوی کس يازی،

به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛

.که سرما سخت سوزان است

...گويد آرشام پارسی ھستم و دھم کسی پشت خط مي خورد، جواب مي موبايلم زنگ مي

...دھم، متوجه حالم شد، در صدايش نگرانی پیدا بود شود، برايش توضیح مي حالم را جويا مي

خواھد تا کسانی به نیابتش به مالقاتم  اجازه مي.ستا خورد، آرشام پارسي مان چند دقیقه ايست تمام شده، موبايم دوباره زنگ ميمکالمه

...پذيرم ميکنم و بیايند، تشکر مي

...گويم که افرادی که برای مالقات می آيند را بپذيرند زنم و مي کنیم پرستار را صدا مي خدا حافظی مي

گرفتند، ھیچ کدام را نديده  ھم احساسان زيادی تماس ميبودم، ھر روزه ، ھر لحظه در انتظار تلفنی از سوی ھم احساسیی گذشتهحال چند روز

صدايشان احساس کنم، به مالقاتم می آمدند، گاه از سختی توانستم در شناختم اما صدايشان صدايی آشنا بود، نگرانم بودند اين را مي نميو

 جويای حالم بود، راستش اعتماد به نفس پیدا ميانگفتیم که اکثرمان بر آنھا خوب واقف بوديم، و آرشام پارسی ھم ھمچن ميھای مشترکمان

اما حال که چند  .تلخ گونی نیستخالی از يک ته مزه  ديدم گرچه مالقات ما در اين طرف مرزھا و اين شرايط، ميکردم وقتی ھم احساسانم را

.دانم نسبیم را مديون ھم احساسانم ميروزيست از بیمارستان مرخص شده ام، بھبود

.پیچد اما امیدوارم زودتر از او خبری بیايد تار پريسا در گوشم ميه ای اينجا سرد است، ھنوز صدای سھنوز ھو

جويای احوالم بوده و تمام ھم احساسانم دور و نزديک چه آنھايی که با اين میان از آرشام پارسی که در اين زمان با مشغله کاري که دارد ھر روزهدر

.و يا به مالقاتم آمده اند کمال تشکر را دارمتلفنی جويای احوالم تماسی
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تجاوز

  روشنک

  

تجاوز جنسی یکی از اعمالی است که می تواند صدمات جبران ناپذیری را بر روح و 

قربانی بر جای گذارد معموال قربانیان این عمل از ترس آبروریزی خود و خانواده  روان فرد

گران و یا حتی شکایت از فرد یا افراد متجاوز می اشان از بازگو کردن این مسئله به دی

ھراسند اما چندی است که حرکت جالبی در کشورھای غربی شکل گرفته و آن این 

در رسانه ھای جمعی  دست به افشاگری  است که افراد قربانی به صورتھای مختلف

خجالت زده و می گویند کسی  باید  زنند در مورد افرادی که به آنھا تجاوز کرده اند می

  .بوده و نه ما و شرمنده و سر افکنده باشد  که متجاوز

خوشبختانه در کشورھای غربی قوانین در برابر چنین افرادی شدت عمل به خرج می 

دھد و از فرد قربانی حمایت می کند در حالیکه در بسیاری از کشورھا از جمله ایران 

ایت تابناک اخیرا مطلبی را در س .فرد قربانی گاھی در جایگاه متھم قرار می گیرد

پسری نوجوان درج کرده موردی که برای من جالب بود این  ارتباط با تجاوز دو مرد به

   .است که این پسر توانسته از این افراد شکایت کند

راستش می خواھم از تجربه دردناک خودم در این مورد بگویم  از زمانی که در ایران گاه 

مان دستگیر می شدیم و رکیک ترین الفاظ را  اطر ظاھر زنانهو بیگاه توسط پلیس به خ

که چتر حمایتی پلیس شامل حال ما نمی شود بدون  از زبان آنھا می شنیدیم و در چنین شرایطی بود که افراد و پسران شرور با علم و دانستن این

   .می شدند ھیچ واھمه ای در خیابان و کوچه ھر آزاری را که می توانستند در حق ما مرتکب

ھیچگاه شبی که دیر وقت به منزل باز می گشتم را فراموش نمی کنم در حالیکه داشتم به درب منزلمان نزدیک می شدم یکی از پسران شرور 

ود برق از فاصله نسبتا کمی که بین ما ب. مان را که گاه و بیگاه مزاحمم میشد را دیدم که در پشت درختی ایستاده و ظاھرا منتظر من است محله

  . قصد آزار و تجاوز به مرا دارد با وحشت فراوان به عقب برگشته و شروع به دویدن کردم دشنه ای را که در دستان او بود تشخیص دادم و فھمیدم

به نزد آنھا  با وحشت. در خلوت و تاریکی کوچه ناگھان دو پسری را دیدم که می دانستم از اھالی بسیج محله ھستند و در گوشه ای ایستاده بودند

شت موتور رفتم  و از آنھا در خواست کمک کردم ولی پسر شرور به سرعت خودش را به ما رساند و با چاقو یا دشنه اش مرا به زور تھدید کرد که  بر پ

طلبانه من انجام استمداد  ھای سیکلت او سوار شوم و من متعجبانه  دیدم که آن پسرھای بسیجی ھیچ عکس العملی در قبال رفتار او و خواھش

  ...دھند بگذریم نمی

که او تنھاست و ثانیه شماری می کردم که آن لحظات دردناک  مردک شرور مرا به خانه ای در ھمان حوالی برد و به من تجاوز کرد ابتدا فکر می کردم

بود که آنھا نیز قصد تجاوز دارند در ھنگامی که آنھا اما ناگھان دیدم دو نفر دیگر از دوستانش وارد اتاق شدند و مشخص . و کابوس وار به پایان برسد

آن خانه بیرون آمدم و شروع  آنکه مھلتی برای پوشیدن کفشھایم داشته باشم از مشغول صحبت با یکدیگر بودند من از فرصت استفاده کردم و بدون

  . به دویدن کردم

م از شدت ھراس در سینه مانند گنجشگی می تپید اما من اھمیتی نمی دادم و پاھای عریانم در تماس با آسفالت و سنگھا خون آلود شده بود و قلب
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 موتور فقط می خواستم ھر چه زودتر خوم را به منزلمان برسانم که ناگھان در نزدیکی منزلمان ھمان پسر شرور را دیدم که سریعتر از من به وسیله

   .خودش را به آنجا رسانده و منتظر من است

ھمان خانه برد و این بار خودش و دوستانش بدون توجه به وضعیت رقت بار من و پاھای خون آلود  بی فایده است و او دوباره مرا می دانستم مقاومت

توانایی حرکت  فقط به سقف اتاقم خیره شده بودم و وقتی به خانه باز گشتم تا نیمه شب بھت زده... و ضجه ھا و خواھشھایم به من تجاوز کردند 

   .نداشتم

خودش را از باالی یکی  ،افتاده بودم که چگونه پسری در یکی از زندانھای آمریکا پس از تجاوز یکی از زندانیان" خانه شیشه ای" ه یاد فیلم  قدیمیب

ی بودم و ھضم چنین از طبقات زندان به پایین پرت کرد چند بار تصمیم گرفتم به پشت بام بروم و خودم را از ان باال پرت کنم من تازه در ابتدای نوجوان

   .بسیار سخت بود عمل وحشتناکی برایم

به ھر حال توانستم آن دوره بحران را پشت سر بگذارم اما می دانم که  ھیچگاه آن آدم سابق ... احساس می کردم شخصیتم خرد و نابودشده

نمی آورد که مرا  ه مرا آنقدر از خودش به حسابشاید آن حس لطیف معصومیت ولی جامعه ای را نمی بخشم ک. نشدم چیزی در وجودم مرده  بود

  .که جرات رفتن به نزد پلیس و شکایت را از من بگیرد. در امنیت خود پاس بدارد وآنقدر مرا از خودش و نھادھایش بترساند
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  یک لحظه جای یک نفر دیگر

  آزاده

  

می کردم و به مقاله ای از یک  جستجولھا مطلب چندی پیش داشتم در گوگل در باره ترنس سکشوا

این خانم البته با  .برخورد کردم ،خانم محقق ایرانی ساکن آلمان که در باره ترنسھا تحقیق کرده بود

یک دید انسانی و روشنگرانه درباره ترنسھا مطلب نوشته بودند ولی در انتھای مقاله از ترنسھا 

ه جای افراد خانواده خود بگذارند و ببیند که اگر خودشان در خواسته بود که یک لحظه خودشان را ب

آیا باز ھم ھمان ، یعنی در موقعیت پدر مادر یا خواھر و برادر یک ترنس بودند ،چنین وضعیتی بودند

توقع دارند می  ظرفیت و سعه صدر و تحملی را که ترنسھا از خانواده ھایشان برای پذیرششان

  .داشتند یا خیر

دارای شعور و احساس و ھمچنین بخاطر  گرباشان به عنوان انسانھا و افراد عاقل وھا و دسترن

شاید بسیار بیشتر از دیگران به رنجھا  و افکار دیگران توجه  ،رنجھایی که در زندگی متحمل شده اند

شاید خود کشی بسیاری از ترنسھا نمادی از نشان دادن ھمین توجه آنھا به خانواده و  .کنند می

گویند ما شما را می فھمیم  درد مندانه می ل و جامعه شان است که در سکوتی خاموش به آنھافامی

او  در شمارگان قبلی مجله چراغ  رفتن و پرواز خاموش و دردناک یکی از دگرباشان را خواندیم. و میرویم تا شما بدون وجود ما احساس راحتی کنید

 چنانکه یکی از بھترین و صمیمی ترین دوستان ترنس خودم ھم در مقابل چالش وحشتناکی که خانواده وتنھا کسی نبود که این راه را انتخاب کرد ھم

  . و مرگ را برگزید تسلیم شد ،جامعه برایش ایجاد کرده بودند

تنش در کالم آسان ولی به نظر من تسلیم شرایط شدن راه حل منطقی نیست و این ما ھستیم که باید خودمان را به دیگران اثبات کنیم شاید گف

  .بازنده شدن. تفکر منفی چه برای یک دگر جنسگرا و چه یک دگرباش نتایج یکسانی می آورد. را برنگزید و نبودن نبود باشد ولی می شود

کرد  سعی میو حتی وقتی در ایران بود ھمیشه  نمونه ای را می خواھم از یکی دیگر از دوستان ترنس موفق خودم که زندگی سعادتمندانه ای دارد

وضعیت مالی  .او حتی با وجود ظاھر ترنسش مدتی در ایران مشغول کار بود و بعدا شرایطی برایش مھیا شد تا به آلمان برود .بگویم ،شاد باشد

یه باال و اعتماد او به خاطر روح .پشتیبانی داشته و دارد متوسطی داشتند ولی به نظر من شانس بزرگ زندگی او این بود و است که خانواده ھمراه و

به  در سفری که به ھمراه شوھرش .و سپس تغییر جنسیت داد و با یک مھندس آلمانی ازدواج کرد  به نفسی که داشت سریعا جذب محیط شد

خودم  می گفت ھرگاه که می خواھم به .ھستم ایران داشت از او راز موفقیتش را پرسیدم  او به من گفت من در زندگی ھمیشه مثبت نگر بوده و

می  .فارغ ازقالبھایی که دیگران از ما تعریف می کنند  و می خواھند ما را در آن قرار دھند .یک انسان به خودم نگاه می کنم بیاندیشم تنھا به عنوان

  .تا شقایق ھست زندگی باید کرد .گفت عاشق زندگی ھستم و عاشق زندگی کردن
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  داستانی که مانند بسیار دارد

  اکبر

  

اندركاران مجله چراغ و با آرزوي موفقیت و بھروزي  با سالم و خسته نباشید به ھمه دست

براي ھمه شما، و با آرزوي اينكه روزي بیايد تا ما شاھد خوشحالي تمام مردم ستمديده و رنج

  . كشیده باشیم

نده بود بزنم من مدتھا بود كه دنبال جايي بودم كه بتوانم حرف دلم را كه مثل غمباد تو گلوم مو

 من مي. ا الاقل بتونیم حرف دلمونو بزنیمدرست كرديد كه م راو از شما ممنونم كه جايي 

خواھم داستان زندگي خود را براي مجله چراغ كه بازگو كنندة دردھا و آالم گروھي خاص، 

به تمام مردم دنیا ھست بازگو كنم تا … گروھي آزرده و دردمند، گروھي محروم از انتخاب و

شايد از اين طريق مردم دنیا بتوانند گوشه اي از دردھا و رنجھاي ما ھمجنسگرايان را دركشور 

كنند،  حس  به اصطالح خداپرستي كه حتي باالترين مخلوق خدا را سركوب و شكنجه مي

  .كنند

مادرم به . سید ھستم و به قول خودشان اوالد پیغمبر. من در خانواده اي مذھبي متولد شدم

. من بچه سوم خانواده ھستم. رود و برادرانم عضو بسیج مسجد محله ھستند عه مينماز جم

، او در دوران بارداري من غذاھا و رژيم خاصي داشته تا شايد من دختر شوم ر شوم و براي ھمین به گفته مادرمپدر و مادرم مي خواستند كه من دخت

  . ولي بر خالف تصور آنھا من پسر به دنیا آمدم

نمیدانم شايد . كردند گذاشتند و به آنھا بیش از من توجه مي درم بین من و برادرانم كه حتي با آنھا ھفت سال تفاوت سني داشتم فرق ميپدر و ما

اي بر. كردند در دوران نوجواني و وقتي كه من  احتیاج به نوازش والدينم را داشتم آنھا مرا از خودشان طرد مي. به خاطر اين بود كه من دختر نشدم

در ھمسايگي ما پسري بود كه با او خیلي دوست و رفیق بودم، اگر . ھمین من جاي يك ھمدم و كسي كه به من توجه كنه را در زندگیم كم داشتم

 كرد و با من عشق بازي مي رفتم، او لباس زنانه تنم مي وقتي به خانه شان مي. شدم و شیفته او شده بودم ديدم ديوانه مي روز نمي او را يك

  . كرد

سختي . كنیم و به مادرم گفت يه روز وقتي كه او توي خانة ما بود، برادرم فھمید كه ما چكار مي. من حدود سه سال با او بودم. رابطه ما شروع شد

م و گناھانمان آنھا به خاطر باورھاي غلطي كه داشتند و اينكه اين كار گناه كبیره است و چونكه ما سید ھستی.  ھاي من از ھمان موقع شروع شد

پدرم در مأموريت بود و شرايط مرا نمي . ھفته در اتاقي حبس كردند و مرا تھديد به مرگ كرده بودند دو برابر است مرا به شدت تنبیه كردند و مرا يك

من . ند كه مواظب من باشندبرادرانم كه در بسیج بودند به ھمكارانشان آمار مرا داده بود. ترسیدم سمت كسي بروم من بعد از آن ديگر مي. دانست

بردم و ياد روزايي  كردم و لذت مي پوشیدم و از پوشیدن آنھا احساس راحتي مي در نبود مادرم من لباس زنانه مي. ناچار به خود ارضايي شده بودم

  .افتادم كه با دوستم بودم مي

در آنجا با سربازي كه اھل . وشحال بودم چون خودم را آزاد ديده بودممن خیلي خ. تا اينكه به سربازي رفتم و مجبور بودم چند ماه به شھرستان بروم

كه ھمه رنجھايي كه ديده بودم را برايش گفتم و ھمچنین  من با او خیلي راحت بودم و به او اطمینان كرده بودم به طوري. تبريز بود آشنا شدم

  . احساساتم و عالقه ام به ھم جنس خود

رابطه ما دوماه كه در . آنجا بود كه فھمیدم من يك ھمجنسگرا ھستم من تا اون روز اين كلمه را نشنیده بودم و. يياو به من گفت تو يك ھمجنسگرا

  .من دوباره افتادم تھران، ھمان آش و ھمان كاسه . آموزشي بوديم ادامه داشت تا اينكه در تقسیم بندي مجبور به ترك ھم شديم
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در . با اينترنت آشنا شدم و ايمیل و چت. غول به كار شدم و با پولي كه جمع كرده بودم يك كامپیوتر خريدمبعد از پايان سربازي من در يك شركت مش

. آشنا شدم و مشخصاتم را ھمراه با ايمیلم گذاشتم و شروع به جستجوي كسي شدم كه بتوانم در كنارش احساس راحتي كنم… اينترنت با سايت 

من بعد از چندين بار فرستادن و دريافت ايمیل . كردند از اين طريق بشود با كسي ارتباط برقرار كرد و فكر نميمن با اينترنت آشنا نبودند  هخانواد

خواستند حتي احساس كردم بعضي از آنھا مأمور دولت  يكسري من را فقط براي لحظه اي مي. شود به آنھا اطمینان كرد فھمیدم كه زياد نمي

  .يكي چند روز چت كردم و من نمیدانم چرا به او اطمینان كردم يه روز با.  جمھوري اسالمي ھستند

و مرا با  آنھا به من تجاوز کردندگفت براي پدرم است برد، در آنجا با سه مرد مواجه شدم و  باھم قرار گذاشتیم و وقتي مرا به كارخانه اي كه مي

به ناچار در . كشتند ه مان بروم چون با وضعي كه داشتم برادرانم حتمًا مرا ميتوانستم به خان من نمي. وضعیت بدي در بیاباني نزديك آنجا رھا كردند

  .يكي از بوستانھاي نزديك خانة مان شب را سپري كردم

تنبیه صبح وقتي يكم حالم بھتر شد به خانه برگشتم ولي بعدازظھر وقتي برادرانم به خانه آمدند بدون ھیچ پرسشي مرا بشدت زدند و با كابل برق 

. ريزد كند و بال برسرما مي گفتند تو مايه بدبختي و سرافكندگي مايي، تو بركت را از اين خانه بردي، خدا برما قھر مي زدند و مي ند و به من ميكرد

ولي . دمادرم مرا پیش يك روانپزشك برد تا شايد بتواند زندگي مرا عوض كن.  بعد فھمیدم كه يكي از ھمكاران بسیجي اش مرا در پارك ديده بود

  .كرد و احساسات و ھمجنسگرايي مرا ايكاش به جاي اين باورھاي غلط مرا باور مي

اين كار میتوانند دوسال پیش بود كه پدرم از دنیا رفت بعد از مراسم چھلم او، خانواده ام مرا مجبور به ازدواج با دخترعموم كردند و معتقد بودند كه با 

دانستند  آنھا فقط مي. دانستند كه من بیمار رواني نیستم، من يكي مثل خودشانم ولي با احساس متفاوت ميمرا درمان كنند، اما دريغ كه آنھا ن

ازدواج ما بیش از دوماه طول نكشید، دخترعمويم از بي میلي من در سكس و . كه در دنیا فقط زن و مرد وجود دارد و اصًال ھمجنسگرا وجود ندارد

  .و از رفتارھايم خسته شده بود و از من تقاضاي طالق كرد بیحسي من و سردي من شكايت داشت 

كنند، كمد و وسايلم را ھر روز مي گردند، ديگه  غريبي و تنھايي، برايم جاسوس گذاشتند و تلفنھاي مرا كنترل مي. مان همن دوباره برگشتم به خان و

و دلخوشي . ديگه به ھیچكس اعتماد ندارم.  كنند با من اينگونه رفتار مياز ھمه چیز خسته شده ام، از خدا كه مرا اينگونه خلق كرد و خلق خدا كه 

پرستید قسم میدم كه حرفھا و درددلھاي ما را به گوش دنیا  من شما را به ھركه مي. من فقط و فقط شما ھستید كه ما ھمجنسگرايان را باورداريد

مگر ما چي از كشورھاي ديگه كم داريم كه حتي از كمترين حق . بايد اينطور باشدراستي چرا ه ب. داريم برسانید، ما تحت بدترين شرايط روحي قرار

دانند و  شويم، ما را باعث بدبختي و قھر خدا مي ھر انسان يعني انتخاب برخوردار نیستیم، شكار نامردان میشويم، به بیماران رواني محكوم مي

گويند كه ديگه به اين روند ادامه ندھیم،  ست خودمان بود كه اينگونه بدنیا بیايیم، به ما ميمگر ما د. باالخره دولت كه براي ما حكم مرگ را داده است

... . اين احساساتمان است، خدادادي مثل رنگ پوست و رنگ چشم و ژن و . مگر میشود كسي احساساتش را كه مربوط به باطنش است ترك كنند

  .ببینیم  به امید روزي كه بیايد كه انتخاب كنیم و باشیم تا

  

  روزگاريست ھمه عرض بدن میخواھند                                         ھمه از دوست فقط چشم و دھن میخواھند    

  ديو ھستند ولي مثل پري میپوشند                                                  گرگھايي كه لباس پدري میپوشند    

  نظر مي سنجند                                              عشق را ھمه با دور كمر مي سنجندآنچه ديدند به مقیاس    
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  فرياد بغض يك ھم جنس گرا

دردمند بي نام

  

ترس از بیان احساساتم و غم براي تنھايي . ھر روز كه مي گذرد دردمند تر و بي تكیه گاه تر مي گردم

ھم جنس گرايي چون من كه نه مي تواند با كسي . ي من استام گويي بخش جدايي ناپذير قصه 

سخن گويد و نه در خلوتش با فراغ بال بگريد راھي جز نگاشتن اين فريادنامه ي پر بغض براي نشريه ي 

از اين كه ما . دلم از اين نامرادي ھا و بي انصافي ھا به تنگ آمده است. حامي دگرباشان جنسي ندارد

لفطره و ھوسران باقي مانده از نسل قوم لوط بدانند و با توھین ھا و تحقیرھاي را تا حد يك فاسد با

چه جرم ناكرده اي دارم كه نبايد آزاد زندگي كنم و . مشمئزكننده ما را تكفیر نمايند به تنگ آمده ام

ايان كجاي اين قصه نابخردانه و تباه گرايانه است؟ چرا بايد مانند دگرجنس گر. شريك زندگیم را بیابم

سخن گويم و زندگي بگذرانم؟ چرا نبايد با ھم بند و ھم حس خود ھم نفس شوم و بوسه ھايم را 

نثارش كنم؟ چرا نبايد عاشق ھم درد خود شوم و او را عاشقانه در آغوش بگیرم ؟براي زادروز ش ھديه 

؟ مي خواھند مرا بدھم و براي آمدنش از سفر، بي قراري كنم؟ در فراقش گريه كنم و پیراھنش را ببويم

مي . مجبور كنند كه با يك جنس ديگر ھم پیمان شوم و در زير يك سقف زندگي كنم و دم ھم بر نیاورم

چون (يكي از دوستانم كه از قصه ام آگاه بود. خواھند خفه شوم تا زير اين سنگیني غیر منصفانه بشكنم

میان گذاشته بود و اين خانم توصیه كرده با خانمي روان پزشك دردم را در ) خودم روايتش را حكايت كردم

ماندم از ! بود كه بھتر است ايشان با يك دخترخانم  ھم جنس گرا ازدواج نمايند تا مشكلشان حل گردد

روزي . ماندم كه من در چه حس و حالي ھستم و آن ھا در چه انديشه اي! اين ھمه بالھت و جھالت

بطه جنسي با يكي از دوستان دگرجنس گرا پاسخ گفتم و با تمام سختي ھا به دورترين شھري كه ديگر به دلیل فشارھاي جنسي به در خواست را

چون پس از پايان كارش مرا جز كساني دانست كه . در آن جا زندگي مي كرد، رفتم تا عطش شھوتم را فرو كاھم اما اي كاش چنین نمي كردم

او بیمارتر از من بود كه با وجود بھره گیري از . یر آمیز و زشت بود كه بارھا خود را سرزنش كردمكلمات آنقدر تحق. بیمارم و تنھا قعر جھنم جايمان است

زماني كه پدرم درگذشت و در اين جامعه ي سنتي پسر ارشد خانواده شدم بیش از پیش تنھايیم را .لذت زنان به ھم خوابي با امثال من تن مي داد

پس از مرگ پدرم زندگیم دچار آشوب گشت . از دست داده بودم و ھمین بغض فرو خورده را بیشتر مي كردمادرم را در دوران كودكي . احساس كردم

ه بود و و در سالگرد مرگش ،خواھر بزرگم ھمراه فرزندش به به خانه امان نقل مكان كرد چون در زندگي بازنده شده بود و شوھرش او را از خود راند

قصه . عاشق شدم اما تنھا گريستم. ھمسان با بحران جامعه ي كنوني در تالطم افتاد و روز به روز تیره تر شدشرايط من . حكم طالق جاري شده بود

اكنون تنھا گريستن و . ديگر از پروردگار ھم بريدم چون ھیچ مددي نرساند و تنھا سیل مصیبت ھا را ارزاني كرد. ي تنھايیم روز به روز تلخ تر گشت

به مرز جنون . مي خواھم بگريزم اما نمي دانم چگونه و به چه شكل. و آينده ي تیره و تار كار ھر روزه ام شده استحسرت گذشت عمر براي ھیچ 

از شما درخواست . از سويي ديگر دل نگرانم از اين تیرگي آينده. رسیده ام و اين بغض راه نفسم را بريده است از پنھان كردن گريه ام دلخسته ام 

آيا چنین آرزويي بسیار بزرگ است كه . تنھا آرزويي كه دارم فراھم شدن يك زندگي آرام و بي تنش با يك ھم جنس است. مكمك و راھنمايي دار

و چنین بايد تاوان دھم؟اصوال من تاوان چه چیز را دارم پرداخت مي نمايم؟زندگي امثال من جاي چه كساني را تنگ كرده است كه بايد در ترس 

نیاز به ... من ھم مثل خیلي ھاي ديگر. بايد براي عشق ورزيدن اعدام گرديم و شالق را بر گرده ھايمان احساس كنیم. وحشت زندگي بگزرانیم

  .كمكم كنید... ھمراھي شما دارم
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سال ١٨و اما پیرامون بخشنامه توقف اعدام اطفال زیر 

  مصطفایی، وکیل دادگستری

سال بوده است با صدور بخشنامه رياست  ١٨ب جرم سنشان كمتر از خبر توقف اعدام افرادي كه در ھنگام ارتكا

چه در داخل كشور و  - نتشار  ھاي كثیراال ھاي خبري و روزنامه قوه قضايیه، چنان بازتاب داشت كه بیشتر سايت

اي به اظھارات معاون قضايي دادستان كل كشور  از درج آن نگذشتند و بازتاب گسترده - چه در خارج از كشور 

ھمچنین مدافعین حقوق بشر با استقبال از اين موضوع، اقدام رياست قوه قضايیه را به فال نیك گرفته و . ادندد

شد كه ديگر اعمال  با مروري بر اظھارات معاون قضايي دادستان كل كشور چنین استنباط مي. اند تقدير كرده

اند منتفي شده و نوجوانان در انتظار  اشتهسال د ١٨مجازات مرگ براي متھماني كه در ھنگام ارتكاب جرم زير 

. اند مرگ، نجات يافته

 ١٨كه با استقبال و بازتاب منع اعدام اطفال زير اين مقام قضايي پس از مصاحبه خود با خبرگزاري ايرنا، زماني

 موضوع قصاص نفس را خارج از شمول بخشنامه دانسته و با الھام ازدر مصاحبه ديگري،  سال مواجه شده

سال را مجزاي از مجازات اعدام آنھا، عنوان ١٨قضايیه، مجازات قصاص نفس اطفال زير سخنان سخنگوي قوه

دانیم كه اعدام برگرفته از عدم به معني نیست  ھمه ما مي .اند ھاي به وجود آمده در اين باب را ابقا كرده ھا و دغدغه داشته و ھمچنان نگراني

به عنوان مثال اگر در  .گیرد ھاي سالب حیات را در بر مي ين كلمه معني و مفھوم عام داشته و تمامي مجازاتا .گردانیدن و كشتن ديگري است

به  <اعدام>شود پس از تشريفات دادرسي براي اين جرم در نظر گرفته ميكشوري مثل آمريكا شخصي ديگري را با قصد قتل، بكشد مجازاتي كه

مجازات آن مرگ باشد متھم شود، پس ت يا اگر در كشوري مثل چین شخصي به فساد مالي سنگیني كهحیات و گرفتن جان جاني اسمعني سلب

از شرع و در كشور ما، برگرفته. سلب حیات ديگري است <اعدام>در تمام دنیا معني و مفھومشود، بنابراين از اثبات مجرمیتش به اعدام محكوم مي

حال اگر خانواده اولیاي دم از . بیني شده است براي قاتل عمد پیشموضوع قصاص نفس به عنوان مجازاتي اهللا مجید در سوره بقره، م آياتي از كال

قصاص ننمايند حكم صادره علیه شود و از سويي ديگر چنانچه خانواده اولیاي دم عفو از موضوع اجراي قصاص نیز منتفي ميقصاص قاتل گذشت كنند

آن نیز قصاص نفس با حكم صادره از جانب قاضي دادگاه، نتیجه سلب حیات و عدم را دربردارد بهبنابراين چون. شود قاتل با به دار آويختن او اجرا مي

مي  المللي كه به تصويب مجلس شوراي اسال چنانچه در اسناد بین .توان قصاص نفس را خارج از شمول اعدام تلقي كرد شود و نمي اعدام گفته مي

كنوانسیون  ٣٧توضیح كه اگر در ماده ديگري تحت ھر عنوان جزايي است با اين <سلب حیات>دام به میان آيد؛ منظوراعنیز رسیده باشد سخن از

حتي مي ايران، قرار گرفته است منظور سلب حیات اين دست از كودكان پذيرش دولت جمھوري اسالسال مورد ١٨حقوق كودك منع اعدام اطفال زير 

را مطرح  ١٨منع سلب حیات افرادي در سن كمتر از زم به توضیح است كه ھدف و خواست كساني كه نابراين الب. تحت عنوان قصاص نفس است

مي محدوده قصاص  اسالاهللا مجید به عنوان حكم الھي آمده، نیست ھرچند در قانون مجازات م يعني آنچه در كال <قصاص نفس>كنند نفي كلیت مي

نوعا كشنده باشد حتي اگر قصد كشتن نداشته باشد به قصاص نفس يا صي عملي انجام دھد كه آن عملنفس به قدري گسترده شده كه اگر شخ

 ١٨است كه اشخاص زير شناسي، اثبات شده شناسي و جرم در اين بین با تحقیقات جامع و كامل روانشناسي، جامعه  .شود اعدام محكوم مي

تاثیر فشارھاي خارجي اقرار به عمل ناكرده  به راحتي اغفال شده و تحتز طرفي آنانن ھستند و ا ني ھمچون بزرگساال سال فاقد رشد عقال

. قوه قضايیه قصاص نفس شامل آنان گرددن بنابراين مستحق مجازات سلب حیات نیستند و نبايد مجازات اعدام و به فرمايش مسووالكنند، مي

حضوري كه با ھاي قات سال بوده را به عھده دارم و به لحاظ مال ١٨اب جرم سنشان كمتر از ھنگام ارتكنفر از افرادي كه در ٢٠اينجانب وكالت بیش از 

كنم كه آنھا مستحق مرگ نیستند به طوري كه  م مي داشته و اعالام از نزديك با خلق و خوي اين دست از نوجوانان، آشنايي كامل آنھا داشته

مناقشه و بحث در مورد اطفال زير به ھر حال آنچه مورد. يافته نبوده است و جرائم آنھا سازمان قصد قتل ديگري را نداشتهھاي من ھیچكدام از موكل
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نفس بوده و موضوع سن مسوولیت كیفري فرد براي اعمال مجازات مرگ مطرح است و حال سال است اينكه مجازات اعدام اعم از مجازات قصاص ١٨

شوند را نیز به  سالگي مرتكب قتل مي 13روه سني اشخاص باشیم بايد پسراني كه در سنقائل به اعمال مجازات قصاص نفس براي ھر گاگر

كه شود اين میان صرفا سن مسوولیت كیفري اطفال براي مجازات سلب حیات و حبس ابد مطرح ميقصاص نفس يا اعدام محكوم كنیم بنابراين در

مفاد كنوانسیون حقوق كودك عمل كرده و در احكام صادره علیه به قضات تاكید كند كه بهامیدوارم رياست قوه قضايیه اين موضوع را در نظر گرفته و 

سالگي مرتكب جرم  ١٨كمتر از چرا كه صدور حكم به سلب حیات كساني كه در. مجازات مرگ و حبس ابد را منظور نكنندسال، ١٨افراد كمتر از 

المللي حقوق مدني و سیاسي به عنوان دو سندي كه مورد پذيرش واقع شده و اعمال ینبف مفاد كنوانسیون حقوق كودك و میثاق اند برخال شده

سال از چنان اھمیتي در جامعه جھاني  ١٨اطفال زير موضوع منع مجازات مرگ براي. شود، است مفاد آن در كشورمان در حكم قانون تلقي مي

در دو سال گذشته تنھا در اند در حالي كه از قوانین خود زدوده ١٨اي متھمان زير كشورھاي دنیا مجازات مرگ را بربرخوردار است كه تقريبا تمام

ايم و در مقابل در دو  اند كه بیشترين آمار سلب حیات را به خود اختصاص داده شدهنوجوان به دار آويخته ٢۶كشورمان طبق آمار غیررسمي حداقل 

تر اينكه در ھیچ كشور ديگري  پذيرفته است و مھماي يمن، سوريه، عربستان و چین صورتمورد اجراي مجازات اعدام در كشورھ ۶گذشته تنھا سال

در اين مورد ن تامل كرده و طلبد مسووال شده، مي سال وجود ندارد بنابراين بررسي آمارھاي ارائه 18مجازات سلب حیات در مورد اطفال زير

  .حساسیت بیشتري به خرج دھند
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  تاسیس شد IRQRسازمان 

  داگ آیرلند

  ترجمه ی آوا

  ۴٢شماره ی  –گی سیتی نیوز، سال ھفتم 

  

آرشام پارسی، فعال خوش نام حقوق دگرباشان جنسی ایرانی خبر تاسیس سازمانی جدید به 

این سازمان جدید ساختار خاصی برای کمک . را اعالم کرده است IRanian Queer Railroadنام 

شانی دارد که ناچار شده اند به دلیل فشارھای سیاسی و ھمجنسگرایانه ستیز دولت به دگربا

  .ایران از کشور خود فرار کنند

و زمانی که ھنوز در ایران  ٢٠٠۴فارسی که ھم اکنون بیست و ھشت سال دارد، در سال 

 Persian Gay andزندگی می کرد، اولین سازمان متعلق به دگرباشان جنسی ایرانی را با نام 

Lesbian Organization - PGLO به دلیل پیگردھایی که برای او بوجود آمد در سال . تاسیس کرد

در مدت زمانی که در ترکیه اقامت داشت فعالیت ھای . ایران را به سمت ترکیه ترک کرد ٢٠٠۵

خود را ادامه می داد و سعی می کرد که زوایای گوناگون زندگی دگرباشان جنسی ایرانی را 

  PGLOپارسی در نھایت و در حدود دو سال پیش به کانادا مھاجرت کرد و سازمان . نتشر کندم

– IRanian Queer Organizationرا به  IRQO تغییر نام داد.  

ق در اوایل امسال پارسی و سازمانش به دلیل پیشگامی در دفاع از حقوق دگرباشان جنسی، برنده ی جایزه ی فلیپا ی کمیسیون جھانی حقو

  . دگرباشان جنسی شدند

سازمان  پارسی در ماه آگوست گذشته برای دیدار با پناھجویان دگرباش ایرانی و دفاع کردن از پرونده ھای آنھا در دفتر کمیسریای عالی پناھندگان

را به گونه ای پایه گذاری کند که به در نتیجه ی این سفر بود که پارسی لزوم سازمان جدید را حس کرد و تصمیم گرفت تا آن . ملل به ترکیه سفر کرد

  .صورت خاص پناھجویان دگرباشی را که به دلیل تفاوت گرایش جنسی شان ناچار به فرار از ایران شده اند را حمایت کند

دلیل آن شباھت . بگذارم IRanian Queer Railroadتصمیم گرفتم که نام این سازمان جدید را «: پارسی در مکالمه ای تلفنی به گی سیتی نیوز گفت

 زیاد کار این سازمان به قطار زیرزمینی مشھور قرن نوزدھم است که به صورت مخفیانه شبکه ای ایجاد شده بود تا مکان امنی برای برده ھای

ھمچنین اضافه کرد که » .امریکایی ایجاد شود و آنھا را به ایالت ھای امن و به خصوص کانادا بفرستند تا در آنجا آزادی فردی خود را داشته باشند

  . اعضای ھیئت مدیره و شورای مشورتی سازمان به زودی اعالم خواھند شد

. پرونده پناھجویی کار می کنند که در حال حاضر در انتظار اتمام روند پناھندگی خود ھستند ١۴۵پارسی گفت او و سازمانش ھم اکنون بر روی حدود 

مابقی پناھجویان در کشورھای اروپایی به . ایه ی ایران با فرھنگی دگرباش ستیز به سر می برندنفر از آنھا در ترکیه، کشوری ھمس ٨۵حدود 

دولت انگستان تا به . نفر در حال حاضر در انگلستان درخواست پناھندگی داده اند ٢٢حدود . خصوص ھلند، سوئد، آلمان، سوئیس و نروژ پراکنده اند

  .ه است و در چند سال گذشته دو نفر پس از دریافت برگه ھای ترک خاکشان اقدام به خودکشی کرده اندحال از دادن اقامت به آنھا خودداری کرد

او » .مطمئنا پناھجویان دگرباش ایرانی از تعداد خیلی بیشتری برخوردار ھستند که با ما در تماس نیستند و نیاز به کمک دارند«: اما پارسی می گوید

ارتقای سطح دانش عمومی از وضعیت دگرباشان جنسی ایرانی و ھمچنین ارائه ی اطالعات مورد  IRQOاف ما در یکی از اھد«: ھمچنین اضافه کرد

اما پس از سال ھا کار کردن در » «.و فکر می کنم در این مورد موفق بودیم. نیاز به جامعه ی دگرباش ایرانی داخل کشور با استفاده از اینترنت بود
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PGLO  وIRQOی کسب کرده ام و کامال برایم واضح و روشن است که نیازمند این سازمان جدید و نیروھای تازه نفس آن با یک ساختار ، تجربیات زیاد

تا بتوانیم به پناھجویان در کشورھای ترانزیت مثل ترکیه کمک کنیم، در پیمودن مسیر پر تالطم و . ویژه برای کمک به پناھجویان ایرانی ھستیم

  ».اریشان کنیم تا بتوانند زندگی خود را در کشورھای امن آنطور که می خواھند پایه ریزی کنندبروکراتیک پناھندگی ی

ن ملل به از زمانی که آرشام به کانادا آمده است بارھا برای کمک به پناھجویان دگرباش ایرانی و مالقات با دفتر کمیسریای عالی پناھندگان سازما

  .ترکیه سفر کرده است

آنھا در حال حاضر از شرایط دگرباشان جنسی ایرانی و فعالیت . ه توانسته ام ارتباط قوی و خوبی را با سازمان ملل برقرار کنمخیلی خوشحالم ک«

خوشحالم که در ھر یک از سفرھایی که به ترکیه داشته ام تعدادی از پناھجویان ایرانی تحت حمایت ھای بین . ھای سازمان به خوبی اطالع دارند

پس از آخرین سفر من به «: پارسی ھمچنین اضافه کرد که» .ندگی قرار گرفته اند که یکی از اولین قدم ھای روند اسکان مجدد آنھاستالمللی پناھ

ناھجویان دگرباش ایرانی به عنوان پناھنده شناخته شدند و ھم اکنون در انتظار انجام پترکیه که در ماه آگوست انجام شد حدود بیست نفر دیگر از 

  »اسکان آنھا در کشورھای امن ھمانند کانادا و استرالیا ھستند روند

او درز یک شرایط وحشتناک سوء «. ساله کمک کند ٢٩پارسی در توضیحاتی بیشتر به عنوان مثال گفت که سازمانش توانسته است به یک لزبین 

او ھم . شوھر قانونی او ھر شب به او تجاوز می کرد. میل ازدواج کندخانواه اش او را مجبور کرده بودند تا با یکی از پسرھای فا. استفاده قرار داشت

  .نمی توانست کاری انجام دھد چون یکی از وظایف زن در جمھوری اسالمی ایران ارائه ی لذت جنسی به شوھرش است

با یک حیوان ارتباط جنسی داشته ای، به مراقبت ظاھرا : این دختر بیچاره پس از این تجاوزھا به دکتر مراجعه کرد و پس از معاینه، دکتر با تعجب گفت

بارھا توسط شوھرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در  وا. ردند که به خانه ی شوھرش برگردداما خانواده اش او را مجبور ک. ھای ویژه ای نیاز داری

  . نھایت به خانه ی یکی از دوستانش فرار کرد

. و به دوستش پیغام دادند که به محض پیدا کردنش او را خواھند کشت. در خانه نبود اودر زمان مراجعه آنھا  برادرانش محل اقامت او را پیدا کردند و

وقتی داستانش را برایم تعریف کرد به گریه افتاد و من ھم کنترل . پس از آن بود که او از ایران خارچ شد و توسط یکی از دوستانمان با ما تماس گرفت

  ».اصال دوست ندارم که یکی دیگر از اعضای خانواده مان را از دست بدھم. به او گفتم که ھیچوقت به ایران برنگرد. خودم را از دست دادم

  .پارسی فداکارانه به این پناھجویان کمک می کند و این می تواند به دلیل تجریه ی زندگی تبعیدی خودش در ترکیه باشد

تحمل آن . مانند یک اسیر بدون پول و امنیت. مدت کوتاھی در شرایط غیر قابل تصوری قرار گرفتم در. اآن زمان سخت ترین دوره ی زندگی ام بود«

  »شرایط آن ھم برای سیزده ماه آسان نبود

. آن روز ھیچوقت فراموشم نمی شود که با امیر، ھمان پناھجوی دگرباشی که شالق خورده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم«: پارسی اضافه کرد

مردم فقط ایستاده . در آنجا ھیچ پلیسی ھم نبود که به ما کمک کند. ھیچ کس کمک نمی کرد. به شدت ما را کتک زد و قصد کشتن ما را داشتاو 

و این یکی از دالیلی است که سعی کردم . ھیچوقت دوره ی پناھجویی ام در ترکیه را فراموش نمی کنم. بودند و کتک خوردن ما را تماشا می کردند

  ».ام وقتم را صرف امورات پناھجویان کنم تا روند پناھجویی آنھا ھر چه سریعتر تمام شود و به کشور امن متقل شوندتم

ساله است با  ٢٩ساله و دیگری  ٢٨دو نفر از پناھجویان ما که یکی . ھمین امروز از ترکیه تلفنی داشتم«: پارسی به گزارشگر گی سیتی نیوز گفت

مادر صاحب خانه به محل زندگی آنھا ھجوم آورده و گفته است که ما می دانیم که شما ھمجنسگرا ھستید و باید . کرده اندھم خانه ای را اجاره 

این دو نفر ھم که زبان ترکی را نمی دانند به پلیس تماس گرفته اند اما متاسفانه به جای اینکه پلیس مادر صاحب خانه . سریع این خانه را ترک کنید

در ھمان زمان یکی از دو نفر که مبتال به دیابت است دچار شوک می شود اما . ند،؛ پناھجویان ما را دستگیر و به اداره پلیس برده استرا دستگیر ک

. پلیس آنھا را تھدید کرده و گفته است که اگر ناراحت ھستید اینجا را ترک کنید و به ایران برگردید. پلیس اجازه نمی دھد که انسولین مصرف کند

این . ضرب و شتم آنھا ھم توسط پلیس دیگر عجیب نیست. پلیس ترکیه در رفتار خصومت آمیزی با ھمجنسگرایان به خصوص پناھجویان ایرانی دارد
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  ».تنھا یک نمونه ی دیگر است که چرا پناھجویان باید ھر چه سریعتر ترکیه را ترک کنند

  .یار ما قرار داده است و برای امنیت آنھا نام و مشخصاتشان تغییر کرده استپارسی ترجمه ی داستان تعدادی از پناھجویان را در اخت

  .ایران را به سمت ترکیه ترک کرد و ھم اکنون منتظر مرحله ی اسکان خود ھست ٢٠٠٧ساله، در دسامبر  ٣٠علی، 

اعث شد تا شغلم را از دست بدھم و خانواده ام با توجه به موقعیت شغلی ای که داشت ب. پدر یکی از دوستانم ما را در حین رابطه ی جنسی دید«

ھنوز در . بود تنھا به دلیل رنگ تی شرت و شلوار جین و مدل موھایم ٢٠٠٧آخرین بار آن تابستان . بارھا در ایران دستگیر شده بودم. ھم تھدید شدند

نفوذشان می توانند اینجا من را بیابند و اتفاقات چون مطمئن ھستم که خانواده ی دوستم با استفاده از . ترکیه ھم احساس امنیت نمی کنم

من فقط ھمجنسگرایی ھستم که در این کشور به دنیا آمده ام کشوری که گرایش جنسی ام . من کاری انجام ندادم. خطرناکی برایم پیش آید

این . من عاشق مردھا می شوم. نیستفقط به خاطر ھمجنسگرا بودن، داشتن یک احساس خاص که در جامعه از اکثریت برخوردار . ممنوع است

  ».من نیاز به کمک دارم. اما ناچارم که در تبعید زندگی کنم. حق من است که آزاد باشم

  .از ایران خارج شد و در حال منتظر پذیرفته شدن درخواست پناھندگی اش می باشد ٢٠٠۶ساله، در سپتامبر  ٢٢حسین، 

این میھمانی ھا گاھی اوقات توسط پلیس شناسایی می . ی ھا مثل عروسی و تولدھا برنامه داشتمدر خیلی از میھمان. من در کار موزیک ھستم«

ارتباطات جنسی ام . من یک ھمجنسگرا ھستم. شود اما معموال میزبان با پرداخت رشوه به ماموران از دستگیری شرکت کنندگان جلوگیری می کند

برای یک گی پارتی دعوت شدم که  ٢٠٠۶در سپتامبر . شروع شد و تا دو سال پیش ادامه داشت از دوازده سالگی و با پسر یکی از ھمسابه ھایمان

یکی از آنھا به . ھمه را کتک می زدند. پلیس به آن میھمانی ھجوم آورد. دوستانم ھم در آنجا بودند و در منزل شخصی یکی از آنھا برگزار شده بود

من خودم حدود ده دقیقه کتک می خوردم به طوری که حافظه ام را برای مدتی از دست . است شدت کتک خورد و مدتی بعد شنیدم که فوت کرده

  . و پس از دستگیری در بیمارستان نگه داری شدم. داده بودم

ما ریخت و به دنبال  بعد از چند روز پلیس به خانه ی. به ترکیه آمدم. مادرم به ھمراه یکی از دوستانم به مالقاتم آمدند و به کمک او مرا فراری دادند

پدرم را دستگیر کردند و به مدت سه روز در بازداشتگاه بود و پس از آن به دلیل ھمکاری در فراری دادن من به یک سال حبس . من می گشتند

  »در حال حاضر منتظر پرونده ی پناھندگی ام ھستم و نیازمند به حمایت. محکوم شد و مدتی بعد از آن ھم فوت کرد

گی سیتی نیوز گفت که او ھزینه ھای سفر ماه آگوست خود را شخصا از پس اندازی که در نتیجه کار کردن در یکی از رستوران ھای پارسی به 

پارسی گفت که تصمیم دارد در ماه نوامبر سفر دیگری به ترکیه داشته باشد تا بتواند با دفتر کمیسریای . تورنتو تھیه کرده بود پرداخت کرده است

اما نمی تواند از ھزینه ھای این سفر را تامین کند و می . ھندگان سازمان ملل مالقات کند و به تعداد بیشتری از پناھندگان کمک شودعالی پنا

  . خواھد از مردم کمک بخواھد

ان دگرباش ایرانی در اما می خواھم که کمی ھم به شرایط پناھجوی. می دانم که شما دگرباشان امریکایی در حال حاضر درگیر انتخابات ھستید«

امکان کار کردن ندارند چون نه زبان ترکی می دانند و نه شرایط امنی برای آنھا . کسانی که در شرایط بسیار بدی به سر می برند. ترکیه فکر کنید

  . به کسانی فکر کنید که ھنوز منتظر جواب خود ھستند و در وضعیت بالتکلیفی به سر می برند. وجود دارد

چون باید آنھا آمادگی الزم برای شروع . ن برای برگزاری یک سری کالس ھای زبان انگلیسی و کامپیوتر نیازمند کمک ھای مالی ھستیمما ھمچنی

  »کمک ھای مالی شما ھر چند کم، می تواند به آنھا کمک کند. باید از زمان آزاد استفاده کرد و آماده شد. یک زندگی جدید را پیدا کنند

با استفاده از کارت . برای سفر اضطراری پارسی به ترکیه برای کمک به پناھجویان دگرباش ایرانی می تواند از دو طریق انجام شودکمک ھای مالی 

  . در تورنتوقرار دارد و یا فرستادن چک به آدرس دفتر سازمان  www.irqr.netاعتباری و سیستم امن پی پال که بر روی سایت 

آرشام پارسی به ھمراه آندره ایگاسیو در ھنگام دریافت جایزه ی فلیپا توسط کمیسیون جھانی حقوق بشر دگرباشان جنسی ایرانی : توضیح تصویر

  در نیویورک
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IRanian Queer RR Launched

by Doug Ireland

Gay City News, Volume seven, issue 42

Arsham Parsi, the well-known Iranian gay activist, has announced the launch 

of the Iranian Queer Railroad (IRQR), a new organization designed specifically 

to help the growing number of LGBT Iranians forced to leave their country by 

the violently homophobic policies of the ayatollahs' theocracy. Homosexuality 

is a capital crime in Iran.

Parsi, 28, founded the first Iranian gay group, the Persian Gay and Lesbian 

Organization (PGLO), in 2004 while still living in Iran. With the police on his tail 

for his gay activism, Parsi fled to Turkey in 2005, where he continued his work 

to publicize the plight of LGBT Iranians, and eventually was granted asylum as 

a sexual refugee by Canada, where he moved two years ago and changed the 

name of the PGLO to the Iranian Queer Organization (IRQO). 

Earlier this year, Parsi and the IRQO were honored by the International Gay 

and Lesbian Human Rights Commission with its Felipa Award for pioneering 

gay activism.

Parsi traveled to Turkey in August to meet with Iranian LGBT refugees and plead their case with the office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights that is located there. The UNHCR must grant these queer exiles official refugee status before they can 

be accepted for asylum in gay-friendly countries. As the result of that trip, Parsi concluded that a new organization dedicated 

exclusively to helping sexual dissidents flee persecution in Iran was necessary.

"I decided to call our new group the Iranian Queer Railroad after the Underground Railroad in the 19th century, which was an informal 

network of routes and safe houses helping black slaves in America to escape to freedom in Canada," Parsi told Gay City News by 

telephone from Toronto, where he now lives. He said a board of directors and an advisory committee for the new organization would 

be announced soon.

Parsi said he and his organization are now in contact with 145 LGBT Iranian refugees currently in limbo and seeking permanent asylum 

- 85 of them are in Turkey, which shares a lengthy border with Iran and where cultural and political homophobia is rampant, while the 

rest are scattered throughout Europe, including in the Netherlands, Sweden, Germany, Switzerland, and Norway. Some 22 are in the 

United Kingdom, which has been extremely reluctant to grant permanent asylum to gay Iranian refugees, and where in the last several 

years two Iranians have committed suicide after receiving deportation orders back to certain torture and possible death in Iran. 

But, said Parsi, "there are many, many more queer refugees from Iran who haven't yet been in contact with us and who also 

desperately need help.
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"One of our goals with the Iranian Queer Organization was to increase the level of awareness about the Iranian queer situation and 

the horrible persecution that goes on daily in Iran, and to provide a steady stream of information about homosexuality and the 

transgendered via Internet into Iran, and I think we've had great success in doing that.

"But after several years of working with PGLO and IRQO, I have a lot more experience now, and it was clear to me we needed a new 

organization with fresh blood and a structure dedicated solely to helping queer refugees, to help them flee Iran, to support them while 

they are still in transit countries like Turkey, to assist them in finding their way through the harrowing bureaucratic maze that faces 

them in order to gain asylum, and to help them get settled and cope with setting up a new life in gay-friendly countries."

Since being granted asylum in Canada, Parsi has been able to make a number of trips to Turkey to help gay refugees and has built a 

relationship with the UNHCR office there. 

"I'm so happy I've been able to build a strong relationship with the UNHCR, who are now aware of the Iranian queer situation, and of 

our organization, and on each of my trips I've been able to secure international refugee protection status for more and more Iranian 

LGBT refugees in Turkey, which is the necessary first step to being granted asylum," Parsi said. "After my last trip there in August, we 

now have 20 more refugees who've been newly granted this status and are now awaiting flights to gay-friendly countries like Canada 

and Australia."

Parsi told this reporter of a 29-year-old Iranian lesbian refugee he was able to help get an early legal interview with the UNHCR

"She had a terrible life in an abusive situation," he explained. "Her family forced her to marry with one of their relatives, and her legal 

husband raped her every night, and she could do nothing about it because one of the first duties of women in the Islamic Republic of 

Iran is sexual delivery to their husbands.

"This poor girl went to a doctor after all the rapes, and the doctor told her, 'You appear to have been raped by an animal, and you 

need urgent health care now.' But her family ordered her to be patient and stay at her husband's home. She was severely beaten 

repeatedly by her husband and eventually escaped and went to a friend's house. 

"But while she was there, her brothers came while she was out and told her friend they were going to kill her to save the family's 

honor because she left her husband and has suspicious connections with other women. That's when she fled Iran to Turkey, where 

she was put in touch with us by one of our members in Iran. When she told me her story, she cried, and I lost control, too. I told her, 

'Don't go back to Iran, we don't want to lose any more members of our queer family.'"

Parsi's dedication to these refugees is fueled by his own experience as an exile in Turkey.

"It was the hardest experience in my life," he said. "To suddenly find myself in an unexpected situation in a hostile country without 

money, with no personal safety or security for 13 months wasn't easy."

Parsi added, "I cannot forget the day in Turkey when I was walking with Amir, another gay refugee who had been tortured and 

flogged in Iran. We were chased in the street by a homophobic crowd, who beat us hard and tried to kill us. Nobody helped. There 

were no police who came to our assistance and people were just standing around watching as we were beaten, simply for being gay 

refugees in their country. I'll never forget my refugee life in Turkey, and that's why I've decided to dedicate myself exclusively to 

making queer refugees' stay in Turkey as short as possible and to help them get to freedom in gay-friendly countries."
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Parsi told this reporter, "I just received a phone call from Turkey. Two of our refugees - one who is 28 and one who is 29 - who had 

rented a room together, were visited by the mother of the landlord who told them, 'We just found out you are gay, and you have to 

leave because you are gay.'

"Our two refugees, who didn't speak much Turkish, called the police, who instead of admonishing the landlord arrested our refugees. 

While in custody, one of them, who is diabetic, went into diabetic shock, but was not allowed by the police to take his insulin. The 

police insulted them and told them, 'If you're not happy here, go back to Iran.' Turkish police are very hostile to gay people in general 

and to gay Iranian refugees in particular. Beatings are very common. That's just another illustration of why it is so urgent to get these 

refugees out of Turkey to a safe country."

Parsi provided Gay City News with translations from Persian of several short statements left on the IRQO and IRQR websites from 

Iranian queers giving their personal histories. The stories were posted as part of their applications for assistance in finding asylum.

Ali, who is 30, escaped from Iran to Turkey in December 2007, where he is now awaiting resettlement. 

"I was caught when I was having sex with a guy by his father, who was a member of the Islamic Revolutionary Guard," Ali wrote. "As 

a result, I lost my job and I and my family were threatened with death. I was arrested several times in Iran, the last time was in the 

summer of 2007 while I was on vacation in the north of Iran, and the Islamic Guard arrested me simply because I was wearing a T-

shirt and jeans and had spiky hair. I don't feel safe even here in Turkey because the father of the guy I had sex with is in the 

Revolutionary Guard and has the ability to find me here and have me killed so he can cover up the scandal of his queer son.

"I didn't do anything, I'm just a gay man who was born in a country in which my existence was forbidden, just for being gay, just for 

having a special feeling which is not that of a majority of society. I love guys. It is my right to be free, but I have to live in exile for it. I 

need help."

Hossein, 22, escaped from Iran to Turkey in September 2006, where he has been languishing while awaiting official refugee status and 

the granting of asylum in a gay-friendly country.

"I am a musician," Hossein wrote, "and I used to perform at various celebrations, including weddings and parties. These gatherings 

were often raided, but usually the host would pay the authorities a bribe and that would end the matter. I am homosexual. I had my 

first relationship at age 12 with the son of a neighbor, it lasted two years. In September 2006 I was playing along with other musicians 

at a private gay party in a home. The party was raided and the police attacked us viciously. One person was beaten so badly that later 

I learned he had died from it. I was beaten for ten minutes and lost consciousness for about ten hours. I was later arrested while I 

was in hospital.

"Eventually my mother and a friend of mine came to the hospital, my friend was dressed in the uniform of a sergeant in the 

disciplinary forces, and pretended to relieve the soldier who was guarding my room. I put on a hospital worker's uniform and was able 

to escape. After I was smuggled into Turkey, my family's home was raided and my mother and father arrested for three days on 

charges of helping me escape for being gay. My father was detained and tortured for a year and later died. I'm waiting to be granted 

refugee status by UNHCR and I need your help."

Parsi told Gay City News that he financed his August trip to Turkey out of his own pocket from money he'd saved while working in a 

Toronto restaurant. Now, Parsi said, he's planning another urgent trip to Turkey in November to try to get UNHCR refugee status for 

still more Iranian queer refugees, but has no personal resources left and is raising money for the trip.
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"I know you gay Americans are preoccupied with your elections," Parsi said, "but I beg you to spare a thought for these poor queer 

refugees in Turkey, who are living in terribly squalid conditions, unable to work because they don't speak Turkish and because of 

queerophobia, and who are stateless and without hope until they can be granted legal, international recognition of their status as 

refugees by UNHCR. 

"We also need money to begin English language and computer courses for them to prepare them for new lives in freedom and to help 

them pass the time and escape those feelings of hopelessness. Please, spare us a few dollars for your queer brothers and sisters who 

are victims of religious persecution."

Donations for Parsi's urgent November trip and to support LGBT Iranian refugees may be made in two ways - via credit card on the 

secure PayPal "donate" button on the Iranian Queer Railroad's web site at http://www.irqr.net/, or by check to Iranian Queer Railroad 

c/o Arsham Parsi, PH4-150 Graydon Hall Drive, Toronto, Ontario, M3A 3B3 Canada.

Picture: Arsham Parsi, a gay sexual refugee living in Toronto, (seen here at right accepting this year's Felipa Award from IGLHRC, 

alongside Chilean trans activist Andrès Ignacio Rivera Duarte) is pressing the fight to help queer Iranian refugees find suitable 

resettlement.

Doug Ireland can be reached through his blog, DIRELAND. 
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  رسانه ھا

  

  )توسط سازمان ایرکیو به صورت الکترونیکی منتشر خواھد شد(اولین مجله ی ھمجنسگرایان ایرانی   – ھومان

  

  کترونیکی ھمجنسگرایان ایرانیمجله ی ال -  ماھا

Majaleh_maha@yahoo.com  

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی  – چراغ

www.cheraq.net

member@irqo.net

  

  نسگرایان ایرانی ماھنامه ی ادبی ھمج -  دلکده

delkadeh@gmail.com

  نامه ی دگرباشان ایرانی فصل – رنگین کمان

majalehranginkaman@gmail.com

  

   نشریه ی لزبین ھای ایرانی – جنس منھم

hamjenseman@gmail.com

  

  ایرانیی دگرباشان نشریه  –ندا 

www.nedamagazie.net

info@nedamagazine.net
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  تماس 

  

  

IRanian Queer Organization – IRQO

PH4-150 Graydon Hall Drive

Toronto, Ontario

M3A 3B3 Canada

  

  

  )است  - ٧.۵اختالف ساعت تورنتو با تھران لطفا توجه کنید که ( ٠٠١- ۴١۶- ۵۴٨-۴١٧١  :کانادا –تماس با دفتر سازمان در تورنتو ن شماره تلف

  

  info@irqo.net :آدرس پست الکترونیکی

member@irqo.net: آدرس اشتراک نشریه

  


