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 و ١٩٧١ ی ســال هــای در فاصــله. مــن چهــار ســال داشــتم. کانــادا
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 .  مجموعه ي قرارداد هاست"زبان"

  .قانون دارد

اگر غير از اين عمل كند متن ديوانه و         . مطابق قانون كلمه را به جمله راه مي دهد        . طبق قانون جمله مي سازد    

زبـان  . گوش شخصي را مي رماند، و از گوش عمـومي رانـده مـي شـود               . دوخوانده مي ش  /شيزوفرنيك مي شود  

كه گاهي نمي   ( مجموعه ي  قراردادهايي است كه در يك چرخه        

فرهنـگ، نمـاد    .  را مي سازند تا زبـان را بسـازد         ، فرهنگ )چرخد

از اعضـاي جامعـه ي      ) بعضـي (چهار ديوار درهم رفته است كـه        

پناه مي دهـد، حـبس مـي كنـد،     : را) فرهنگ(تحت تكلف خود،  

كلمات، مثل آحاد اجتمـاع، اگـر از چهـارچوب          ). حذف مي كند  (

براي اداي كلمات غيرقانوني، كه ابزار كش آمدن        . فرهنگ به در روند، رسوايي به بار مي آورند و رسوا مي شوند            

زبـان  . گاهي بايد به چيزهايي تن داد كـه تـن را زخـم مـي كنـد                . گاهي بايد سر داد   . فرهنگ اند، بايد جنگيد   

ايـن قراردادهـا، نانوشـته،      . مجموعه ي قراردادهايي است كه هيچ لزومي نمي بينند به اطالع همه ي ما برسند              

گر به اين قانون رأي ندهيم، اين قانون نيست كه از اعتبار مـي افتـد، در قـدم اول، مـا از                       ا. قانون ثبت شده اند   

ما، در نقش افراد بي اعتبار جامعه، از فرهنگ كلمات و اسامي فرهنگي، يـا، كلمـات و اسـامي    . اعتبار افتاده ايم  

، يا مي  برنـدمان زيـر ذره     حذف مي شويم  . در حاشيه قرار مي گيريم    . معتبر فرهنگ، به بيرون رانده مي شويم      

زبان رسمي، ما را از خود مي راند، به ما مي خندد، همانگونه كه به همه ي دزدها و ديوانه ها و بيمارها و                        . بين

فرهنگي بيـرون مـي گـذاريم، قـدري از امنيـتش را      ) ناامن(ما، پا را كه از چارچوب امن  . بي اعتبارها مي خندد   

افراد متعهد به فرهنگ، اعضاي جامعه ي رسمي، حتي اگر          . را تاراج كرده ايم   بخشي از نظم جامعه     . دزديده ايم 

مـا، بـه نـام افـراد غيـر رسـمي جامعـه، بـه ايـن                  . كدهاي زبان رسمي را تأييد نكنند، از آن تبعيت مي كننـد           

گـاهي مشـتي مـي      . اين اعتراض هميشه با مشت گره كرده بيرون نمي آيـد          . قراردادها اعتراض مي كنيم   /كدها

ما، يعني جامعه ي اقليت هاي جنسـي،        . د كه از جيب بيرون نمي آيد و دست در دست ديگران نمي گذارد             شو

زبان اقليت، و يـا     . چون كدهاي مرسوم را تأييد نمي كنيم، به ناچار، و به اختيار، كدهاي خودمان را مي سازيم                

، آشكار نمي تواند بشود، اگـر بشـود،         پنهاني بودن اين زبان طبيعت اين زبان است       . اكثريت پنهان را مي سازيم    

ساقی قهرمان
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مي ريزند، مي گيرند، مي زنند، مي بندند، آويزانش مي كننـد تـا خفـه شـود و                   . اگر كلمات زبان جامعه ي در اقليت، در مالء عام به گفتگو در آيند، غوغا مي شود                

 . ساكت بماند

د، تا اين زبان ببالد و توليد زبان بكند، يكبار هم آزادي اش را سلب مي كند، در تاريكي و پنهان ماندن، يكبار آزادي خلوت را به زبان جامعه ي پنهان هديه مي ده

پرشور است، امـا در هـر   . بي كله است اما نابلد است. بي پرده است، اما عذرخواه است     . اين زبان جسور است، اما شرمگين است      . در تنهايي و اسير نگاهش مي دارد      

بيرون از آن حريم، سمك عيار، كـه  . راه و چاه دانستن هميشه در حريم زبان رسمي است كه اتفاق مي افتد. راه و چاه نمي داند. ستمرحله اي از سواد، بي سواد ا     

يد بـد  چاه آنقدرها كه به نظر مي آ/گم كردن راه. چاه گم مي كرد/مكان رسمي است، راه/از تمام سوراخ ها سر بيرون مي كرد، در خيابان و در وسط ظهر، كه زمان           

از ) براي به دست آوردن حقوق شـهروندي      (دوباره باعث شرم حضور مي شود، چيزي كه جامعه ي اقليت هاي جنسي، مايل است،                . نيست، فقط سرگيجه آور است    

 . آن عبور كند

 .بايد

 و كلمات اهدايي ايـن جامعـه بـه زبـان را، آشـفتگي و                بايد كساني پيدا شوند از ميان ما و اين زبان را، زبان جامعه ي اقليت هاي جنسي ايراني را، فرهنگ كلمات                    

حتي ادبيـات غيررسـمي جامعـه ي رسـمي و نيـز      ( اغتشاشي كه در دستور زبان مرسوم فارسي ايجاد كرده است را، و ناهمزماني ادبي اش با جريان ادبيات رسمي           

در  سه دهه ي اخير، شناسـايي كننـد، ارزيـابي كننـد،     ) رسمي به شمار مي آيدادبيات آلترناتيو در مقايسه با ادبياتي كه توسط اقليت هاي جنسي خلق مي شود،      

كدهاي قراردادي اش را كشف كنند، و فرهنگش را، از روي كدهاي زباني اش، ترسيم كنند، تا بدانيم اين جامعه، در نهايت سالمت چقدر بيمار است و زخم هايش        

 سه دهه ي آينده به كدام سمت و سو قرار است برويم؛ در حال حاضر، حال ما در ايـن قافلـه بسـيار مشـوش                تا بدانيم كه در دو    . در كجاي سالمتش جا گرفته اند     

به زباني خودساخته سخن مي گوييم، تنهاييم، در جمع، در جمع هاي بيرون از جمع خودمان اگر سخن بگوييم، به زبان خود، تنها مي مانيم، يا مركز جمع                            . است

 .  مي مانيممي شويم، و دوباره تنها

بايد كساني پيدا شوند، دوباره از ميان ما، و زبان رسمي جامعه ي رسمي ايراني را زير ذره بين ببرند، ارزيابي كنند، كدهايش كشف كنند، فرهنگ بي حوصله و بي                              

فرهنگ رسمي ايراني، مثـل گربـه در   /اين زبان. ن بيايدمدارايش را افشا كنند، مهرباني ها و رواداري هايش را اعالم كنند، تا زبان جامعه ي رسمي از بن بست بيرو                

اين جمله در واقع يك جـور يوفوريسـم   . (سه كنجي ديوار گير كرده است، خطر آن است كه هر آن، از ناچاري، برگردد به روي اقليت هاي غير رسمي پنجه بكشد                    

گير كرده است، و خيلي وقت است كه دارد به صورت ما پنجـه مـي كشـد و    جامعه رسمي خيلي وقت است مثل گربه در سه كنجي ديوار    /فرهنگ/است چون زبان  

 )حاال وقت آن است كه

زبان فارسي، البتـه كـه قابليـت        . اين زبان، زبان رسمي، كه حدود آزادي ها و مسير زندگي ما را در چارچوب ظرفيت خود تعيين مي كند، بايد ارزيابي و افشا شود                        

امكـان بـازيگري ايجـاد    . پنهان مي كند/ظاهر و باطن را پيدا. له ي نه چندان پنهاني با فرهنگ، قرار به دروغ گفتن گذاشته استراست گفتن دارد، اما در يك معام   

در . اعتقادات را در متن جامعه منع مي كند/حضور افراد و اعتقادات داخل جامعه ي خود را انكار مي كند و حضور اين افراد. مي كند، امنيت بازي را سلب مي كند

كون و كوني كه كه اجازه ي ورود به زبان مكتـوب رمـان و روزنامـه ندارنـد، در زبـان                      . اينجا زبان مكتوب و زبان محاوره ي فرهنگ رسمي متفاوت عمل مي كنند            

                     !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                         شماره بيست و یکم   –   ٣  



بـراي  .  را از كوچه و محله حذف مي كنداما، اگر زبان مكتوب اين كلمات را از متن حذف مي كند، زبان محاوره، اين افراد            . محاوره  مورد مصرف عام و روزانه دارند       

در حـال  . غير رسمي توازني ايجاد كرد) اكثريت(رسمي، و زبان اقليت ) اقليت(جلوگيري از اين خشونت  بايد ميان ظاهر و باطن فرهنگ رسمي، بين زبان اكثريت       

 . چون شاهد خطريم نياز به رفع خطر داريم.  معناي بيماري مرگبار داردقطع ارتباط، هميشه، براي بدنه ي جامعه معناي خطر،. حاضر رشته هاي ارتباطي قطع اند

حافظه به دروغ گفتن مي افتد، ذهن مشوش        . افراد از زبان به زبان به كلمه به گفتار به ناچار تن مي دهند، تن اما در چهارراه هاي فرهنگي زبان سردرگم مي شود                       

لوله مي شـويم    . به جاي حرف زدن دهن وا مي كنيم مي خنديم         . ما روزه ي ارتباط مي گيريم     . ود، قطع مي شود   ديالوگ، كه قرار بود ايجاد شود، نمي ش       . مي شود 

اولـين وسـيله ي   . بهترين وسـيله اسـت  . كه زبان ابزار ارتباطي خوبي است.  ابزار ارتباط است"زبان"فراموش كرده ايم كه     . مي خنديم . گريه مي كنيم  . مي خنديم 

با انحناي گلو كه تماس مي گيرد، دست هاي افتاده بلند مـي شـوند دور شـانه مـي              . ك پستان كه تماس مي گيرد ناگهان شير جاري مي شود          با نو . ارتباطي است 

با كف دست كـه تمـاس مـي گيـرد،           . با سر كير كه تماس مي گيرد، از جا مي جهد          . با لب هاي كس كه مماس مي شود، راه را تا خود زهدان وا مي كنند               . پيچند

تماس زبان با تن، ذهن را به حركت وا مي دارد، دل را، اگـر حـواس   . زبان، ارتباط مي گيرد، و آنچه را كه مي خواهد مي گيرد. نگشت ها براي نوازش وا مي شوند      ا

 مالد، هـر چـه از جـا بجهـد يعنـي             نوك زبان كه مي   . ارتباط زباني مستقيم است، بي اشتباه، بي شك       . فرهنگي اش شروع به دروغ بافتن نكند، به دلهره مي اندازد          

ارتباط بي واسـطه، بـي حسـاب و كتـاب، و      . يعني زبان چيزي در گوش پوست گفته، آنچه گفته شنيده شده، پاسخ رسيده            . خواسته است كه از جا بجهد، بي شك       

 مي گيرد اگر پوست ناجور باشد، زبان تلخ يا ترش مـي  با پوست كه تماس. بهترين وسيله ارتباط است. زبان وسيله ي ارتباط است. كلك و دورانديشي، بي احتياط    

بيرون مي خزد لب ها را از مزه ي پوست ناجور پاك مي كند و               . شود، به داخل حفره ي دهان برمي گردد، حالش بد مي شود، مزه ي پوست ناجور را تف مي كند                   

برنمي گردد بگويد حـاال  . پوست ناجور، غلت مي زند مي رود بر نمي گردد. مي شودپوست ناجور، نيز مورمور مي شود، به هم كشيده          . باز در دهان پنهان مي شود     

يعني ارتباط . پوست كه بدش بيايد از تماس با زبان، حنجره اش مي غرد، از لذت به ناله نمي افتد. دوباره بيا زبان بزن، كمي باالتر، ببينم اينجوري چه جوري است

زبان اقليت غير رسمي، كه به دليـل      . زبان بايد به طيبعت زبان نزديك شود تا فرهنگ، قابليت اتساع كسب كند            . الت شك بدون دخالت احتياط، بدون دخ    . مستقيم

نياز طبيعي و به دليل اختيار، ساخته شده، چيزي از زبان سرخ وام گرفته است، در زبان رسمي اما، زبان سرخ در حد ابزاري براي اداي كلمـه پـايين آمـده اسـت،                  

عضوي كه اگر از دهان بيرون بزند نشانه ي بـي ادبـي اسـت، يـا     . عضوي كه سر سبز را بر باد مي دهد، اگر مطابق قانون عمل نكند       . بي احترام، بي استقالل   ابزاري  

 ايراني مسئوليت دارد، در ادبيات توليدي اقليت هاي جنسي. همان برخوردي كه با گفتار و يا با ابراز هويت اعضاي جامعه ي اقليت هاي جنسي مي شود. عدم بلوغ

شـايد بشـود گفـت كـه        . زمان ِ اكنون ِ ناهنجار، با تكيه بر صداقت غريزي زبان، و ايجاد توازن در قراردادهاي زباني زباني، كارآ تر و باهوش تر، و فرهنگ ساز باشد                          

 بايد اين زبان را، زبان ادبيات جامعه ي اقليت هاي جنسي را، پالود، .زباني بدهد/آشكارسازي فردي، در شرايط فعلي، مي تواند جاي خود را به آشكارسازي فرهنگي   

اسمي است كه مي تواند اسم هر كسي باشد كه به رشد اين زبان كمـك كـرده   . ساخت و پرداخت، و آشكار كرد، اسم نويسنده هر چه مي خواهد باشد مهم نيست         

توليـد ادبيـات خـوب،      . بايد ادبيات خوب، خوب، توليد كـرد      . ا امكان ابراز هويت فردي ايجاد شده باشد       بايد زبان را باالند، و امكان رشد فرهنگي ايجاد كرد ت          . است

 .   گاهي، از جمله ي ضروريات است و زبان ساز
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 :یضرورت چيرگی بر احساس گناه اخالقدر ستايش شرم و در باب   
 

 )گشتالت(روان درمان/ ساتير روانشناس.د

 در واقع اولـين احسـاس بشـري    ،قول ماركس جوانه  ب ،شرم. هاي بنيادين وجود دارد     تفاوت ،خويشاوندي دروني  وجود با،  و خجالت  ،ميان شرم، احساس گناه   

شرم در واقع اولين احساس بشريست، آنگاه كه آدم و حوا با خوردن سيب دانايي به هستي و وجود               . ست ا  سيب دانايي   و خوردن ،  گاه شدن انسان  آپس از خود  

شان را با هستي و زندگي از دست  كنند و پي مي برند كه پيوند بالواسطه آنگاه كه تفاوت خويش و ديگري را لمس مي. شوند جود ديگري آگاه ميخويش و و

و   آگـاهي  همراه با ي  احساس اوليه    در واقع . شود وجودشان ماالمال از احساس شرم مي      ، مقررات و نظم الهي    ستنلمس ثمرات شك    و از اين آگاهي و     ندداده ا 

بـا حـس      و ،در تـن و روح خـويش       شـور جنسـي     با حس رشـد    ،بلوغ جسمي و روحي در جواني     آدمي در دوران    همانگونه كه   .  احساس شرم است   ،خودآگاهي

ر ايجـاد   سـعي د .برمـي انگيـزد   آگـاهي در او شـرم   هرچه بيشتر به تفاوت خويش با ديگران پي مي برد و حس اين تفـاوت و    ،تغييرات دروني و بروني خويش    

و جستجوي فرديت و  زندگي  خصوصي براي خويش چه از طريق نوشتن دفتر روزانه و چه ميل داشتن اطاق خصوصي و يا ميل انديشيدن درباره معناي حريم

يد بر سنت  هاي خويش و ايجاد فرديت متفاوت خويش بناچار با         او حس مي كند كه براي دست يابي به خواست         . هويت خويش و عشق فردي خويش مي كند       

از ايـن حـس شـرم بنيـادين و      . اين شناخت در او حس شـرم و گنـاه برمـي انگيـزد    .يابدرا بخانواده و عالئق عمومي چيره شود و راه و ذائقه خويش     و محيط 

ر چهارچوب نگـرش و نگـاه        د ، مانند بقيه احساسات   ، تعبير و معناي خواست خويش را مي آفريند و اين احساس را            ،اگزيستانسيال بشري هر جامعه و فرهنگي     

آگاهي بر معضـل انسـان بـودن         اين شرم وجودي كه نماد ارتباط با خويش و حس و لمس خويش و ديگري و نماد خود                 . آفريند و معنا مي دهد     خويش بازمي 

 بـر احسـاس گنـاه اخالقـي و          در تفكر مـدرن بـا چيرگـي        .و خجالت اخالقي تبديل و مسخ مي شود         به احساس گناه   ،است، در تفكر سنت و اخالقيات مقدس      

شود و اينگونه ارزش و اهميتش، زيباييش ناديـده گرفتـه            بدور انداخته مي    شرم زيبا و اين همراه هميشگي خودآگاهي نيز كم كم          ، همزمان ،اخالقيات مقدس 

پي دسـت يـابي بـه     ن موجودي كه درساه  خويش و چگونگي ذات خويش ب>هست شدن< با شناخت از چگونگي  ،يانساني در دوران بلوغ فرد    هر .مي شود 

  ذات انسـاني خـويش سـرخ مـي          شيوه ي  از اين ريخته،  هم  ه   نظم كهن را ب     آمده و  دره  از دايره طبيعي ب    ، و يافتن پاسخي براي كنجكاوي اميال خويش       ،لذتي

 بهشت  ،ه در پي يافتن سعادت فردي خويش      ست ك  ا سان موجودي نو  ه  اما اين شرم به معناي درك خويش و قبول خويش ب          . گيرد شود و شرم وجودش را مي     

اين شرم ماالمال از حس ارتباط بـا خـويش و نمـاد درك ذات و خواسـت خـويش      . هاي پشت سر را مي شكند    گذارد و پل   خانوادگي و سنت را پشت سر مي      

خودآگاهي و شـرم پيونـدي   . هاي بشريست  و توان و انساني اين شورها       احساس طبيعي   با  بلكه همراه  ،گاهيآنه نافي لذت،عشق، فرديت و خود      اين شرم . است

بـه لحظـه    تر ست نگاهي عميق اكافي.  و عشق و لذت ماالمال از شور شرم مي باشند،عميق با يكديگر دارند، همانطور كه فرديت و شرم با يكديگر در پيوندند            

 شـرم و  ،گاهي، شرم و لذت، شـرم و فرديـت  آيم تا پيوند ميان شرم و خود پس از خوردن سيب دانايي انداز، و به نياكان ما   ،تبديل شدن آدم و حوا به انسان      ي  

آنها اكنون حتي بـا خـويش نيـز از طريـق     . شوند با خوردن سيب دانايي آدم و حوا بر وجود خويش و بر تفاوت خويش با ديگري آگاه مي             . عشق را درك كنيم   

آنها اكنون به تفاوت خويش با ديگري پي مي برنـد و            . ه را با خويش و ديگري از دست داده اند         گفتگو و ديالوگ مي توانند ارتباط برقرار كنند و رابطه بالواسط          

ها دارد  اين پوشاندن خويش شباهت فراوان با اين ميل دروني همه انسان. خواهند خويش را بپوشانند  از اينرو مي   ،گاهي احساس شرم به همراه دارد     آاين خود 
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 دچـار   ،شـان شـود     بدون اجازه آنهـا وارد عرصـه خصوصـي         ،شوند و اگر كسي خواسته يا ناخواسته      ميعي تفاوت قائلكه ميان حريم خصوصي و حريم اجتما

 احساس شرمي را    آنگاه   ،خصوصي شما را بخواند، حتي اگر معشوقتان باشد        تصور كنيد كسي بدون اجازه شما دفتر روزانه       . شوند احساس شرم و نيز خشم مي     

زيرا ديگري و اغيار به عرصه اي پا گذاشته اند كه فقط            چرا در چنين لحظه اي احساس شرم مي كنيم؟        . كند در شما ايجاد مي   لمس كنيد كه چنين تصوري      

ره  ميل داريم خودمان را دوبا، سراپا شرم،اينجاست كه ناگهان. گويي دارند هيز و بيشرم و بدون اجازه به تن و روح لخت ما مي نگرند            .  تعلق دارد  ،به من، به تو   

 يا در يـك  ،كنيم كه با معشوق خويش عشق بازي مي كنيم  همين برخورد را وقتي مي    . بپوشانيم و با خشم اين هيزچشم گستاخ را از حريممان بيرون اندازيم           

ي  يا با خود را، لحظـه        مان مي گذارند و اوج يگانگي خويش با معشوق و           و ناگهان ديگران و اغيار پا به حريم خصوصي         ،بحران عميق دروني با خويش تنهاييم     

 خـويش و معشـوق     ، آنگاه انسان سراپا شرم    .عميق ديالوگ و گفتمان ميان خويش و معشوق و يا با خود را با نگاه و سخنان زشتشان كثيف و مبتذل مي كنند                      

 ،>آهسـتگي <رمـان   مـيالن كونـدرا در      .  حـريم خصوصـيش محفـوظ دارد        تجاوز ديگران به   خواهد بپوشاند و از نگاه ديگران و        يا خويش و بحرانش را مي      ،را

زيبايي نشان مي دهـد كـه در   ه  و ب ا .ترسيم مي كند    را ، وينست و جولي   ،داستانش دو تا از فيگورهاي    توسط ،چشم ديگران برابر   يك همخوابگي در     ،بخشي در

 نند، چگونه احساساتشان تغيير مي كند و شرم از بين مـي           استخر با يكديگر همخوابگي ك     كنار آن لحظه كه آنها مي خواهند با حس آگاهي بر نگاه ديگران در            

 را  >Intimität،intimacy<حريم خصوصي   ي  دهند كه آنها عرصه       در اين لحظه با از بين رفتن شرم، وينست و جولي نشان مي             ،قول ميالن كوندرا  ه  ب. رود

 نـاتواني   دچـار در آن لحظـه   وينسـت .شـوند   تحريـك نمـي  نيـز درونـاً  و بـه ايـن خـاطر         ، انـد   شده و به هنرپيشگان احساسات خويش تبديل      كرده اند  ترك

سـادگي غيرقابـل    <  قهرمـان داسـتان    س،بي جهـت نيسـت كـه تومـا        . كند  مي  درد جاي لذت تحريك شدن در خويش احساس      ه  و جولي ب   شود   مي جنسي

ز داشتن تماشاچي در زندگي و عرصه خصوصي بيزار است، زيـرا             در هر دو حالت ا       با آنكه هم يك كازانوا و هم يك عاشق رمانتيك است، اما            ،> هستي  تحمل

ي ه  ويـران كننـد   وجود نگاه ديگران در اين عرصه خصوصي كه انسان در آن لخت، صادق با خويش و ضربه پذير است، بسيار خطرناك و نيز مبتذل كننـده و                            

 بـا دن خـوان   ،قول كوندراه  ب، نيز كازانواي امروزي و عاشق رمانتيك امروزياز اينرو.  استو شور احساسي آن مانع شدت يابي لذت عشقي و اروتيك    زيبايي و 

 آنها بـا خـويش صـادق بودنـد و تـن بـه عميـق تـرين         . با وورتر گوته كه عاشقي تراژيك بود، هيچ خويشاوندي ندارد،قول من ه   و يا ب   ،كه قهرماني تراژيك بود   

 و. هاي قديمي  تمبر و يا ماشين   گردآورنده ي   هاست، مثل    ماجراجويي زنان و گردآورنده ي   ها يك    ولي كازانواي امروز تن    ،شورهاي خصوصي خويش مي دادند    

 و چيرگي بـر خـالء   ، مشغولند تا هوراي تماشاچيان را بشنوند و احساس بزرگي   يهستند كه در برابر نگاه تماشاچيان به بازي ا         ي  ياههنرپيشه  ي اين ها    همه  

شـود و بـه وسـيله اي بـراي            اخالقـي تبـديل مـي       گاهي اوست به خجالت   آنماد فرديت و خود    سنتي اين شرم بشري كه    در جامعه    .دست آورند ه  خويش را ب  

شرم به عنوان يك احساس مزاحم پـس زده     هرچه بيشتر  ،ميل هنرپيشگي در انسان مدرن     اينگونه نيز با رشد بيشتر    . سركوب فرديت و ارتباط و سركوب لذت      

 را به ايـن شـوي تلويزيـوني مـدرن و            ي خود  دارد جا  . خصوصي هرچه بيشتر در جهان مدرن در خطر اضمحالل قرار دارد            ي صه و عر  ، امروزه فرديت  .شود مي

روبروست، يكـي ايـن هنرپيشـگي مـدرن و ديگـري       امروزه شرم با دو خطر .و هنرپيشگي عمومي مي دهد) reality Tv( و ديگر شوهاي واقعي  بزرگتررادرب

امـروزه هرچـه    .  استوار اسـت    آنكه مدرنيت اساسش بر فرديت     با اند،    نافي فرديت و خصوصيت اصيل     ه شيوه ي خود،   هر دوي آنها ب   خجالت اخالقي سنتي كه     

 با كم شدن فرديت، شرم نيز كم كم از جامعه و انسان دور              .بيشتر جاي فرديت را اين ميل به هنرپيشگي در برابر چشم ديگران و ميل هوراي جمعي مي گيرد                 
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سـنتي كـه در آن اخـالق    ي جامعـه  . كند و از دست مـي رودو همراه با آن حريم خصوصي در برابر ميل به بازي و سرگرمي مدرن عقب نشيني ميشودمي

و تبديل  كرده   به خجالت اخالقي مسخ      ،اگزيستانسيال خويش را   احساس بنيادين بشر را و نماد ارتباط عميق يك انسان با معضالت            مقدس حكمفرماست، اين  

سـرخ و زيبـا شـود و بـه           و از لذت انسان بـودن      جاي آنكه انسان با شور شرم خويش به فرديت و اميال خصوصي و عميق خويش تن بدهد                ه   اكنون ب  .مي كند 

اكنون . دكن و احساس گناه را به مهمترين وسيله سركوب فرديت، لذت و عشق زميني تبديل مي               اين خجالت اخالقي را    وحشت و شكوه انسان بودن پي ببرد،      

سـنت و  سـتن   حس ميل شك آدمي با حس تفاوت خويش با ديگري، با   شود و تا   چهارچوب اين سيستم اخالقي به خجالت و احساس گناه تبديل مي           شرم در 

اي زيبـاي  شـود و ايـن شـوره    حوا روبـرو مـي    آدم و خود نياكان ميل دست يابي به لذت و عشق چون      قراردادها براي دست يابي به خواست خويش، با حس        

 چـون   ،شرم مسخ شده به خجالت و احساس گناه        كند، را حساس مي   انساني

ايـن   شمشير داموكلس بر سر و تن و قلبش فـرود مـي آيـد و ايـن اميـال را،                   

بي دليل نيست   .  او را سترون مي سازد     و ،انساني را سركوب مي كند     شورهاي

ي سـركوب   خرد، لذت با شرم همراه هستند و آنجا كـه يكـ            كه هميشه عشق،  

شرم همچنين نمايـانگر آن اسـت         .نيز در راه است    سركوب ديگران  شود، مي

 بر قراردادي اجتمـاعي و  ،خاطر دست يابي به خواستي از خويش     ه  كه انسان ب  

 و به اخالقي و سنتي خيانت كرده است، خواه ايـن            ،يا سنتي چيره شده است    

هـاي   نتدوستي يـا عشـق باشـد و خـواه در عرصـه سـ              ي  خيانت در عرصه    

هر ارتباط اجتماعي، چه ارتباط عشقي با       . خانوادگي و يا قراردادهاي اجتماعي    

 د بـا خـو    ، همـراه  هـا در يـك جامعـه       يك معشوق و چه ارتباط با ديگر انسان       

اخالق و قراردادهاي ارتباطي نيز بوجـود مـي آورد تـا ايـن پيونـد بتوانـد بـه                    

 ،ناگهـان بـه دوسـتي      ،آنگاه كـه در دوسـتي     . بهترين وجه زندگي و عمل كند     

شـكل احسـاس گنـاه    ه  كه اينجا ب   ، و يا در رابطه عشقي به معشوقمان خيانت مي كنيم، دچار احساس شرم مي شويم               م،گاه و ناخوداگاه ضربه اي مي زني      آخود

معذرت خواهي كند و يا از آن درسي بگيرد وامي دارد كه يا از طريقي گناه خويش را جبران كند و يا   آدمي را اين احساس گناه انساني  . را نشان مي دهد    دخو

 اخالقـي يـك تفـاوت      بـا احسـاس گنـاه   يانسان و احساس گناه اما اين شرم. و با خويش و ديگري صادقانه در آن باره سخن گويد و راه حلي بجويد يا بجويند     

 از  ، اين دايره طبيعي ممكـن نيسـت       ستننشكدون  نسان بودن آنها ب   بهاي ا  آدم و حوا كه پي بردند     نياكانش   وقتي كه  ،بنيادين دارد زيرا در شرم طبيعي انسان      

توانـد بـا     اكنون نيز هر انسـاني مـي  . به زيربناي حيات انساني و عشق زميني خويش تبديل كردند        ، را ستن اين شك   شرم خويش شرمگين نبودند بلكه آن را و       

 كرده است، بي شرمساري از شـرم خـويش و بـا آگـاهي از شـرم                  ويراناست و چيزي را      و ياري ضربه زده      ي و دانايي به آنكه به رابطه اي و يا سنت          ،حس شرم 

، بـه    همزمان صادقانه علل حركت خويش را بيان كند و يا آن رابطه كهن را              .از يار و معشوق خويش عذرخواهي كند       خويش و لمس درد و زخم يار و معشوق،        
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فريند كه بهتر پاسـخگوي  بيا رابطه و اخالقياتي نو ،هاي ديگر نكه با همراهي معشوق و دوست و يا انسان  يا آ.پايان دهددليل اين كه ديگر توان زيستن ندارد،

ـ . زيرا هر شكستني و هر خيانتي حكايت از آن مي كند كه چيزي در اين ارتباط انساني و اجتماعي غلط است   . نيازهاي نو آنها باشد    قـول آن زن زناكـار در   ه  ب

 بيش از آنكه انساني با زنا كردن كمر زناشويي را بشكند، ابتدا اين زناشويي غلط و اخالقيات و يا قراردادهاي اجتماعي غلط است ،>چنين گفت زرتشت نيچه<

چيـزي   انساني به ما نشان مي دهد كه در مـورد كسـي يـا              يا اين احساس گناه   .  است و به خشم و خيانت واداشته است        ستههاي فراواني را شك    كه كمر انسان  

اين جا . يمدست آوره  و از اين خطا تجربه بيم بود كه آن خطا را جبران كنيمدر پي آن خواه غلط برخورد كرده ايم و اكنون با حس درد ديگري در خويش به

اس گناه و خجالـت   و احس،باري اين تفاوت مهم ميان احساس گناه انساني . ولي گناهكار و شرمسار و سرافكنده نيست، احساس گناه مي كند    در خويش نيز او   

ترين شورهاي خـويش اسـت و اينگونـه شـرم احسـاس همـراه        شرم نماد ارتباط با خويش و نماد صداقت با خويش و ديگري و نماد حس عميق     . ست اخالقي

جهان مدرن  نفي شرم در. يهاي عميق انسان  و خجالت و احساس گناه اخالقي نافي شرم و نافي ارتباط و سركوب گر اميال    ،ست ا ارتباط و پيوند عميق انساني    

  و خودآگـاهي ، ضـربه زدن بـه فرديـت، عشـق     و يكي دانستن اين دو به معناي سركوب حريم خصوصي و        با احساس گناه اخالقي   همراه   آن دور انداختن ه  و ب 

  ي  و نه بـر پايـه      ، قرار دارد  >من<سوژه و    از آنرو كه بر پايه معيارهاي        ،ش بر اخالق مقدس    ا و چيرگي  اخالق قراردادي مدرن با تمامي نكات مثبت اش       . ستا

گوش  هاي جسم و تن خويش  گاه به هشدارها و خواست،ييد عموميأ و ميل او به قدرت و ت    ، خويش >من<جسم و اخالق جسم، براي دست يابي به خواست          

 بـه  همچنـين، . جاوز مداوم به خويش خشمگين استقادر به حس و لمس فرياد طبيعت نيست كه از ت      خاطر ه همين ب .و يا آنها را سركوب مي كند       ،نمي دهد 

 حتي جسم خويش را بـه يـك كـاالي عمـومي و              ،سان انسان مدرن  ه  نگاه كه مي خواهد ب    آدهد و شرم او را احساس نمي كند          فرياد جسم خويش گوش نمي    

از  .سـت  ا تن فروشي در واقـع يـك كـار معمـولي     هامروزه حتي صنعت سكس مي خواهد ثابت كند ك. ييد عمومي تبديل كندأوسيله اي براي دست يابي به ت    

 اين اخالق بنا بـه  .واقعيت اين است كه جسم داراي اخالق خاص خويش است     . دفاع مي كنند  گاه    نيز زناني كه در اين حوزه كار مي كنند       حتي   ،چنين نگاهي 

چ انساني نمي تواند با هر انسان ديگري بدون انتخاب و بـدون توجـه             به اين خاطر نيز هي    . شان و ذائقه شان متفاوت است      ها و تاريخ شخصي    انسانگونه گوني   

آنگاه كه انساني بي توجه به خواسـت و  .  همخوابگي كند و يا زناشويي كند و يا حتي به عنوان رفيق يا رقيب هم صحبت شود خودبه ذائقه و ميل جسم و روح     

اين اخالق جسم است و تالش جهان مدرن براي نفـي           . شم و گاه تهوع فرا مي گيرد      ميل تن و روح خويش دست به چنين كاري زد، وجودش را حس شرم، خ              

در واقع به معناي تجاوز به خويش است، همان تجاوزي كه فرهنـگ سـنتي در شـكلي ديگـر و در                ،سان ماشين ه  اين احساس بنيادين و مفعول كردن جسم ب       

 شـرم بـا    . انجام مي دهد،  سركوب شرم و مسخ آن به خجالت اخالقي ، به زبان ديگر،    لذت  و عشق و   ،قالب اخالقيات مقدس و احساس گناه و نفي تن، فرديت         

 و  تواند همخوابگي با معشوق براي ما ايجـاد كنـد، از حـس    بي دليل نيست كه در لحظه لذت و حس آنكه چه لذتي مي      .  با لذت   نيز عشق پيوند عميق دارد و    

خواهيم به عشقمان نگاه كنيم از حس شور اين عشق و حس شور خويش و نگاه معشـوق از شـرم سـرخ     شويم و همان لحظه كه مي  لمس اين لذت سرخ مي    

 احساس شرم و توانايي مسحور شدن و حس سحرآميزي هستي و معشوق نيز با يكديگر پيوند          .دزديم  و دزدانه نگاه مي كنيم و هم نگاهمان را مي           شويم مي

ـ   . خواست خويش است  حس و لمس عميق ديگري و حس و لمس عميق لذت و        دارند، زيرا شرم نفي ارتباط نيست، بلكه        سـوي ديگـري  ه شرم پـل ارتبـاط ب

، چه هسـتي و يـا معشـوق كـه هـم بـا       يديگر.  و هم مي ترساند و به دلهره ام مي اندازد      ،سوي خويش مي كشد و جذب مي كند       ه  ست، ديگري كه هم مرا ب     ا
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.  شرمگين مـي كنـد و سـرخ مـي سـازد             آن و هم نگاهش مرا از ميلم و خواستم و خطر برمال شدن            ،ي كندنگاهش وجودم را سرشار از ميل لذت و خواهش م         

، تأماالمال از دلهره و شـرم و نيـز جـر        سوي او مي رويم و با زباني      ه   مسحور ب  ، و اينگونه  ،و روح معشوق مي نگريم     و مسحور به تن     از شرم سرخ شده    ،اينگونه

 با او چون ، با تواضع و احترام به طبيعت و زندگي مي نگريم      ، و يا شماره تلفني مي كنيم و يا با حس زيبايي معما انگيز هستي               تقاضاي رقص اول    و زيبا  انساني

 ارتباط و نماد دست يابي به پيوند عشق و خرد و لمس ديگري چون يك  ياين شرم زيباي انساني وسيله. هم تبار خويش و نيز نياي خويش سخن مي گوييم      

 اكنـون ديگـر او را نـه بـه           .دهد بي دليل نيست كه آدم پس از خوردن سيب دانايي و حس شرم دانايي به يار و همراه خويش نام حوا را مي                      . رابر است انسان ب 

ن بـه  حـوا اكنـو   .حس و لمس مي كنـد  زيبا  خويش، ياوري و فردي مستقل و معمايي آشنا و     ي  تكميل كننده    بلكه چون  ،عنوان دنده اي و بخشي از خويش      

بدين گونه هر كدام از ديگري قدرت مي  همين نگاه به خويش را بازمي يابد ونيز در نگاه معشوقش  و محتاج اوست و عاشق و او شود سوژه اي برابر تبديل مي

 هـا، اه، اين نياكان ما آدم و حوااينگونه اولين جفت عاشق و آگ. خلق يكديگر آغاز مي كنند گيرند و مسحور يكديگرند و با كنجكاوي متقابل به كشف يكديگر و       

بـدون شرمسـاري از خـويش و     و  و عاري از هر خجالـت و احسـاس گنـاه اخالقـي، مغـرور بـه خـويش و عشقشـان        ،عشق و خودآگاهي ماالمال از حس شرم،  

و عشق زميني خـويش،   يابي به فرديتتا براي دست . بهشت بالواسطه را پشت سر مي گذارند تا بهشت زميني و شكننده و فاني خويش را بيافرينند          عشقشان

 دنيـاي   ؛دنيـاي خـويش را بيافريننـد       پرشرم و عاري از هرگونه شرمساري و سرافكندگي، خندان و هراسان پا بدرون زندگي زميني و انساني خويش بگذارند و                   

تي از خويش به قرارداد و يا اخالقيات مقدسي پشت          يكايك ما در هر لحظه اي كه براي دست يابي به خواست و لذ             . انساني خويش را و عشق زميني خويش را       

اينگونـه در   . و شـرم   لحظه اسطوره اي زايـش خودآگـاهي       يم، در اخوردن سيب دانايي    ي  گويي در عين حال تكرار آدم و حوا و تكرار ابدي لحظه              پا مي زنيم،  

فـردي و   ي  آيا ما در اين لحظـه       .  خويش محكوم به انتخابيم     ي ردگي زمانه سان تاخو ه  عمل فردي ما تاريخ و اسطوره با يكديگر پيوند مي خورند و اكنون ما ب              

اوليه شروع به سركوب خرد، عشق  و بازگشت به بهشت  براي دست يابي به يگانگي اوليهمĤب خود،كاهنان مقدس  سنتي و چون نياكان تكرار اسطوره آفرينش

خويش به  و كشتن تن شورهاي خويش تبديل مي كنيم تا با سركوب خويش و شرمساري از  و فرديتمان مي كنيم و شرم را به احساس گناه از خويش زميني

و با مغرور شدن از انسان بودن خويش بـه       اخالقيمان هاي آرامش روحي ابدي دست يابيم؟ آيا ما در اين لحظه چون نياكان مدرن خويش با چيرگي بر هراس                 

ـ  و مي كنـيم   خويش را به ناظر خوداگاه هستي تبديل،مدرن  چون اين انسان ولي همزمان؟و لذتي نو و تازه دست مي يابيم   قدرت جـاي ارتبـاط حسـي و    ه ب

چيرگي  در مسير   در حس شرم تنها مزاحمي اخالقي        خويش را به قاضي القضات خويش تبديل كرده و اينگونه          >من< جسمي عميق با ديگري و كل هستي،      

مي بينيم؟ يا آنكه با تبديل شدن به جسم خندان و عارف زميني، با تبديل شـدن بـه فرزنـد                      مفعوليجسم خويش چون     حتي دست گرفتن كل هستي و    ه  و ب 

 به پيوند نو خويش با هستي دست مي يابيم و از شرممان چون قدرتمان و وسيله ارتباطمان با هستي و ديگري استفاده مي كنيم و اين الهه را ،زمين و آسمان

 ؟شـوند  ي دهيم و عشقمان و خردمان به ياران يكديگر تبـديل مـي           تن م  به خواست و ميل خويش       ،ودك خندان و شرمگين   سان جسم و ك   ه   ب ،سازيم زيبا مي 

ما جزيي از ايـن هسـتي زيبـا هسـتيم و كـل      . در برابر هستي نيز پيوندي وجود دارد فراموش نكنيم كه ميان شرم و تواضع در برابر ديگري و احترام و تواضع  

 ز اينرو آنكه به سركوب خويش و يا سركوب طبيعت مي پردازد، در واقع خويش را سركوب مي كند و اگر با جسمش بيانديشـد، خـود                          گاهست و ا  آهستي خود 

زنـد، در همـان      بخود احساس مي كند كه چگونه با كشتن و سركوب ديگري بخشي از خويش را نيز مي كشد و چگونه آنگاه كه به معشوق و يارش ضربه مي                           
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 كـه در عـين زنـده بـودن بنـا بـه        ،چشم انـدازي    و ،، فاني يبراي حس اين اخالق طبيعي و در عين حال انسان         .شودش نيز زخمي ايجاد ميدنقطه از قلب خو   

و بـه    خـويش دسـت يافـت      >خود<  و به جسم خويش و     ، عبور كرد    مدرن >من<قابل تغيير است، بايد هم از اخالق كهن و مقدس گذشت و هم از               ،  شرايط

 همه چيز را حس و لمس كرد و همزمان شورهاي خـويش           ،اينگونه زميني و سراپا جسم    . ه شورهاي خويش آري گفت و اينگونه زميني انديشيد        زمين و به هم   

 ما .شود  آفريده مي با ما عاشقان زميني از نوباري اين شرم خندان و نو.  و در خدمت خويش و زمين قرار داد،را با قدرت خالقيت خويش زيبا و خندان ساخت

در پيوند با هستي و ديگري و در ديالوگ با هستي و معشوق يا حريف به خواست خويش و ميل خويش تن مي دهـيم و بهـاي لـذت زمينـي خـويش را مـي                                     

شود كه  رسد و كودك شاد و خنداني متولد مي          با ما شرمساري كهن و ابتذال مدرن به پايان مي         . پردازيم و از خواست خويش و لذت خويش شرمسار نيستيم         

، مغرورانه اين كار را مي كند و همزمان حس شرمش به او ياد مي دهد                گذر كند   از سنت و تفكر عمومي     ،براي دست يابي به خواهشي از خويش       آنگاه كه بايد  

ـ   نجا كه بي دليل يا با دليل دل عزيزي را مي شكند عذرخواهي كند و همزمان نتايج كار خويش را تحليل كند و گاه                        آكه چگونه    پايـان  ه يك عشـق كهـن را ب

شود كه با تواضع و احترام به ديگري و هستي مي نگرد و با هستي سخن  با ما شرمي خندان آفريده مي.  توانايي زيستن نداشته باشد آن عشقرساند، آنگاه كه 

 و همزمان مغـرور از سرشـت انسـاني خـويش هـر       وزدمي آم   مي گويد و از گياه و حيوان تا الهه گان ياري مي طلبد تا به خواست خويش دست يابد و از آنها                     

عشق و اروتيك بي پـروا و همزمـان    با ما . كند و زيبا مي سازد     لحظه خويش و هستي را چون ساحري از نو باز مي آفريند و باز از نو همه چيز را ارزشيابي مي                    

و  است عارفان و عاشقان زميني    آفريده مي شود كه ياور ما       شرمي زيبا   ي هاله با ما . با ما خرد و عقالنيت مسحورشونده خلق مي شود        . شود  زاده مي  ،شرمگين

ما مي گويد كـه  ه زيبا و شرمگين ب الهه اين.  مي رساند مان ياري ماندر زيباسازي جهانمان و دستيابي به اوج عشق و قدرت          ،ندان ما پمانند ديگر شورها و امشاس    

ـ   او با شرمش و سرخ كـردن      .  پا در آن عرصه مي گذارند       بي اجازه  ركجا از حريم خصوصي خويش دفاع كنيم آنگاه كه اغيا          مـا نشـان مـي دهـد     ه صـورتمان ب

كند بـا حـس     اين شرم زيبا به ما كمك مي. وادارد معشوق واقعي ما كيست، زيرا تنها او مي تواند ديگر بار وجود ما را به تپش بزرگ و دلهره زيباي عشق                   كه

آن است كه با آوردن ديگـري بـه          رويم و بر موانع چيره شويم زيرا هر شرمي در پي          ب به معشوق به سوي ديگري و يار         ميل و خواهش خويش براي دست يابي      

خـويش   آنجـا كـه او    مي آموزد كـه     اين شور زيبا به ما      .  تبار گردد   هم و با وصال با معشوق بر شرم خويش چيره شود و با ديگري محرم             خصوصي و ي  عرصه  

بـاري   .و لذتي نو از خويش روبروييم كه مي خواهد جهان كهن را بشكند و حق خويش مي طلبد    عشقيبا  خويش،   گاهيآار ديگر با خود   ما ب  نشان مي دهد،   را

هـا   را براي خويش و ديگـر انسـان        اخالقي اين رهايي از هرگونه خجالت و شرمساري       غرور زيباي انساني و     من اين شرم و     . يكايك ماست     ي انتخاب به عهده  

  .متبرك باد دوران نو، دوران اين عاشقان زميني شرمگين و لذت پرست، مغرور و شكننده. مي كنمرزو آ
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خانواده ي او، هنگامي كه .  در اوگاندا به دنيا آمده است1968 در ا ارشاد منجي،

وي چهار ساله بوده از اوگانـداي زيـر سـلطه ي ايـدي امـين فـرار كـرده و بـه                       

كودكي ارشـاد منجـي كـه از خـاطرات وي از            . ريچموند كانادا پناهنده شده اند    

وند، سيستم برده داري در برداري اوگاندا مملو است، در فضاي دموكراسي ريچم

ونكوور، جاي خود را به نوجواني شيفته ي آزادي و استقالل فكـر، بـا انتقـاد از                  

ارشاد منجي، كـه يـك فمينيسـت، لـزبين،      . قومي مي دهد  / ديكتاتوري مذهبي 

ريـه ي نشـنال افيـرز        ، به عنوان جوانترين عضو، بـه هيئـت تحري         1992منتقد اسالم، و فعال حقوق بشر و دموكراسي است، در بيست و چهار سالگي، د رسال                 

ارشاد كتاب هاي متعـددي نوشـته   .  نويس اولين زن نماينده ي يك حزب سياسي كانادا كار كرد    -پس از آن، به عنوان سخنراني     . ارگان اتاوا سيتي زن پيوست    

ل گسـترده اي توسـط مدرسـين كانـادا در     ، كه از كتابهايي است كه به شك       )1997(  در آستانه ي يك دموكراسي نو      – به خطر انداختن اوتوپيا   : است، از جمله  

 . كه بحث هاي بسياري را در سراسر دنيا، در جهان اسالم و جهان غرب به راه انداخته است) 2003(،  امروز اسالمگرفتارييز مدارس استفاده مي شود، و ن

اين برنامه، اولين .  كوئير تي وي را در سيتي تي وي تورنتو بود، ارشاد منجي، مجري و تهيه كننده ي اولين برنامه ي تلويزيوني همجنسگرايانه، يعني1998در 

كوئير تي وي، همچنين از طريق اينترنت و به كامل در سراسر            . در تاريخ ماهواره هاي تبليغاتي بود كه به كندوكاو در زندگي كوئيرها، گي و لزبين ها پرداخت                

ارشاد منجي به دعـوت سـازمان هـاي    . ، از سانسور حاكم بر وسايل ارتباط جمعي نيز مصون ماندجهان قابل دسترسي بود، و به اين طريق، و به كمك اينترنت   

گوناگون در كشورهاي مختلف به سخنراني و توضيح نظرات خود مي پردازد و قوانين اسالم را، و رساله هاي مجتهدين اسـالمي را، آنجـا كـه بـا حقـوق بشـر،             

بنيـاد اروپـايي كسـب    وي در حـال حاضـر از اعضـاي بلندپايـه ي         .  جنسي منافات دارد، به چـالش مـي كشـد          حقوق زنان، و به رسميت شناختن اقليت هاي       

ارشاد منجي در كار ساختن فيلمي دربـاره ي اسـالم   .  است، و  مقاالتش از طريق نيويورك تايمز سينديكيت در كشورهاي مختلف خوانده مي شود           دموكراسي

    . مستقل انديشيدن است/ي كند، اجتهاد، سنت قديمي اسالم در آزاداز جمله ايده هايي كه او مطرح م. است

 
 
 

 چگونه به مسلماني پرهيزخواه بدل شدم؟

 وارد ريچموند شـديم، يكـي از محـالت طبقـه ي             1972ما در سال    . مثل ميليون ها مسلمان در چهل سال گذشته، خانواده ي من هم به غرب مهاجرت كرد                

 هزاران مسلمان آسـياي جنـوبي از اوگانـدا          1973 و   1971در فاصله ي سال هاي      . من چهار سال داشتم   . يتيش كلمبياي كانادا  متوسط حومه ي ونكوور در بر     

عيدي امين به ماهايي كه پوست سبزه داشتيم تنها . گريختند، پس از آن كه ژنرال عيدي امين دادا، ديكتاتور نظامي، اعالم كرد كه آفريقا مال آفريقايي هاست 

به لطف بريتانيايي ها، كه مسلمانان را از آسياي جنوبي به مستعمره هاي آفريقايي شان آورده بودند تـا  . فته فرصت داد تا كشور را ترك كنيم يا بميريم        چند ه 

ن به جايگاه بازرگانـاني    بعد از چند نسل، خيلي از مسلمانا      . به كار ساختن راه آهن كمك كنند، مسلمانان سال هاي سال در آفريقاي شرقي زندگي كرده بودند                
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 در نزديكي كامپاال نمايندگي مرسـدس بنـز داشـتند،           ، بهره گيري از تحرك طبقاتي كه بريتانيايي ها به ما بخشيدند           ، باپدر من و برادرانش. مرفه ترقي كردند  

 .تيمولي ما به نوبه ي خود به ندرت اين نعمت را به سياهان بومي كه استخدامشان مي كرديم ارزاني مي داش

 را چنان كتك مـي زد كـه روي بـدن            "توماسي"به ياد دارم كه پدرم خدمتكارمان       . در مجموع، مسلمانان آفريقاي شرقي با سياهان مثل برده رفتار مي كردند           

زخم هايش را ببنـديم  هرچند من و مادرم و دو خواهرم توماسي را دوست مي داشتيم، اما اگر مي خواستيم            . سياه مثل قيرش، آماس هاي روشن پيدا مي شد        

مي دانستم كه اين وضع در خانه هاي خيلي از مسلمانان ديگر هم برقرار است، و آزار و شكنجه مدت ها بعد از آن كه خانواده                          . خودمان هم كتك مي خورديم    

مـي  ": به مادرم گفتم  . يقاي شرقي خودداري كردم   براي همين بود كه در ده و اند سالگي، از رفتن به ديدار خويشانم در آفر               . ي من از آفريقا رفت، ادامه داشت      

 مادرم مي خواست اين سفر، بدرودي بـا  ".داني كه اگر با تو بيايم، از عمه ها و عموهاي چاقالويت مي پرسم كه چرا با خدمتكارانشان مثل برده رفتار مي كنند                 

 .نكنم، در خانه ماندمبراي آن كه شرمنده اش . خويشان سالخورده اش باشد، نه يك كارزار حقوق بشري

 جايي كه پيشينيانم    به اين نتيجه رسيدم كه خانه آنجاست كه كرامت من زندگي مي كند، نه الزاماً              .  فكر كردم  "خانه"وقتي مادرم در سفر بود بيشر به معناي         

فرا گرفته را  قاره اي كه من در آن به دنيا آمده بودم   – "!آفريقا براي سياهان  " –همان موقع بود كه برايم روشن شد چرا تب آفريقايي گرايي            . از آنجا آمده اند   

خـواهش  . ما بيرحمانه بومي هاي آفريقايي را استثمار مي كرديم  .  زير پا مي گذاشتند     را بسياري از مسلمانان، كرامت مردمي كه از ما تيره پوست تر بودند           . بود

 چـرا مـا سـياهان كـارآفرين را           كـه  موختيم، چرا كه در آن صورت اين پرسـش پـيش مـي آيـد              مي كنم نگوييد كه ما بيرحمي استعماري را از بريتانيايي ها آ           

 درميانمان جا نداديم، آنچنĤن كه بريتانيايي ها ما را در ميانشان جا دادند؟

اما اين اسالم نبود كه باور      . مطمئنم كه بيشتر شما هم مخالف برده داري هستيد        . من از اين كه به دليل داشتن يك توماسي شرمنده باشم پوزش نمي خواهم             

ريچموند، جايي كه حتي يك دختر كوچك      : مرا به كرامت فرد انساني تقويت كرد، بلكه عامل آن، محيط دموكراتيكي بود كه خانواده من به آنجا مهاجرت كرد                   

 .بگذاريد توضيح بدهم. منظورم براي ازدواج نيست. مسلمان هم مي تواند نامزد بشود

بـه يـك    ( باخبر شد    "روز آو شارون  " از آن كه خانواده ام در ريچموند جا افتاد، پدرم از يك سرويس كودكياري رايگان در كليساي باپتيست                    يكي دو سال بعد   

 ، مـردم ايبه خانه، در خانـه هـ  هر روز وقتي مادرم از خانه مي رفت تا خانه     ). ، تا وابستگي هاي مذهبي اش را توي صندوقخانه بگذارد         "رايگان"مهاجر بگوييد   

در آنجا، زني از آسـياي جنـوبي سرپرسـت          .  را بفروشد، پدرم كه ميانه ي چندان خوبي با بچه ها نداشت، ما را تحويل كليسا مي داد                  "آون"محصوالت شركت   

پي مي . م ارزش پرسيدن را دارنداو به من باوراند كه پرسش هاي. اين زن، با من و خواهرم به همان اندازه بردبار بود كه با پسر خودش          . درس كتاب مقدس بود   

مسيح از كجا آمد؟ شغلش چه بود؟ با كي ازدواج كرد؟ اين پرس و جوها . بريم كه كه پرسش هايي كه من در هفت سالگي مي پرسيدم پرسش هايي ساده بود

 .بخندي خوشامدگو روبرو مي شد هميشه با ل– و پرسش هاي بيشتر –توجه خاصي را جلب نمي كرد، اما نكته اينجاست كه خود اين پرسش ها 

 داسـتان از كتـاب      101": جايزه ام هم يك كتاب مصور رنگـي بـود         . شايد همين انگيزه ام شد تا در هشت سالگي جايزه اميدبخش ترين مسيحي سال را ببرم               

ي ام باشد، انگار كه قرآن تنها ثروتـي اسـت كـه    حاال كه به گذشته نگاه مي كنم خدا را سپاس مي گويم كه الزم نبود قرآن اولين و تنها كتاب كودك                . "مقدس

 چـه   " داسـتان از قـرآن     101"يعنـي   .  با تصاويرش مجذوبم مي كـرد      " داستان از كتاب مقدس    101"از اين گذشته،    . زندگي به باورآوردندگان ارزاني مي دارد     
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 كه در باره اسالم نوشته شده باشد در ميـان نيسـت، از جملـه                امروز كمبودي از نظر كتاب هاي كودك.شكلي مي بود؟ در آن موقع همچو چيزي نديده بودم

 .جامعه هاي آزاد، اجازه ي بازآفريني خويشتن و تحول باورها را مي دهند). كت اسيونس سابق( نوشته ي يوسف اسالم "الف مثل اهللا"

. به زودي، يك مدرسه ي ديني اسالمي ساخته مي شد. ن كشيداندكي پس از آن كه عنوان اميدبخش ترين مسيحي را به دست آوردم، پدرم مرا از كليسا بيرو

اگر تجربه ي دبستان رفتن در بعدازظهر شنبه را مقياس اندازه گيري به شمار بياوريم، من معصومانه فكر مي كردم كه . اين وروجك كوچولو آرام و قرار نداشت

 .در مدرسه خيلي خوش خواهد گذشت

يك مركز خريد بزرگ كه در آموزشم به عنوان يك مسلمان نقشي اساسي بازي مي كـرد،            . داشت همراه من بزرگ مي شد     در همين احوال، دنياي تازه ي من        

برايتهـاوس،  : نام اسكاتلندي هايي كه ريچموند را بنياد نهاده بودند بر تابلوهاي بيرون مركز خريد جلوه گـري مـي كـرد      . "لنسداون سنتر ": در شهرمان باز شد   

ايـن  . اين ها خيلي زود براي جلب توجه بايد با واژه هاي هندي، پنجابي، اردو، ماندارين، كانتوني، كره اي و ژاپني رقابت مي كردنـد                       . تيونسنمك نر، برنت، اس   

 گونـه ي  بزرگترين مركز خريد سرپوشيده آسيايي" را پر مي كردند، مركز خريدي كه چند سال بعد ساخته شد و عنوان "ابردين سنتر"ها فضاي داخلي     زبان

 . خوانده مي شد"آمريكا ي شمالي

در كالس دهم، مـن     .  هر كسي را كه نوآوري داشته باشد در خود جاي بدهد           مدت ها پيش از آن، براي من روشن شد كه جايي مثل ريچموند مي تواند تقريباً               

 ي منفي را يك احمق كينه ايأ ر؛ايندگي كالسمان ناكام ماندمسال پيش از آن، در تالشم براي نم. برنت شدم.ان.نامزد رياست نهاد دانش آموزي دبيرستان ج

 را "پـاكي " تنها يك سال بعد، بيشتر دانش آموزان كل مدرسه، اين. مسئول كالسش بشود) پاكستاني كنايه از ("پاكي"بر عليه من داد كه نمي خواست يك 

 .من از خواسته هايم بي اثر بود كه نژاد من در تعيين شخصيتم اشتندر ريچموند، نژادگرايي به همان اندازه در بازد. رهبر منتخبشان كردند

يس نهاد دانش آموزي شدم، معاون مدير مدرسه داشت از كنار كمد من مي گذشت كه با ديدن پوستري از انقالبيون ايران كه توي     ئچند ماهي بعد از آن كه ر      

 برايم فرستاده بود، زناني را با چادرهاي سياه نشان مي داد كه داشتند بال يك هواپيما را مي اين پوستر كه دايي ام از فرانسه. كمد چسبانده بودم، خشكش زد

 .روي بال چپ هواپيما، نقش داس و چكش شوروي كشيده شده بود و روي بال راستش، ستاره ها و نوارهاي پرچم آمريكا. شكستند

 ".برش دار. اين مناسب نيست": معاون مدير گفت

 "اگر او مي تواند آزادانه عقيد ه اش را بيان كند، چرا من نتوانم؟": پرسيدم.  اشاره كردم كه از درش يك پرچم آمريكا آويخته بودمن به كمد بعدي

 ".يس همه دانش آموزان هستي بايد بيشتر سرت بشودئتو كه ر. هاي دموكراتيك ما را تحقير مي كني براي اين كه تو داري ارزش"

تا اندازه اي فريب تبليغات را خورده بـودم و  . هنوز خيلي بايد مي آموختم. دانستم رژيم آيت اهللا خميني بوي تماميت گرايي مي دهد  اعتراف مي كنم كه نمي      

مريكـا  تا اندازه اي هم دچار غرور ناشي از زندگي در جامعه اي آزاد بودم، و اين بود كه مي خواستم حامي گونه گوني انديشه ها باشم تا پرچم سـتاره نشـان آ                                

من دموكراسي را تحقيرمي كنم؟ چطور است كه اگر شما به مـن بگوييـد كـه نمـي تـوانم      ": براي همين هم جواب دادم . نتواند بقيه ي ديدگاه ها را خفه كند       

ديگران مي توانند عقيده شـان را  ) در اينجا به كمدي كه پرچم آمريكا از آن آويخته بود اشاره كردم(ديدگاهم را بيان كنم، از دموكراسي حمايت كرده ايد، اما        

 "بيان كنند؟
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 . سيخ ايستاد و دور شد".تو داري سرمشق بدي مي شوي":معاون مدير گفت. به يكديگر خيره شديم

لي، بيشتر سزاوار   رفتار او با در نظر گرفتن پيروي خودش از كليساي انجي          . بايد قدر او را دانست كه مي گذاشت گونه گوني عقايد در دبيرستان برنت ادامه يابد               

 مبلغ دين يس نهاد دانش آموزي ظاهراًئ نه زماني كه ر–باورهاي شخصي اش را پنهان نمي داشت، اما به دانش آموزان هم تحميلشان نمي كرد . ستايش است

. رفتني مي دانست، پاها را عيان مي كـرد ساالري خميني بود، و نه وقتي كه دانش آموزان خواهان شلوارك هايي شده بودند كه بيشتر از آنچه معاون مدير پذي   

چند . برايش خيلي آزاردهنده بود، اما به اراده ي عموم احترام گذاشت          . خير استراتژيك، شلوارك ها را تصويب كرد      أبعد از جر و بحثي داغ با ما و بعد از چند ت            

ند؟ آشكار است كه معاون مدير من ناچار بود در نظام آموزش دولتي، دندان روي مسلمان سراغ داريد كه ابراز ديدگاه هايي را تاب بياوردند كه روانشان را برنجا

جگر بگذارد، اما چنين نظامي تنها مي تواند حاصل قراردادي باشد كه مردمي با باورها، سابقه ها، هدف ها و جايگاه هاي مختلف در كشـاكش بـا هـم، بـه آن                                 

 و كشاكشي را تاب بياورند؟چند كشور مسلمان سراغ داريد كه همچ. رسيده باشند

 چنـين   اگـر اصـالً  –اين را دوست داشتم كه هميشه ناتمام به نظر مي آيد، اين كه پاسخ نهايي هنوز روشن نيست                 . واي كه چقدر اين جامعه را دوست داشتم       

 .دارداين را دوست داشتم كه در دنيايي كه پيوسته در حال نوسازي است، سهم افراد اهميت . پاسخي در كار باشد

وقتي پس اندازت را مـي دزدم       . سر سفره نخند  . اما در خانه، مشت هميشه آماده ي پدرم، تضمين كننده ي پيروي خانواده اش از يك رسم دلخواه داخلي بود                   

اگر پليس هـا بياينـد      . نكنوقتي مادرت را كتك مي زنم ، پليس را خبر           . وقي اردنگي بهت مي زنم يادت باشد كه دفعه بعد محكمتر مي زنم            . صدايت در نيايد  

اگر تهديدم كني كه به اداره ي خـدمات  . همين كه رفتند گوش ات را مي كنم مي گذارم كف دستت. سرشان را شيره مي مالم تا بروند، مي داني كه مي روند       

 .اجتماعي خبر مي دهي، آن يكي گوش ات را هم از بيخ مي برم

مادرم از وضع من هيچ خبري نداشت چـون  . الم كرد، توانستم از پنجره اتاقم فرار كنم و شب را روي بام گذراندم تنها باري كه پدرم كارد به دست در خانه دنب         

 همانطور پشت بام را. اما اين هم بود كه مطمئن نيستم در ازاي وعده ي او به امن و امان هم، از پشت بام پايين مي آمدم. در يك شركت هواپيمايي شبكار بود

از هر يك از اين آشيانه ها مي توانستم دنيـايي از امكانـات بـي پايـان را                   . ه دبيرستانم را و كليساي باپتيست را و سال ها بعد، آبردين سنتر را             كدوست داشتم   

ي بگيـرم؟ يـا     در جامعه ي آفريقاي خاوري كه خاستگاه من بود، آيا مي توانستم خواب تحصيالت دولتي را ديده باشم؟ خواب اين را كه بورس تحصـيل                        . ببينم

بتوانم در رقابت هاي سياسي شركت كنم بي آن كه به فكر داشتن مقام باشم؟ اگر از روي عكس هاي سياه و سفيد ناواضحي كه مرا در سه سالگي نشان مـي                                

كنم، تنها حدسي كه مي تـوانم       دهند، كه با موي پوشيده، دست به سينه، چشمهاي سر به زير و پاهاي آويزان از كاناپه، نقش عروس را بازي مي كنم قضاوت                         

اين نمونه ي خوبي نيست بـراي فهميـدن         . بزنم اين است كه اگر در اوگانداي مسلمان مانده بوديم، سرنوشت من تسليم به سلسله مراتبي تغييرناپذير مي بود                  

 آن چيزي كه آشكار است؟

 اين سرزمين حقوق و آزادي مهاجرت كردند بنا شده بود، خودكـامگي را              گتر اين است كه چرا مدرسه ديني ي ريچموند كه به دست كساني كه به              رپرسش بز 

كالس ها در طبقه ي بااليي مسجد نوبنياد تشكيل مي شد، مسجدي كه بيشتر . برگزيد؟ از نه سالگي تا چهارده سالگي، هر شنبه را در اين مدرسه به سر بردم

مردها و زنهـا از راه هـاي جداگانـه اي وارد    . در درون آن اما، فقط اسالمي عبوس حاكم بود. ميانهشبيه يك خانه ي ييالقي عظيم بود تا بنايي با معماري خاور    
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در . مسجد مي شدند و در دو سوي ديوار ثابتي جاي مي گرفتند كه ساختمان را به دو نيم مي ساخت و جنس هاي مخالف را در هنگام نماز، قرنطينه مي كرد

اين در، بعد از نماز به كار مي آمد، موقعي كه مردها كاسه هايشان را از توي آن رد . زنانه و مردانه را به هم مربوط مي كرداين ديوار، دري بود كه قسمت هاي 

درون مسجد، مردها هـيچ  . مي كردند و خواستار غذاي بيشتري مي شدند، تا بعد از فقط چند ثانيه انتظار، دست زني، كاسه ي دوباره پر شده را پسشان بدهد                

اگر اين تعريف داشتن زندگي هايي حقير نباشد، البد نكتـه اي هسـت كـه مـن نمـي      . ت نبايد زن ها را مي ديدند، و زن ها هيچ وقت نبايد ديده مي شدند              وق

 .فهمم

تيشـن هـاي متحركـي كـه        يك طبقه باالتر، مدرسه بود، با دكور مالل آورش كه عبارت بود از زيراندازهايي به رنگ قهوه اي سوخته، چراغ هاي مهتـابي و پار                        

بدتر از آن، پارتيشني بـود كـه        . هر وقت در محيط وسيع ساختمان، كالس تشكيل مي شد، پارتيشن را برپا مي كردند              . پسرها و دخترها را از هم جدا مي كرد        

. و اگر فكر كند نمي تواند معنوي باشـد        . ددر كالس هاي شنبه ام فهميدم كه اگر آدم بخواهد معنوي باشد نمي تواند فكر كن               . ميان مغز و روح كشيده مي شد      

 .مي شود گفت كه برخورد تمدن ها در درون من بود. اين معادله ي ساده در اصطكاك دائم با آن كنجكاوي شوق آوري بود كه ريچموند در من برانگيخته بود

 با اين استدالل، كليساي باپتيست كه عمـداً       . به راه خود مي رود    هست ويك دنياي غيرعرفي، و هر كدام        ) سكوالر(راه حل ساده اين نبود كه يك دنياي عرفي          

در دبيرستان برنت كـه سـكوالر بـود، پرسـش     . در عوض، پرسشگري من برايم ستايش آورد. سكوالر بود بايد پرسش هايي را كه مي پرسيدم سركوب مي كرد           

در مدرسـه دينـي ايـن طـور     . در هر دو جا، كرامت فرد بود كه حاكميت داشت. هاي من اشك معاون مديرم را در مي آورد، اما هيچ كس دهان مرا نمي بست       

موقع ورود به آن، چادر پلي استر سفيدي سرم بود، و چند ساعت بعد كه بيرون مي رفتم، موهايم روي سرم پخ شده بود و روحيه ام پالسيده بود، انگـار                               . نبود

 . بخوبي محافظت كرده باشد"منناا"كه كاندومي كه روي سرم بود، مرا از فعاليت فكري 

او نمونـه   .  رعايت كـنم   – ياد خواهم كرد     "خاكي" كه از او با نام       –پيش از آن كه بيشتر پنبه ي مدرسه را بزنم، بگذاريد اندكي انصاف را در باره معلم مدرسه                   

شـنبه هـا    ) نشـانه فروتنـي   ( ماشين هونداي ميني كامپكـت       و) نشانه ي پاكيزگي  (اين برادر استخواني با ريش تنك مرتب شده         . اي از يك مسلمان صادق بود     

كه به بچه هاي مهاجران مسلمان آموزش هاي مذهبي بدهد، كه اگر نمي داد، بچـه هـا ممكـن بـود در                       ) احسان مي كرد  (داوطلبانه خود را وقف اين مي كرد        

آنهايي كه در آستانه ي : ايي با سن و سال هاي مختلف به مدرسه مي آمدندكار آساني نبود، چرا كه بچه ه. دامن بي بند و باري يك كشور چند فرهنگه بلغزند

بلوغ، با جوش غرور جواني دست و پنجه نرم مي كردند، آنهايي كه نخودي مي خنديدند و در دستشويي پنهان مي شدند، نوجواناني كه داشتند سبيل در مي                            

 .ازه ايتا اند...شوخي مي كنم.  و اين تازه دخترها بودند–آوردند 

از آنجا كه دخترهـاي پرچانـه شـوهر         . بيشتر ما، مدرسه را نه به عنوان جايي براي فراگيري، كه به صورت بركه اي براي صيد جفت هاي آينده مان مي ديديم                      

زي همسر كسي بشوم؟    پس گرفتاري من چه بود؟ مگر من نمي خواستم يك رو          . گيرشان نمي آيد، دوستان دختر من به ندرت با آقاي خاكي بحث مي كردند             

شيفته ي آن دنياي چنداليه ي بيرون از مدرسه بودم، و اصرار داشتم كه آموزش ببينم، نه ايـن كـه مغزشـويي      : گرفتاري من اين بود   . دست روي دلم نگذاريد   

 .بشوم
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 بيشـتر  "خودم" اين كتاب، الزم بود در باره اسالم بعد از خواندن. شروع شد، كتابي كه هر هفته در كيف مدرسه ام مي گذاشتماسالمت را بشناس  گرفتاري با

چرا دخترها بايد تكاليف ديني از قبيل نماز را در سني پايين تر از پسرها شروع مي كردند؟ آقاي خاكي به من گفت براي اين كه دخترها زودتـر                             . مي آموختم 

 .سالگيآنها در نه سالگي به سن تكليف مي رسند، و پسرها در سيزده . بالغ مي شوند

 "پس چرا به پاداش اين بلوغ زودتر، ما دخترها را پيشنماز نمي كنند؟": پرسيدم

 ".دخترها نمي توانند پيشنماز بشوند"

 "منظورتان چيست؟"

 ".دخترها مجاز نيستند"

 "چرا؟"

 ".اهللا اينطور گفته"

 "دليلش چيست؟"

 ".قرآن را بخوان"

سر تكان مي دهيد؟ بيشتر مسلمانان موقعي كه تالوت قـرآن را            . دانستم، اين تالش تصنعي به نظر مي رسيد       تالشم را كردم، هر چند از آنجايي كه عربي نمي           

بـراي  . هاي دنياست، و درس هاي هفتگي براي آموختن ظرافت هـاي آن كـافي نيسـت    عربي يكي از آهنگين ترين زبان . به عربي مي شنوند هيچ نمي فهمند      

حاال واقعيت هاي دنيا . "مقدس" معنا بدهد يا "ممنوع"كيد روي كدام يك از بخش هايش باشد، مي تواند        أكه موقع تلفظ، ت   ، بسته به اين     حرامنمونه، واژه ي    

در مورد من، پدري خشن كه بيشتر براي خودنمايي به مذهب پايبند بود، و مادري كه نهايت تالشش را مي    . را هم به دشواري هاي ذاتي اين زبان اضافه كنيد         

صادقانه بگويم، پاسخ هاي . در اين وضعيت پي مي بريم كه كه درس عربي من در اولويت خانواده ام نبود. من بماندؤر عين خانه داري و كار شيفتي، م كرد تا د  

 . به همان اندازه ي موهاي سرم در زير چادر، ماسيده بود– "قرآن را بخوان" –قالبي آقاي خاكي به پرسش هاي من 

چرا بايد مرتكب اين رياكاري قرائت عربي بشوم، در حـالي كـه نـه بـه                :  پرسش هاي بيشتري پديد مي آورد      "قرآن را بخوان  "ن فرمول   زمان كه مي گذشت، اي    

 مي كنـد؟ يعنـي كـه، اگـر قـرآن بـه همـان                "تحريف"كارم مي آيد و نه احساسم را بر مي انگيزد؟ چرا بايد تصور كنيم كه ترجمه انگليسي قرآن، نص آن را                      

منان مي گويند، آموزه هايش نبايد به آساني به هزاران زبان ترجمه پذير باشد؟ و سرانجام، در حالي كه تنها بيست درصد مسـلمانان دنيـا             ؤست كه م  صراحت ا 

. "اسـالمت را بشـناس  ": مهربانانـه مـي گوينـد   . عربند، چرا آنهايي كه نتوانسته اند عربي را كامل بياموزند داغ ننگ بخورند؟ بله، هشتاد درصد ما عرب نيستيم   

 اسالم چه كسي را؟

 . كافي استفعالً. بسيار خوب

چرا دخترها نمي توانند پيشنماز بشوند؟ با اين فكر كه پاسخ قرآن بـه ايـن پرسـش ممكـن                    : بگذاريد پرسش اولي را كه از آقاي خاكي پرسيدم در نظر بگيريم           

كتابخانـه  . چه مكافـاتي بـود ايـن كـار        . ا بفهمم، كوشيدم از كتابخانه ي مدرسه كمك بگيرم        است در كتاب ديگري هم آمده باشد كه من بتوانم اندكي از آن ر             
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سن "من كه يازده سال داشتم و به . ها دسترس ناپذير  براي خانم،عبارت بود از چند رديف قفسه در باالي پلكان قسمت مردانه ي مسجد، و بدون مجوز قبلي

 را  – دوازده ساله يـا كمتـر        –هر وقت مي خواستم به كتابخانه بروم، بايد پسر نابالغي            اين   بنابر. حشر و نشر مي كردم     رسيده بودم نبايد با مردان بالغ        "تكليف

 باال  اگر مجوز را مي گرفتم، همه مردها بايد محوطه كتابخانه را خالي مي كردند تا بعد بتوانم از پله ها                   . پيدا مي كردم تا از پله ها باال برود و برايم مجوز بگيرد            

پي مي بريم كه كه وقت چنداني در اختيار نداشتم، چرا كه مردها منتظر بودند كارم تمام بشود تا سر . بروم و ميان رديف كتابچه هاي ارزانقيمت چيزي بردارم

 نويسنده هايشان در كجا درس خوانده       قدري دشوار بود كه از خودم مي پرسيدم       ه  هر بار چند تايي كتابچه امانت گرفتم، اما نوشته هايشان ب          . جايشان برگردند 

 .در سيزده سالگي فهميدم كه براي يافتن پاسخ پرسش هايم بايد دور آقاي خاكي و مدرسه را قلم بگيرم. دو سال دويدن در مسجد هيچ ثمري نداشت. اند

آزادي . خدا بركت بدهد به بازار باورهـا در ريچمونـد  . ردلنسداون سنتر حاجتم را برآو    . هدفم؟ پيدا كردن ترجمه انگليسي قرآن     . ساكن دائمي مركز خريد شدم    

 همين آزادي بود كه به يكي از شاگردانش امكـان داد معنـاي بيشـتري از مـذهبش را دريابـد،                       آقاي خاكي را وحشت زده مي كرد، اما دقيقاً         اطالعات احتماالً 

 .معنايي كه مدرسه نمي توانست در اختيارش بگذارد

براي اين كه حتي اگر مالها و معلم هاي مدرسـه دينـي جـواب             .  دخترها نمي توانند پيشنمار بشوند چه آموختم؟ االن نمي توانم بگويم           در باره ي اين كه چرا     

 تـا   –ل  آنچه مي توانم برايتان بگويم اين است كه در البالي انتخابات، تمرين تئاتر، كارهاي نيمه وقت، و بازي هـاي واليبـا                     . هاي قالبي بدهند، قرآن نمي دهد     

اگر همين جا بخواهم نتيجـه  . هنوز هم دارم مي خوانم   .  را بيابم  "پرسش زنان " متن قرآن را خواندم تا پاسخ        –ورود به دانشگاه، توي دانشگاه و بعد از دانشگاه          

 .ردازماما اول بايد به موضوع ديگري بپ. اي را كه گرفتم فاش كنم، بايد به زندگي ام به عنوان يك بزرگسال ميانبر بزنم

آقاي خاكي مي گفت كه يهوديان نه اهللا را، . اين پرسش ديگري است كه در سال هاي درس خواندنم در مدرسه ذهنم را به خود مشغول داشته بود          . يهودي ها 

مي پرسيدم كه آقاي خاكي در كدام       از خودم   .  را مي پرستند، و اگر با آنها حشر و نشر داشته باشم، بت پرستي آنها، تقواي مرا لكه دار خواهد كرد                     "مواله"كه  

 چشمش را به روي پيرامونش بسته است؟ ريچموند، حومه اي پايينتر از سطح دريا، خيلي بيشتر ممكن بود زير نفوذ تجـاري                       سياره زندگي مي كند؟ آيا عمداً     

 . ريچموند كنيسه اي بود، من كه خبر نداشتماگر در آن موقع در. آسيا غرق بشود تا زير هر مقدار پولي كه يهودي ها بتوانند روي هم بگذارند

به . اما شايد هم من يكي از عوامل قدرت مرموز آنها بودم، چرا كه بي ترديد درس هاي تاريخ آقاي خاكي را با پرسش هايم در باره يهودي ها به هم مي ريختم

را او به سپاهيانش دستور داده يك قبيله يهودي را كشتار كنند؟ آقـاي خـاكي                ياد دارم كه پرسيدم اگر قرآن به عنوان پيام صلح به پيامبر اسالم نازل شده، چ               

امـان از دهـان     . نگاهي تحقيرآميز به من انداخت، دستش را با آزردگي تكان داد و سر و ته كالس تاريخ را به هم آورد تا به درس قرآن بپردازد                         . جوابي نداشت 

 .گشاد من

در سراسر آنچه تـا آن هنگـام خوانـده بـودم هـيچ اثـري از       . قرآن را خريدم، من و آقاي خاكي به بن بست رسيديميك سال بعد از آن كه ترجمه ي انگليسي         

براي همين هم نمي . مي پذيرم كه يك سال براي هضم معناي قرآن كافي نيست و در سن چهارده سالگي هنوز ذهن نياز به پختگي دارد. توطئه ي يهود نبود

هاي او توخالي است؟ براي همين هم از  من كه بودم كه پيش از داشتن همه مدارك بتوانم بگويم حرف.  جواب بدهم  خاكي را كامالً  توانستم خطابه هاي آقاي     

و اگـر رفتـي، بـراي    . يا قبول مي كني، يـا مـي روي بيـرون         : اما آنچه كه او رو كرد، يك ضرب االجل بود         . او خواستم براي دسيسه چيني يهود، مدرك رو كند        
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 .  مي رويهميشه

 ؟ همين؟واقعاً

 .همين

از مـرز پارتيشـن كـه مـي گذشـتم مـي             . هاي شقيقه ام تند مي كوبيد و گردنم زير چادر پلي استر مي خاريد و عرق مي ريخت، بلند شـدم                     در حالي كه رگ   

. خرم كه آبروي آقاي خاكي بيشتر برود و دنبـالم كنـد           توانستم حجابم را بر دارم تا همه پسرها موهايم را ببينند، اما نمي خواستم خطر اين تحقير را به جان ب                    

.  اميدوار بودم كه اخراجـي بـه يـاد مانـدني باشـد     "!يا عيسي مسيح": تنها كاري كه به فكرم رسيد بكنم اين بود كه دروازه بلند مدرسه را باز كنم و فرياد بزنم   

 !عيسي يهودي بود. بعدها بود كه فهميدم چقدر به ياد ماندني بود

ي آمريكـاي شـمالي شـده ام جشـن     "رهـايي يافتـه  "ودتان مي پرسيد كه چرا بعد از اخراج از مدرسه، مذهب را سراپا لعنت نكردم و از اين كه يك فـرد               از خ 

نيم براي اين كـه  مسلما. بيشتر ما مسلمانان، بر اثر فكر كردن مسلمان نشده ايم. مي دانيد چه مي گويم. نگرفتم؟ تا اندازه اي، جبر هويت بود كه نمي گذاشت      

 . ماست"هويت"اين . مسلمان زاده شده ايم

امكـان  . اخراجم از مدرسه باعث شرمندگي مادرم شد، اما او آنقدر به روحيه ام آشنا بود كه مي دانست نمي تواند وادارم كند از آقاي خاكي طلب بخشش كنم                           

مسجد تنها جايي بود كه روي نقشه ي مسلماني متزلـزل مـن، بـه    .  هم به مسجد رفتماما تا دو سال بعد. وادارم هم نكرد كه همراهش به مسجد بروم  . نداشت

 تا آن زمان كه به تدريج برايم روشن شـد كـه   –من خدا را دوست مي داشتم، و نمي خواستم مسجد را به خاطر گناه مدرسه مجازات كنم        . رويم باز مانده بود   

حضور در مسجد به من امكان مي داد خودم را مسلمان بدانم، اما در عـين حـال وادارم مـي كـرد آن                        .  بود مدرسه اي كه از آن بيزار بودم، شعبه اي از مسجد          

 . را قرباني كنم– يعني بخش متفكر –بخش ديگر و به همان اندازه مقدس وجودم 

يك شب وقتي كه بلندگوي مسجد، صداي مال را كه در براي همين هم، . در اسالم، صدقه دادن از اركان تقواست. بگذاريد قضيه ي ديگر را برايتان تعريف كنم 

قسمت مردانه حرف مي زد پخش كرد كه مي گفت قرار است براي برادران و خواهران مسلمانمان در كشورهاي ديگر پول جمع بشود، ولوله اي در ميان جمع         

او .  زنان اعانه جمع كن پرسيدم كه پول ها به چـه مصـرفي خواهـد رسـيد    از يكي از در اين فاصله،. بنا شد تا چند روز ديگر چك هايمان را حاضر كنيم        . افتاد

پرسيدم از  . گزارش هاي تلويزيوني را به ياد آوردم كه از كالهبرداري در خيريه هاي مسيحي مي گفت               . گفت به مصرف سير كردن شكم مسلمانان همكيش ما        

 ".بيشتر از اين الزم نيست بداني. مسلمان ها مي رسدبه دست ": جواب داد. كجا مطمئنيم كه پول به دست مستحقش مي رسد

چرا بايد به صرف ايـن كـه اعانـه ام بـه             . من با صدقه دادن مشكلي نداشتم، با احتكار اطالعات مشكل داشتم          . اگر شما بوديد اعتماد مي كرديد؟ من كه نكردم        

.  به دليل مسلمان بودن، هر مسلماني پرهيزگار مي شود؟ از ايمان بگوييـد             دست كساني مي رسد كه خودشان را مسلمان مي خوانند، خيالم راحت باشد؟ مگر             

 يكه نخورد وقتي به او گفتم كـه نمـي تـوانم در صـدقه خـانواده                  مگر در پرسش هاي من چه جرمي بود؟ يا نكند خود پرسيدن جرم بود؟ مادر بيچاره ام اصالً                 

گفتم كه در عوض، اعانه ام را بـه يـك           . مذهبي دارد، و تازه نگرانم كه سرمان كاله رفته باشد         سهيم باشم چرا كه براي من مهم نيست كه يك آدم گرسنه چه              

 .خيريه غيرمذهبي مي دهم كه اول در باره معتبر بودنش خودم تحقيق كرده باشم
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ي رابطه اي شخصي با خدا، به جاي آن كـه  شروع كردم به تمركززدايي از ايمانم، به پي ريز    .هرچه مسجد بيشتر شبيه مدرسه مي شد، كمتر به آنجا مي رفتم

سال ها هر روز صبح زود بر مي خواسـتم و بـا تنـي لـرزان بـه               . با اين روحيه بود كه در خلوت خودم نمازمي خواندم         . نهادي را واسطه ي اين رابطه قرار بدهم       

بعد از وضو گـرفتن،  . خارج اعتقاد داشت كه به يك قدرت قاهر مادر پناهنده ي من به همان اندازه به صرفه جويي در م—دستشويي بدون گرمايش مي رفتم      

اين كـار آدم را   . جانماز مخملم را رو به قبله در راهرو پهن مي كردم، مهر عربي را كه سجده گاهم بود روي آن مي گذاشتم و ده دقيقه را به نماز مي گذراندم                             

 .وضو گرفت و چهار نوبت ديگر هم نماز خواندمنضبط بار مي آورد، چرا كه در طول روز بايد دو بار ديگر هم 

اما در عين حال، كل شعائر وضو گرفتن، قرائت سوره هايي مشخص، و سجده كردن با زاويه اي دقيق، در زمان هاي معيني از روز، مي توانـد تـا حـد اطاعـت                                  

و مادر يا پدربزرگ و مادربزرگت نديده اي، از مسلمان هـاي خيلـي              دوست من، اگر اين گرايش را در پدر         .  تنزل كند  – و فرمانبري از روي عادت       –كوركورانه  

ي نمـازخواني ام را بـا چيـزي    "برنامـه "من پي بردم آنچه كه به عنوان راهنمايي به خداباوري شروع شده بود، بدل به عادت شد و مرا واداشت   . كمياب هستي 

شايد كار بي قاعده اي به حساب بيايد، اما دستكم مي           . ويي پنهاني و بدون ساختار مشخص     گفتگويي هرروزه با آفريدگارم، گفتگ    : خودآگاهانه تر جايگزين كنم   

 .توانم بگويم آن كلمه ها از آن خودم بودند

مي دانيد چه چيزي مانعم شد؟ سرسـپردگي ام بـه انصـاف و              . در آن مقطع، بريدن كامل از اسالم و دور شدن از هويت مسلمانم كار چندان دشواري نمي بود                 

الزم بـود كـه بـه    . هميشه بر اين بوده ام كه بايد در باره اسالم، انصاف روا داشت، چرا كه بر اساس حساسيت غربي من، فضيلت ها را بايد مهم شمرد               . ادگريد

. جنسم خوش رفتار باشـم وقتي سيزده ساله بودم، مادرم به من فشار مي آورد تا با دخترعموي بد  : يك مقايسه . جاي ظاهر اسالم، شخصيت آن را در مي يافتم        

پرسـش اساسـي ايـن بـود كـه اگـر       .  جواب دادم كه همخوني براي من اهميتـي نـدارد   ".همخون خودمان است  . از خانواده خودمان است   "دليلش اين بود كه     

 "دوسـت داشـتن   "يـرو بـراي     صـرف كـردن ن    .  ممكن نبـود   با شخصيتي كه دخترعمويم داشت، اصالً     . خويشاوند نبوديم، در مدرسه با او دوست مي شدم يا نه          

براي او، خـانواده    . مادرم حرفم را مي فهميد، اما با من موافق نبود         . دخترعمويم در حكم ظاهرسازي بود، و من بهتر از اين ها مي توانستم از وقتم استفاده كنم                

 .شخصيت بود كه فضيلت مي آورد. براي من، خويشاوندي فضيلت نمي آورد. بود كه اهميت داشت

 را كشـف مـي      – يا نبودشان    –براي رسيدن به اين تصميم كه به اسالم وفادار بمانم يا نه، بايد فضيلت هاي آن                 . عيار را در باره ي مذهب به كار بستم        همين م 

گزين مـي   و اين را بايد خودم كشف مي كردم، تا مسجد و پرهيزگاري هاي برنامه ريزي شده اش را با جستجوي خودم در پـي شخصـيت اسـالم، جـاي                             . كردم

شايد خـدا فرمـان داده      . يا شايد آقاي خاكي معلم بي مايه اي بود        . شايد قرآن به راستي يهودي ها را آدم به حساب نمي آورد و زنان را برده مي شمارد                 . كردم

شـايد انحـراف از نـص      . وابسته نگـه دارنـد    ها   يا شايد اين قانوني است كه انسان ها ساخته اند تا مسلمانان را به فرادست              . باشد كه همه بايد عربي حرف بزنند      

اما اگر پاسخ هاي ديگر را نمي كاويـدم،        . يا شايد با به كار انداختن قواي خالقه ي خودمان، آفرينندگي اهللا را ارج مي گذاريم               . مقدس، اهانت به باريتعالي باشد    

 .بريدنم از اسالم به معناي گريختن مي بود

 آزادي انديشـه،  –به لطف آزادي هايي كه غرب به من ارزانـي داشـت   . دنيا زندگي مي كردم كه اجازه ي كاوشگري مي داد      بخت با من يار بود كه در جايي از          

 آماده بودم مذهبم را از ديدگاهي داوري كنم كه در دنياي كوچك مدرسه –جستجو، كاوش، بيان، گفتگو، بحث، چالشگري، به چالش كشيده شدن و بازنگري 
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به عكس، غرب اين امكان را بـه مـن داد           .نيازي نبود ميان اسالم و غرب يكي را انتخاب كنم         . بر آن حاكم بود، تصورش هم امكان نداشتكه اسالم كليشه اي   

 .حاال ديگر نوبت اسالم بود كه مرا نگه دارد.  برگزينم– هر چند به شكل آزمايشي –كه اسالم را 

برايم پديد مي آمد، و من در تنها جايي كه مي انديشيدم ممكن است پاسخي در خود داشته باشد، بـه                     در باره مذهب وسواس نداشتم، اما هرچندگاه پرسشي         

بيشتر آنچه در باره اسالم خوانـده بـودم رنـگ و            . 1990 و اوايل    1980كتابخانه عمومي در دوران پيش از اينترنت، دهه         : تصورش را بكنيد  . دنبالش مي گشتم  

آيه هاي شـيطاني     خميني فتوايي عليه سلمان رشدي، نويسنده كتاب         1989بعد، در چهاردهم فوريه     . راوان، ريسك اندك  ارجاعات ف . بوي كتاب درسي داشت   

بسياري از .  خواند، از غرب مي خواست كاري بيش از دور زدن بي سروصداي دين ساالري بكند"روز والنتاين بيمزه"اين فتوا كه رشدي بعدها آن را . صادركرد

اما مقاله هايي كه در كتابخانـه عمـومي مـي خوانـدم     . رب عليه فتواي قتل موضع گرفتند، و رياكارانه خواهد بود اگر اين موضوع را نفي كنم   ع  دنياي كسان در 

ي است كه اين مقاله ها از كنار اين پرسش مي گذشتند كه آيا قرآن به همان دست نخوردگي و قداست      .  تنها به تشريح خشم مسلمانان بسنده مي كردند        ظاهراً

 جهاني كه به مذهب احترام مي گذاشت اما سرشـار   –بر سر آن جهان غربي كه عاشقش شده بودم          .  كه عكس هاي رشدي را آتش مي زدند مي گفتند          ييآنها

  چه آمده بود؟ آيا چندفرهنگ گرايي، عقلش را از دست داده بود؟–از گونه گوني فكري بود 

او يـك  . اين را از آن رو مي گويم كه رفت و آمدهاي من به كتابخانه همزمـان شـد بـا دوران ادوارد سـعيد                . ن طور بود  از ديدگاه انتقادي فكر مي كنم كه همي       

را براي توصيف گرايش مفروض غرب به استعمار مسلمانان از طريق چهره            ) اورينتاليسم ("خاورگرايي" واژه ي    1979روشنفكر عرب آمريكايي بود كه در سال        

 نبود كه كتاب هاي ادوارد سعيد را منتشر "استعمارگر"انديشه اي مقهور كننده است، اما مگر غرب . ن به عنوان ديوانه هاي شرقي به كار برداي شيطاني از آنا

 و توزيع و تبليغ كرد؟

سعيدپرستي آنها به طور . ه بودنددر ده سال پس از آن، سعيد تجلي گر خشم دانشگاهيان جواني شد كه در آمريكاي شمالي و اروپا به فعاالن سياسي بدل شد         

 را منتشركرد، هواداران سعيد آماده بودند تا        آيه هاي شيطاني  در آن هنگام كه سلمان رشدي       . ثري توانست ديگر انديشه ها در باره اسالم را خاموش گرداند          ؤم

تجربه ي من نشان داد كه كتابخانه ي عمـومي هـم از ايـن           . بيح كنند تق) نژادگرا: بخوانيد ("خاورگرا" هر چيزي را كه مخالف اسالم متعارف بود با انگ            تقريباً

 . موج بركنار نماند

وقتـي اينترنـت   . سـپاس خـداي را كـه اينترنـت پديـد آمـد      .  بود كه ايمان من، هم به غرب و هم به اسالم، شروع به بازگشت كرد       1990در ميانه ي دهه ي       

آنها دوبـاره بـر آن      . يگاهي بدل شد كه روشنفكران مخاطره جو سرانجام مي توانستند در آن نفس بكشند             خودسانسوري را ناممكن گرداند، شبكه جهاني به جا       

عشق به اكتشاف، و از جملـه اكتشـاف تعصـب هـاي             :  براي انديشه ها بدل مي كرد      – اگر چه ناكامل     –كيد نهادند كه غرب را به گهواره اي پرتالطم          أچيزي ت 

 .به كاوش در اسالم كردند، من به جنبه هايي تكان دهنده از دين خودم پي بردمو هنگامي كه منتقدان شروع . خود

 آگاهيم؟ يگانگي آفرينش خداوند، عدالت ذاتي و اغلب رمزآلود خداوند، اسـتعداد درونـي مـا، بـه عنـوان                     "وام گيري اسالم از يهوديان    "چند تن از ما از ميزان       

 اين ها و ديگر اركـان توحيـد، از طريـق يهوديـت بـه مسـلمانان       –يات دنيوي، بيكرانگي حيات پس از آن آفريده هاي خدا، در گزينش خير، هدفمند بودن ح    
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اگر بناسـت بـه يهوديـان احساسـي         . اين كشف، مغزم را تكان داد چون معنايش اين بود كه الزم نيست مسلمانان غرق در يهودي ستيزي باشند                  . رسيده است

 .سي باشد، نه نفرتداشته باشيم، اين احساس بايد قدرشنا

قرآن بر ايـن واقعيـت   .  همان خدايي را مي پرستند كه يهوديان و مسيحيانهمچنين، تا پيش از آن كه اطالعاتم را كامل كنم، باور نداشتم كه مسلمانان دقيقاً 

  كه در قالب   – مي خواندم تا اين نكته در ذهن من          اما حقيقت اين است كه بايد كتاب تازه اي از متفكر ديني بريتانيايي، كارن آرمسترانگ را               . صحه مي گذارد  

آرمسترانگ مي گويد كه پيامبر اسالم ادعا نداشت كه خداي تـازه اي             .) چه بگويم؟ برنامه زدايي كار عظيمي است      . ( جا بيفتد  –هاي مدرسه پرورش يافته بود      

 ي ابراهيم بود، نخستين پيامبري كه به او وحي شـد كـه   "هدايت شده"دان رسالت شخصي او، بازگرداندن اعراب به خان. را براي تمامي جهان معرفي مي كند     

اين حذفي چشمگير است، چرا كـه نوادگـان ابـراهيم،           . هاي تاريخ نشنيدم    در زمان تحصيل، هيچ گاه نام ابراهيم را در درس          .وجود دارد تنها يك خداي واحد     

ن كـه مـي     اپـس همچنـ   . رستان، بنياد مسيحيت را نهادند و بعدها هم از دل آن اسالم سر برآورد             يهوديان به عنوان نخستين يكتاپ    . پايه گذار ملت يهود شدند    

 همـان خـداي     –سـت   "خدا"اين واژه در عربي به معناي       . بينيد، عرب هاي مسلمان نبودند كه خداي يكتا را اختراع كردند، آنها نام خدا را به اهللا تغيير دادند                  

 .يهوديان و مسيحيان

اما اگر تجربه ي پيش از اسـالم هـيچ شـمرده    . هاي مدرسه به اين موضوع اشاره مي شد؟ به ما مي آموختند كه انگار پيش از اسالم هيچ نبود  در كجاي درس    

، و نه هاي گوناگون است اگر عده ي بيشتري از ما مي دانستيم كه اسالم حاصل درهم آميختن تاريخ. شود، انبوه اصول مسلماني ما هم همين گونه خواهد بود   

 را نيز بپذيرند؟ "آن ديگري" اگر ما درك مي كرديم كه از نظر معنوي چندرگه هستيم، آيا عده بيشتري از ما راغب مي شدند كه –يك روش زندگي كامال نو 

ستعماري مي خوانيم نكوهش مـي      ه داريم، مگر وقتي كه غرب را به خاطر آنچه زخم هاي ا            اشروع كردم به پرسيدن اين كه چرا ما از پذيرفتن نفوذ بيروني اكر            

 آيا اسالم از ديگر مذاهب دنيا كوته بين تر است؟ : اين به نوبه ي خود، پرسشي اساسي پديد آورد. كنيم

ر از دوره ي دانشگاه به بعد، هر وقت كساني موافقت مي كردند كه در باره خصلت نامداراگر اسالم بحث بشود، به مـن هشـدا                        . اين موضوع خيلي جنجالي است    

سنگسار كردن زنان به سنت هاي قبيله اي مربوط است و هيچ ربطي بـه               "زني سر شام به من رهنمود داد كه         . مي دادند كه مذهب را با فرهنگ اشتباه نگيرم        

نه؟ پس چرا مسجد من هيچ مگر . اگر اسالم نرمش پذير است، پس مي تواند خود را با خوبي ها تطبيق بدهد، نه با نارسايي ها.  من شكاك ماندم".اسالم ندارد

  همان دموكراسي اي كه به مسلمانان اجازه داده بود در آنجا مسجد بسازند؟–شباهتي به دموكراسي ريچموند نداشت 

اي حرفه ي من به عنوان خبرنگار و مفسر تلويزيـون، مـرا در خـط اول پرسـش هـ                   . اين تنها مسلماني مدرن درون من نبود كه با اين مسايل كلنجار مي رفت             

آدم هاي معمولي كه تصوير مرا در خانه هايشان ديده بودند، در مغازه و رستوران و مترو نزد من مي آمدند تا يك نگراني . همگان در باره ي اسالم قرار مي داد      

م چسبيده باشي، چطـور مـي تـواني    اما تا زماني كه به اسال. اگر مي خواهي يك مسلمان ضد ريش و ضد چادر باشي، خدا يار و همراهت            : اساسي را ابراز كنند   

چه چيزي يـك    " "آيا اجازه داري هم مسلمان باشي و هم فمينيست؟        ": اين همه تعصب را كه زير لواي آن است توضيح بدهي؟ به طور دقيق تر مي پرسيدند                

 و "از ابـراز عقايـدت نمـي ترسـي؟    " "ي آيد؟چرا عده ي بيشتري از مسلمان ها صدايشان در نم     " "من را به يك بمب گذار انتحاري بدل مي كند؟         ؤمسلمان م 
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 از موقعي كه اين پرسش آخري را شنيدم، به تحقيق جدي پرداختم، و فكر مي                "چرا هيچوقت جوكي در باره يك كشيش، يك خاخام و يك مال نشنيده ام؟"

 .اجازه بدهيد يك پرانتز سريع باز كنم. كنم در اين باره بينشي پيدا كرده ام

، شيخ محمد صالح المنجد اين مسايل و راه حل هادر كتابچه اي با عنوان . شوخي نمي كنم. "خنده ي بيش از اندازه   " ي معروفي هست عليه      در اسالم، آموزه  

، اما زياد خنديدن نشان مي دهد كه مسلمان بازيچه ي سحر و هزل شده، كه شخصـيت و تقـواي        "مسلمان نبايد عبوس باشد   "هرچند  . آموزه را بيان مي كند    

. يادم مي آيد كه يك شب سال نو، عمويم با محبت اما جديت به من هشدار داد كـه زيـاد نخنـدم چـون روز قيامـت نـازل مـي شـود               . ما را سست مي گرداند    

عربي كـه بـه     ثير هيپنوتيسم گونه و تغزلي زبان       أاگر جادوي سياه خنده اينقدر توهين آميز است، چرا هيچ كس از ت            : اينجاست كه از شيخ و عمويم مي گسلم       

 صداي بلند خوانده مي شود ايراد نمي گيرد؟

يك كشيش، يك خاخام و يك مال باشد در نظـر گرفتـه ام،   نظرات به فرض اين كه اين جنبه ي بي ربط اسالم را به دليل اميد يك نفر به جمله اي كه حاوي                     

هرجه بيشتر فرصت هايي را بـه       . غذيه كننده ي كنجكاوي خودم بوده است      سال هاست كه اين كنجكاوي، ت     . بايد بگويم كه كنجكاوي مردم را دوست مي دارم        

دست آورده ام تا زير نورافكن باشم و در باره اين مسئله اجتماعي يا آن روند جهاني سر و صدا كنم، بيشتر نيازمند كساني بوده ام كه از من بپرسـند چـرا بـه                                   

دو پرسش به خصوص دنياي مرا تكان داده و بهتر كرده، اما البته نـه               .  و آزار شخصي جا گرفته است      مذهبي وابسته ام كه در مركز اين همه آشوب بين المللي          

 .بدون درد و مشقت

براي اين تصميم گرفتم اين موضـوع را        .  من پنهان نكرده ام كه همجنس گرايم       "چطور اسالم را با همجنس گرايي پيوند مي دهي؟        "پرسش اول اين است كه      

د يم به عشق دوسويه اي كه به من خوشي مـي بخشـ  ست نمي خوااز بالغ شدن در خانه اي فالكت زده با پدري كه از خوشي بيزار بود، اصالًآشكار كنم كه بعد   

 او مانند همان مادر دوست داشتني كـه  . با نخستين دوست دخترم در بيست و اند سالگي آشنا شدم و چند هفته بعد، موضوع را به مادرم گفتم                   . آسيب برسانم 

.  خوشبختي بـود   اين.  مذهب بود  آن. پس اين پرسش كه آيا مي توانم همزمان مسلمان و همجنس گرا باشم ناراحتم نمي كرد               . هميشه بوده، واكنش نشان داد    

كه خود (نان را مي آموختم به مطالعات بريده ام در باره ي اسالم ادامه مي دادم و همزمان، هنر ظريف حفظ رابطه با ز. مي دانستم كه بيشتر به كدام نياز دارم

 .، به تهيه كنندگي تلويزيون مي پرداختم و به طور كلي زندگي چندوجهي يك جوان بيست و اند ساله در آمريكاي شمالي را مي زيستم)حكايتي ديگر است

بيننـدگان از   . م بدل به مشغله ي ذهني ام شد       همچنان كه كار در تلويزيون مرا بيشتر در ديد همگان قرار داد، اميدم براي آشتي دادن همجنس گرايي و اسال                   

. به خودكاوي پرداختم و حتي اين امكان را در نظر آوردم كه اسالم را به خاطر عشق، كنار بگـذارم . من مي خواستند تركيب نامحتمل دو هويتم را توجيه كنم         

از سر انصـاف   . نه از سر ترس   . ه ي قطع ارتباط مي رسيدم، پا پس مي كشيدم         چه انگيزه اي بهتر از عشق براي فدا كردن هر چيز ديگر؟ اما هر بار كه به آستان                 

اگر خداوند دانا و توانا نمي خواست مرا همجنس گرا بيافريند، چرا كس ديگـري را  : يك پرسش بود كه انديشيدن بيشتر مي طلبيد   .  انصاف در باره ي خودم     –

 به جاي من نيافريد؟

در آن سـال، مـن ميزبـاني برنامـه          .  تقريبا به پديده اي هرروزه بـدل شـد         "خودم را تعريف كنم   " اين كه مي خواست      ، چالش هاي خصمانه   1988بعد از سال    

اين برنامـه در بـاره ي آدم      .  را آغاز كردم، يك سريال تلويزيوني و اينترنتي بيسابقه در باره فرهنگ همجنس گرايان مذكر و مونث                 "كوئير تله ويژن  "تلويزيوني  
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. وماري عليه حضور مـن در تلويزيـون درسـت كردنـد      طمن به بنيادگرايان مسيحي پيوستند و       ؤبا اين همه، مسلمانان م    .ه ي هرزه نگارانه نداشتها بود و جنب   

 اما آيا اين از خامي من بود كه بيشتر توقع گفتگو داشتم تا تكفير؟. حقيقتش اين است كه انتظار ديگري نداشتم

من كه دوستدار گونه گوني، و از جمله گونه گوني ديدگاه ها هستم، هرگز نامه هاي كساني را كه مرا بـه بـاد تهمـت                          . بپردازمباور كنيد كه كوشيدم به گفتگو       

من اين نامه را مي نويسم تا به اطالع برسـانم كـه خـداي يكتـا و            ": يك نمونه . به عكس، آنها را مرتب در برنامه منعكس مي كردم         . گرفته بودند دور نينداختم   

انسانيت خود را فداي شهوات )  و ديگر منحرفان"همجنس گراها"يعني (تين، خداي كتاب مقدس، به طور دردناكي روشن ساخته است كه همه سدوميان         راس

 بايـد بـي درنـگ     از همين رو، آنها به شناعت گراييده، ديگر انسان نيستند، و بر طبق سفر دوم و كتاب يعقوب،                 . جنون آميز، منحرفانه و شريرانه شان كرده اند       

 "...اعدام شوند

خـداي يكتـا و     "مگر قسمت مربـوط بـه       (عده ي زيادي از مسلماناني كه به برنامه كوئير تله ويژن تلفن و ئي ميل مي زدند نيز با اين مسيحيان همراي بودند                        

چطور ممكن : ش هاي مكررم براي گفتگو پاسخ نداداما حتي يك مسلمان هم به چالش متقابل من، به تال   ).  كه منحصرا به كتاب مقدس تعلق داشت       "راستين

اگر خداوند اراده مي كرد، ": ؟ همين قرآن مي گويد"هرآنچه را كه بيافريند، واال مي گرداند"است قرآن هم همجنس گرايي را محكوم كند و هم بگويد كه اهللا       

دقت ه  ان من چگونه اين واقعيت را توضيح مي دهند كه به گفته ي كتابي كه ب                منقد ".همه ي شما را مردمي يكسان مي آفريد، اما او جز اين اراده كرده است              

از آن پيروي مي كنند، خداوند گونه گوني شگفت انگيز جهان را به عمد آفريده است؟ پرسشي كه همجنس گرايي را در برابر اسالم قرار مي دهد، ايمان مرا به 

همانده است كه گفتگوي سالم تنها در صورتي ممكن است كه ما بيشتر از آن كه به موضع خودمـان اهميـت                      اما تفكر بيشتر در اين باره به من ف        . خوبي آزمود 

 .بدهيم، به موضع خداوند اهميت بدهيم

مـان مـن   اين پرسش به بزرگترين آزمون بـراي اي . اين پرسش را تنها چند ماه پيش از يازدهم سپتامبر از من پرسيدند            . اما پرسش دومي كه وعده كرده بودم       

 .بدل شد

در آن موقـع كـه مـي        .  فرسـتاده بـود    "موزز زنـايمر  "يس من   ئنامه را ر  . ، يك پاكت اداري روي ميز من در كوئيرتله ويژن گذاشته شد           2000در زمستان سال    

 كه فكـرم متوجـه چيـز ديگـري          كوشيدم تا پيش از تعطيالت كريسمس، هرچه بتوانم برنامه هاي بيشتري تهيه كنم، هم خسته بودم و هم نياز به اين داشتم                     

 :گزارش كوتاهي بود از خبرگزاري فرانسه. پاكت را باز كردم و يك بريده ي روزنامه از آن بيرون آوردم. بشود

  

 مجبور به آميزش جنسي شده است ضربه شالق براي دختري كه بزور 180

  

 ضربه شالق محكوم كرده، به گفته ي 180 جرم آميزش پيش از ازدواج به   ساله ي باردار كه دادگاه اسالمي او را به         17يك دختر   ). نيجريه(تسافه  

 .خانواده اش، تا چند روز ديگر زايمان مي كند

اين دختر . باريا ابراهيم ماگازو در ماه سپتامبر به دادگاه گفت كه به زور مجبور به آميزش جنسي با سه مرد كه از نزديكان پدرش بودند شده است          
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خانواده ي اين دختر مي گويد وي تا دو روز ديگر زايمان خواهد كرد و انتظار مي رود مجازات شـالق دسـتكم                       . عاي خود آورد  هفت شاهد براي اد   

 .بعد از چهل روز در باره ي او اجرا شود

ه ي تلمـوذ، در حاشـيه پيـامي          هم دو خط كشيده بود، و به شـيو         "180" را خط كشيده بود، زير عدد        "اسالمي"رئيس من با قلم قرمز و لرزان، دور كلمه ي           

 :نوشته بود كه مي گفت

  

 شادار

 يكي از اين روزها

 بايد به من بگويي

 چطور اين جور ديوانگي 

 و ختنه ي دختران را 

 با دين اسالمت

 .آشتي مي دهي

 .م

ي ام و گرايش معنوي ام يكي را انتخاب كنم؟ حاال مگر همين بس نبود كه بينندگان كوئيرتله ويژن به من فشار مي آوردند تا ميان گرايش جنس . اي داد بيداد  

 رئيسم هم بايد مرا از نظر اخالقي در منگنه مي گذاشت؟ به خصوص زير اين فشار كاري؟

ين قرباني كـم  وجدان شما را آزار نمي دهد؟ داستان ا. اما تا چند ساعت بعد، پرسش موزز وجدانم را آزار مي داد         . پاكت را كنار گذاشتم و كارم را از سر گرفتم         

زنـي  : سن و سال تجاوز جنسي بايد هر انسان شرافتمندي را آزار بدهد، چرا كه جزئيات موضوع هر چه باشد، يك واقعيت را هيچ جوري نمي توان توجيه كرد                          

اصـالً چطـور    ! ق در انتظار اوست    ضربه شال  180و با اين همه   ! هفت تا . كه شرافتش زير پا گذاشته شده، آنقدر زحمت كشيده تا توانسته هفت شاهد جمع كند              

 مي توانستم اين بيعدالتي آشكار را با دين اسالم خودم آشتي بدهم؟

كمتر از يك سال پيش از آن كه يازدهم سپتامبر دنيا را بـه  . نه از موضع دفاع، نه با نظريه، كه با صداقت كامل         . بايد رك و راست با اين موضوع روبرو مي شدم         

 .ورود به فصل بعدي زندگي ام شده بودم، به عنوان يك پرهيزخواههم بريزد، من آماده ي 
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 مرگ بر آشکارسازی؟

 

 حميد

با نگاهي كوتاه به تئوري هاي شكل گيري شخصيت و هويت انسان در مي يابيم كه ماهيت و چيستي آدمي در گرو فهم و برداشت او از فهم و برداشت ديگران 

هنگامي كه آدمي خود را در آينه ي ديگران مي بيند، پندارها و انگاره هـاي هـويتي خـود را برمـي              .  آينه اي براي انسان اند     از اوست؛ گويي ديگري يا ديگران     

 .سازد و در پاسخ به درخواست آشكار يا پنهان ديگران است كه رفتار مي كند

ـ         » آيا بايد آشكارسازي كرد يا نـه؟      «پيش از آنكه به پرسش       ه واكـاوي مفهـوم     پاسـخ دهـيم شايسـته اسـت ب

آشكارســازي همــان نمايانــدن و نمــايش دادن هويــت جنســي  . بپــردازيم) coming out(آشكارســازي 

همان برمالساختن  » آشكارسازي« برداشت غالبي و قالبي ما از       . است) ديگران(همجنسگرايي خود به ديگري     

 هميشـه آن را رفتـاري       مـا . اسـت ) ديگـران (همجنسگرايي خود، با خواست خود، به دست خود، بـه ديگـري             

آشكارسازي هميشه در پشت خـود مفـاهيمي چـون دليـري، راسـتگويي،          . پهلواني و درخور ستايش يافته ايم     

و اگر كسي ديگر، برخالف خواست ما، هويت همجنسـگرايي مـا . سربلندي و استقالل را به همراه داشته است       

اما شرايط و اتمسفري كه . است كه به دست خود و با خواست و رضايت خود انجام گيرد» خوب«پس تنها هنگامي آشكارسازي . ار مي آوريمغيراخالقي به شم

در آن فرد دست به آشكارسازي مي زند هم، از ديد ما، شرايطي اساطيري و دراماتيك است؛ در اوج پريشاني و خشمگيني، در برابر كساني كه بسـيار دوسـت                              

به راستي هميشه در شرايط و اتمسفر خونبار و پرهيجان اسـت كـه فرصـت          . مي كنيم  ان داريم، و در لحظه اي كه سرنوشت رقم خواهد خورد، آشكارسازي           ش

و پـاك و واقعـي      درست و شايسـته     » اين«به ناچار جاي مي دهيم؛ يعني يا        » آن«يا  » اين«برآوردِ پيامدها از ما گرفته مي شود و همه چيز را در دو مقوله ي                

 .در بين اين دو، هيچ چيز نيست. »آن«است يا 

را آشـكار كنـد آن را خيانـت دانسـته و عملـي                          

چگونه تبديل به امري مقدس و پهلواني و باشكوه شد؛ چگونه، بي كه بـدانيم               » آشكارسازي«همه ي آن چيزي كه در باال گفتيم نشان دهنده ي اين است كه               

همـه ي مـا از پديـداري و         . ارسازي او كاري سترگ و درخور سـتايش اسـت         به چه كسي و در چه شرايطي گفته شده، داوري مي كنيم كه آشك             » چه چيزي «

كه انحراف جنسي اش را مي (نموديابي همجنسگرايي در نوشته ها و كارهاي نويسندگان و هنرمندان اروپايي و آمريكايي بسيار خرسند و فخرفروشيم؛ ژان ژنه 

عشـق  (، والـت ويـتمن   )را مي نويسد و آن را براي يك مقام بلندباالي فرانسه مي فرسـتد       » immoral«كه  (، آندره ژيد    )كند توي چشم تماشاچي و خواننده     

كه همجنسگرايي همچون تاروپود روايت نمايشنامه هـاي     (، تنسي ويليامز    )بازي ها و عرفان بازي هاي عريان خويش با مردان كوچه و بازار را چكامه مي سازد                

و اگـر بـه   ). و البته ديگر نمونه هـا (التون جان  )  همجنسگرايي براي نابودي دشمنان همجنسگرايي بهره مي برد        از خنجر » سالو«كه در   (و پازوليني   ) اش است 

ي آمريكانشين دست به    » نان غرب خورده ولي از تمدن آن بي بهره        «خودمان نزديك تر شويم مي توانيم به محمد خرداديان اشاره كنيم كه در ميان ايرانيانِ                

 .آشكارسازي مي زند
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اگـر  «اين نمونه ها را ناديده بگيـرد، و در اينجاسـت كـه چنـين پرسشـي پديـدار مـي شـود؛                        )تقدس(بي گمان هيچ كس نمي تواند ارزشمندي و فرهمندي

 كار را چرا اين«به بياني ديگر » آشكارسازي اينگونه رنگ تقدس به خود گرفته و رفتاري نكوست، چرا تك تك همجنسگرايان دست به چنين كاري نمي زنند؟

 »براي تك تك همجنسگرايان جايز و روا ندانيم؟

شايد با بررسي معني ضـمني اجتمـاعي آن،   . پيش از پاسخ دادن به اينگونه پرسش ها، بياييد به اين بيانديشيم كه معني ضمني اجتماعي آشكارسازي چيست        

 .تديگر نيازي نباشد به آن دست از پرسش هايي كه در باال پيش كشيده شد پاسخ گف

تمايل عاطفي .  در مقابل تو هستم"من".  با تو فرق دارم"من".  همجنسگرا هستم"من"«:هنگامي كه آشكارسازي انجام مي شود گفتگويي چنين رخ مي دهد        

 كـاهيم و    فـرو مـي   » يك همجنسـگرا  «ما در خالل اين گفتگو همه ي هستي و وجودمان را به             . » همجنسگرا هستم  "من".  با تو متفاوت است    "من"و جنسيِ   

كوني، منحرف، بچه   ( حتي با ناديده گرفتن معني اجتماعي همجنسگرايي        . گويي خود را از نگاه ديگران تبديل به يك چيز ساده و ثابت مي كنيم؛ همجنسگرا               

 است كه به ديگران اجازه مـي        هم، آشكارسازي همان فروكاستن خويشتن خويش به هويتي تك و ثابت          ...) باز، ابنه اي، اِواخواهر، مخنث، بي ريش، زن صفت،          

 .دهد از ما رفتار خاصي را انتظار داشته باشند؛ رفتاري كه تنها و تنها ويژه ي همجنسگرايان است

ز سخن من اين است؛ اگر ديگران آينه اي اند كه ما خود را در آنها مي بينيم و مي فهميم، يعني برداشت و فهم ما از خودمان درگرو فهم و برداشت ديگـران ا                                 

ماست، پس آشكارسازي كه همان نشان دادن هويت ايستا و ثابت و فروكاهنده ي همجنسگرايي ما به ديگران است، در روند شكل گيري برداشت ديگران از ما 

ند؛ ما به آينـه مـي   به گونه اي دوتايي و قالبي و غالبي عمل مي ك    ) و پس از آن شكل گيري برداشت خودمان از خودمان كه بر پايه ي برداشت ديگران است                (

تـو آنگونـه    «و سـپس مـي گويـد        ) هرچند كه كليشه هاي جنسي نياز بـه انديشـيدن را از بـين مـي برنـد                 (، آينه مي انديشد     »من همجنسگرا هستم  «گوييم  

ه پرسيدن نيست؛ از رفتارهاي     البته خيلي وقت ها هم نيازي ب      (» باور تو چيست؟  «آنگاه از آينه مي پرسيم      » همجنسگرايي هستي كه من و فقط  من باور دارم         

شماها هيچگاه به تكامل نمـي رسـيد چـون هميشـه پيـرو      ... شماها از چرخه ي توليدمثل بيرون هستيد        «و او مي گويد     ) همجنسگراستيزش مي شود فهميد   

وقتـي از انبـوه انـدوه       ...  آخرهاي عمر تنها شديد      وقتي... شماها واقعا نمي خواهيد ازدواج كنيد؟       ... شما از جرگه ي دينداران بيرون ايد        ... شهوت تان هستيد    

از اين پس، هرگاه روبروي من      «و در آخر هم مي گويد       » ...و  ... و  !! ... وقتي پير شديد چه كسي به شماها نگاه خواهد كرد؟         ... تنهايي دست به خودكشي زديد      

 . » مي شناسم"همجنسگرابودنت"ايستادي من تو را با 

درباره ي شكل گيري شخصيت و هويت آدمي كه در دوران كودكي و نوجواني رخ مي دهد روشنگري مـي كنـد و در   » رحله ي آينه ايم«ناگفته پيداست كه    

بزرگسالي اين هويت شكل گرفته است، اما چه كسي مي تواند منكر تأثيراتي باشد كه ديگران در دوران كودكي و نوجواني درباره ي رفتار همجنسگرايي در ما                        

آشكارسازي به ديگران اين امكان را مي دهـد كـه خـود را در جايگـاه مشـروع و مقتـدري باالنشـين سـازند و از آنجـا بـه موجـود ضـعيفي كـه                . ... ندداشته ا 

و » يقـت حق«مـا را راهنمـايي كـرده و         » آسـماني «و  » خلـل ناپـذير   «نام دارد نگاه كنند و با ناديده گرفتن توانايي درك ما، بكوشند با جمالتي               » همجنسگرا«

طـرف  (چرا كه كسي كه خود را هميشه بر حق مي داند طرف ديگر را نا بر حق دانسته و در خوش بينانه ترين حالـت او                           . كنند» يادآوري«را به ما    » واقعيت«

 .مي كند» راهنمايي«خويش » حق«را به سوي كيش ) نابحق
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دن «ند، امري خنثي است؛ نه مي توان آشكارساز را پهلوان ناميـد نـه مـي تـوان               آشكارسازي مانند همه ي كنش هاي اجتماعي، كه زاده ي شرايط شان هست            

در جامعه اي كه همجنسگرايي هنوز يكي از دوتايي اي است كه دگرجنسگرايي را برتر و واال و معني دهنده ي همجنسگرايي مي دانـد،                         . اش خواند » كيشوت

نه تنها به ياريِ رشد و بالندگي همجنسگرا و همجنسـگرايي نمـي شـتابد بلكـه آن را     . گرايي استآشكارسازي تنها بازتوليد برتربودن و اساس بودگي دگرجنس  

نگاه مي دارد و هويت جنسي همجنسگرا را آنچنان گسترده مي سازد كه همه ي ابعاد زندگي فرد را پوشانده و » نه همچون منِ دگرجنسگرا«پيوسته در قفسِ 

از او مـي گيـرد؛ تـو همجنسـگرا هسـتي و هميشـه و هـر جـا كـه حضـور مـي يـابي همـه ي انسـان بـودنِ تـو در                 رخصتِ نفس كشيدن در هواي انساني را     

 .خالصه مي شود» همجنسگرابودن ات«

شايد بشود گفت آشكارسازي هنگامي به بالندگي همجنسگرا ياري مي رساند كه آگاهي مردم از سبك هاي زندگيِ جنسي افزايش يابد و نهادهاي اقتصادي و                         

دور . نبيننـد » دستگاه توليـد نيـروي انسـاني   «و » خانواده«تماعي و بهداشتي جامعه، بر ضرورت توليدمثلگربودن انسان پافشاري نكنند و او را برپادارنده ي              اج

ديده اش بگيريم و تندروانـه  است، بسيار دور است، اما بي گمان دوردست بودنِ شكوفايي اين شرايط براي كارآمد شدن آشكارسازي، ما را بر آن نمي دارد تا نا              

 .وار است كه حتي بادگيرها را هم نشانه نرفته است»دن كيشوت«آشكارسازي در جامعه اي كه همجنسگراستيز است كنشي . ... راي به بيهوده بودن آن دهيم

 
 
 
 »مسئله ايران«
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ز در پس نگاه ها و توجه هاي غرب به ايران چه مي گذرد؟ آيا ايران صحنه جنگ و كشمكشي ديگر خواهـد بـود؟                   امرو

آيا واقعاً مواضع پيرامون ايران در عرصه بين المللي تا به اين درجه حساس و مبري اسـت؟ در پاسـخ بايـد گفـت بلـه،                  

اين مباحث در كشـورهايي در گرفتـه        . ر جدي است  صحبت هايي كه امروزه در واشنگتن و لندن در جريان است، بسيا           

است كه با قواي نظامي باال، گرفتن تصميمات جنگجويانه يا صلح طلبانه در هركجـا بـا توجـه بـه اوضـاع جهـان را در               

 . حيطه توان و اقتدار خويش مي بينند

ي اقشار مردم خود آن كشور مبني بر خواست تغييرات از درون آن          اما در اين گير و دار تصميم گيري يك دولت خارجي براي كشوري ديگر، به چه دليل صدا                 

كشور مورد توجه قرار نمي گيرد؟ در واقع هيچ دليل منطقي براي اين بي توجهي دولت هايي كه در اين بازي نقش ايفا مـي كننـد وجـود نـدارد، در حاليكـه                     

نهايت اين بحث ها    . كم بر سرنوشت كشور خودباشند، بر منطقي قوي استوار است         واقعيت و خواست انساني و اجتماعي، كه مردم كشوري مي خواهند خود حا            

را چنين مي توان تصور نمود كه با اثردهي دول جهاني بر برنامه هاي تهاجم آميز و عملي شدن حمله شان، چنان چه دولت كنوني در ايـران نيـز كنـار رود و                 

 شود، اگر همين مردم از اكنون نداي آزادي خواهي و دگرانديشي و ديگرخواهي خود را بـه رسـايي سـر                      بسترها و امكانات نويني در پيش پاي ايرانيان گشوده        

تنهـا راه  . داده باشند، در آينده نيز تغييرات و تحوالتي كه در پي خواهد آمد صرفاً نمي تواند واردات خارجي، يا يك پديده نوظهور و بـي پيشـينه تلقـي شـود              
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ايـن جريانـات اصـالح جـو  و          . كه آن را حاصل تأثير گذاري متقابل و سودمند ميان ممالك و فرهنگ ها مي توان قلمداد نمـود                  ايجاد بستري مناسب تر است      

روشن انديش، ادامه حيات خود را با توجه به واقعيات و اصالت انساني و فراگير از يك سو، و بهره گيري از آبشخورهاي معتبـر كـه همانـا فرهنـگ و تـاريخ و                                   

 .  آن منطقه از جهان باشد، از سوي ديگر، بهتر مي تواند تضمين كندجغرافياي

و اما جنبش و حركت مورد نظـر  . مي بينيم كه نقش مراودات جهاني و حفظ هويت ملي نيز به اين سان در عرصه يك جنبش انساني حفظ و نهادينه مي شود  

 دادن آواي آزاديخواهي اشاره شد، برآمدن چنين آوايي در زمره اصلي ترين مسـئوليت  همانطور كه به سر. ما در اين جا جنبش اقليت هاي جنسي ايراني است   

هاي همين قشر اقليت هاي جنسي ايراني است كه يكي از برجسته ترين گروه هايي است كه در كنار ديگر گروه هاي جامعه ايران در اين ساليان رنج و فشـار                    

از اين روست كه بايد اين مسئوليت را در قبال سرنوشت خويش در . كاپويي در حد امكان خويش برخوردار استزيادي را متحمل شده و با اين حال از اميد و ت

 . اين برهه از زمان بيشتر احساس كند، و بالطبع هر تغيير مثبتي در اوضاع كنوني حق مسلم اين قشر رنجديده  است

با همه دغدغه ها و فراز و نشيب ها و شرايط سخت روزگار،  اشتباه، و باطل خواهد بـود  ) ره ايو در كل، در هر دو(وقتي به اوضاع همين دوران نگاه مي كنيم      

طبعـاً  . كه حضور و درگيري جامعه اقليت هاي جنسي، دليلي براي بركناري از عرصه هاي سياست و تقابالت آن با ديگر حوزه ها در جوامع به دست نمي دهد                

پس بـا در  .  در اوضاع امروز جهان هستند و در واقع مي توان چنين تعبير نمود كه همه اعضاي يك خانواده بزرگ اند           اقليت هاي جنسي ايران نيز بخشي مؤثر      

نظر گرفتن اين سهم در واقعيت امروز است كه نمي توان رسيدگي به شرايط اين بخش از جامعه جهاني را تنها در گرو يا پيامد يك حسن نيت و بلند نظـري                                

. است كه اينك مسائل همجنسگرايان ايران به ميان كشيده شده، مطرح و چاره جويي مـي شـود                 »  ديگران«د باور كنيم كه به واسطه توجه        نباي. غربي دانست 

خير، بلكه بخش عمده اي از همين مطرح شدن نتيجه كارها و فعاليت هاي گروهي بلند همت تر، در قبال سرنوشت خـويش، از خـود همجنسـگرايان ايرانـي                              

 با توجه به امكانات و شرايط موجود، فعاليت خويش را كرده و مي كنند و ادامه خواهند داد تا همان سان كه شاهد نتايج آن تا به امروز بوده ايـم، بـا       است، كه 

 .تالش آن ها و همكاري ما و ديگر اعضاي جامعه جهاني اقليت هاي جنسي، شاهد تداوم اين نتايج و ثمرات آن در آتيه نيز باشيم

مان ديده بان حقوق بشر براي يك دوره هشت ماهه موضوع تجاوز و سواستفاده جنسي بر مبناي گرايش و هويت جنسـي افـراد در ايـران را موضـوع كـار                                ساز

 و سعي بر اين بود به اين منظور مصاحبه هاي متعددي با افراد در داخل و خارج از ايران انجام شد. خويش قرار داده تا بتواند بر اين اساس گزارشي تهيه نمايد

اما در نهايت نتيجه اي كه محسوس تر بود، و با گفته هاي يكي از فعالين حقوق بشر ايـران        . كه تا حد امكان بر واقعيت، به جاي شايعات پيرامون، استناد شود           

 . ناد كافي نيازمنديم تا نظر پردازي و فرض و گمانهنيز همخواني دارد، اين است كه ما در اين زمينه بيشتر به داشتن پرونده هاي كامل و سازمان يافته و اس

البتـه يـادآري ايـن    . ايران كشوري است كه بر آن نظارت بسياري اعمال مي شود و زير نظر نهادهايي است كه آنها را به عنوان نهادهاي قـدرت مـي شناسـيم                           

خانه ها .  محدوديت هاي حاصله از آن در طي ساليان اخير بروز كرده است          موضوع به دليل مفرط بودن مالحظات اجتماعي است، كه غالباً بنابر نوع حكومت و             

مور تهاجم نيروهاي امنيتي قرار مي گيرند، مكالمات تلفني ضبط مي شوند، افرادي كه رفتارشان متفاوت به نظر مي رسد مورد بازجويي قرار مي گيرند، حريم             

ايـران،  .  شود، چرا كه هر كسي كه جلب و دستگير شـد احتمـال آزار و شـكنجه اش بسـيار باالسـت                     و امنيت افراد و همچنين شأن و احترام آنان رعايت نمي          

خانواده ها در مورد زنان و خواست هاي جنسي آنان خود نقش نيروهاي پليس را ايفا مي كنند، و زناني كه خود را با اين   . همچنين، جامعه اي مرد ساالر است     
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س خواسته هاي متفاوت خود، از آن قوانين پيروي نمي كنند، با زور و ترس و اضطراب ناشي از پي آمـدهاي آن دسـت بـه            قوانين تطبيق نمي دهند، يا بر اسا      

داشتن رابطه همجنسگرايانه و انجام عمل جنسي در اين كشور مجازات مرگ . ايران صاحب آمار كشتاري تقريباً باالتر از هر كشور ديگر در دنياست. گريبان اند

با همه اين ها چنانچه انتظار تحولي برود، اين تحول در صورت آغاز از درون و داشتن پايه هايي در واقعيت جاري ايران و بالطبع با هدف بهبود                            . اردبه دنبال د  

كو يـا لنـدن نيسـت،    بديهي است كه هدف از گزارشي كه ما تهيه كرده ايم ايجاد اصالحات در سانفرانسيس             . آن واقعيات است كه مي تواند مثمر ثمر واقع شود         

بلكه مخاطبيني كه بيشترين اهميت را در اين ميان دارند جامعه اقليت هاي جنسي ايراني، فعالين حقوق بشر در ايران، و مخاطراتي كه اين افراد و گروه ها را                        

چنين بينش و مأموريتي كه نيروهـاي اصـالح         . بندتهديد مي كند است، تا با توجه به شرايط، به گونه اي فراگير تر به اهداف حقوقي و اجتماعي خود دست يا                     

. طلب و فعال حقوق بشر در ايران بر خود انگاشته اند، همان مأموريتي است كه سازمان ديده بان حقوق بشر سال هاست سرلوحه كار خويش قـرار داده اسـت                   

دانشجويان ناراضي، وبالگ نويس ها و فعالين اجتماعي مي شود را           بدين رو، حمايت از بخش قابل توجهي از جامعه مدني ايران كه شامل طيف گسترده اي از                  

مسأله در اينجا آن است كه ما نمي خواهيم اين نبرد و دستاوردهاي خود را تنها به حقوق اقليت هاي جنسـي ايرانـي اختصـاص دهـيم،        . وظيفه خود مي داند   

ت هاي جنسي در گرو و معادل برآورده شدن حقوق زنان و ديگر اقشـار اجتمـاعي در                  بلكه بر اين نكته واقفيم كه تحقق يافتن اغلب خواست هاي جنبش اقلي            

در جريـان ايـن رونـد و بـا     . اين به معناي توقف كشتار و سركوب نيروها و گروه هاي مخالف و تحت فشار از سوي رژيم كنوني ايـران خواهـد بـود       . ايران است 

بايد گفـت كـه قابـل اعتمـاد         . ي بيشتر و معتبر تر به اقليت هاي جنسي ايراني نيز افزايش مي يابد             همكاري و همبستگي اين نيروهاست كه اميد حمايت رسان        

بودن و كارايي كمك هاي سازمان هاي مربوطه مهمترين عامل در جذب اين اقليت ها و پناهجويان آنان به سازمان هايي است كه داعيه دفاع از حقوقشـان را                             

 . دارند

وان كه در جوالي سال گذشته در مشهد به دار آويخته شدند در سطح وسيعي انتشار يافت، اين رويداد برانگيزنده ي درد و خشمي         زماني كه تصوير دو پسر ج     

بسياري خود را به نوعي قربانيان بي گناه و بي كمك اين واقعه تصور كردند و اين خود انگيزه فكر و تالش هاي جديدي در راستاي كمك              . در ابعاد جهاني شد   

اين تصاوير همچنين ترس و رعب بيشتري را در درون مرزهاي ايران ايجاد كرد و هنوز هم اگـر تصـوير خـاص و گويـايي                      .  حفظ و اشاعه ي حقوق بشر شد       به

 آن گرفتـه شـده در   انتشار يابد، نمي بايد و چه بسا نمي تواند جاي آن تصوير را بگيرد و از اين لحاظ اين تصوير با توجه به شرايط اجتماعي و تاريخي كـه در                             

به هر جهت اعدام اين نوجوانان به داستاني پيچيده تبديل شد و اين امر هم از سوي حكومت ايران صورت گرفت كه با توجه بـه                          . اذهان ثبت شده خواهد ماند    

هم با نسبت دادن جـرم تجـاوز بـه پسـري            نهايت  . جناياتي كه مرتكب شده و همواره سعي در موجه جلوه دادن آن ها به ملت خود دارد، فشار  وارد مي آورد                     

سيزده ساله توسط آن دو نوجوان، حكومت در صدد توجيه اين اعدام بر آمد و البته كه فريب كاري ها و گفتار و كردار زشت چنين حكومتي هرگز از ديد افراد 

 به Gay City News از چندي آقاي داگ آيرلند در وب سايت اما پس. هوشيار و ناظران مصلح و حق جو پنهان نمي ماند و اين دروغ را باور نخواهند كرد

انتشار اخباري پرداخت كه قضيه مشهد را يك پرونده ي ارتباط جنسي ميان دو جوان معرفي كرد و اين كه اقدام حكومت در مورد اين پرونده و حكم صـادره                         

البتـه گـزارش داگ آيرلنـد    . ن در دستور كار دولت احمدي نژاد قرار گرفته استاوليه بر طبق برنامه جديد و عمليات گسترده اي بود كه براي سركوب مجرمي      

اين اطالعـات از منـابع   . امروز مي دانيم كه اين خبر به شكلي كه در اين گزارش آمده است، صحت ندارد. مسئوليتي در مورد صحت اين اخبار بر عهده نگرفت    
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در واقع در آن زمان هيچكس نمي توانست صحت گزارشات را تأييـد             .ايت درستي آن ها را تأييد نكرددست دوم به دست آيرلند مي رسيد و او خود نيز در نه            

هر چند كه منابع نزديك جزئيات بيشتر در مورد اين واقعه را كه ما   . پس از اندك زماني اخبار ديگري نيز مخابره شد كه ما در غرب نيز از آن آگاه شديم                 . كند

ادهاي ديگر حتي سازمان همجنسگرايان ايراني كه پيگيرترين و موثق ترين ارگان در مورد اقليت هاي جنسي ايراني شـناخته مـي                      به طور مستقيم به ساير نه     

 ).يا نتوانستند مخابره كنند(شود نيز مخابره نكردند 

 توجهشان بـه تعـدادي از گـزارش هـا و مقـاالت بـا                زمان زيادي از وقتي كه گروهي از ايرانيان خارج از كشور، خصوصاً فعالين و گروه هاي چپ و آزادي خواه                   

در واقـع   . محتواي دادخواهي همجنسگرايان و ديگر اقليت هاي جنسي ايراني و حمايت از آنان توسط گروه هاي همجنسگراي غربي جلـب شـد، نمـي گـذرد                         

عمومي را به طور عمده به كشتار و سختي هاي همجنسگرايان پيشرو و مطرح كنندگان اين حركت در خارج از ايران كساني بودند كه ابتدا مي خواستند افكار 

موضوع اينجاست كه خبررساني ، براي شناسايي و چاره جويي ضروري مي نمايد، اما اين كه صـرفاً                  . در درون ايران متوجه سازند و  اينان غالبان غربيان بودند          

اين جاست كه بايد گفت خوشبختانه تني چند از ايرانيان مقيم خارج نيز . نبش كم داردغربيان آن را بشناسند چيزي از دروني بودن و ريشه هاي اصيل اين ج

آنها مي توانند جوانب اين جنبش را معرفـي كننـد و    . در اين امر و شناساندن و معرفي مسائل جنسي و نقش و حقوق اقليت ها دست اندركار و سهيم بوده اند     

براي مثال از سامان دهندگاني كه به مسأله اقليت هاي جنسي ايرانـي در     . ر ايرانيان هموطن خويش آماده سازند     زمينه ي آگاهي رساني وسيعتري را براي ساي       

غرب پرداخته اند داگ آيرلند و وبسايت او را مي توان نام برد كه البته به دليل كمبود شناخت اين فرد از مسائل و سياست هاي ايران و پيچيدگي هـاي آن از             

به عنوان .  بودن منابع مورد استفاده از طرف ديگر، نمي توان نوشته هايش را در اين وبسايت كامالً معتبر و منطبق با رخدادهاي واقعي دانست    طرفي، و ناموثق  

 بـه آن  در قضيه ي سكس ميان دو فرد همجنس در اراك ذكر شده، موردي است كه در خود ايران             » پرونده يك تجاوز  «نمونه آنچه در وبسايت او تحت عنوان        

به عنوان يك پرونده ي تجاور جنسي با ترديد مي نگرند و  آن را بيشتر در ارتباط با همجنسگرا بودن دو طرف قضيه و كشش و رابطه ارادي و عـاطفي ميـان                                  

 . آن دو مي دانند

 جاري در ايران ياد كرد، گردهمايي نـوزدهم جـوالي           و اما آنچه كه مي توان از آن به عنوان نمونه واقعي و برجسته ديگري از خشم و نارضايتي مردم از اوضاع                     

است كه در آن روز مردم در بيست شهر مختلف جهان با يكديگر متفق شـده و در تـالش بـراي رسـيدن بـه آزادي، و رسـاندن طنـين صـداي حـق خـواهي                                   

ر صورت بايد در نظر داشت كه خشم و نارضايتي نيـز            در ه . همگرايشان در بند خويش، و بخصوص اعدام شدنگان واقعه مشهد، در سيستم ظالم اسالمي شدند              

و ايـن يكـي از نكـات اصليسـت كـه      . مي بايست همراه با هدف انسان دوستانه و احساس مسئوليت در قبال سرنوشت ديگران تعديل شده و سمت دهي گردد            

چنانچه ما خواهان به چالش كشيدن حكومت ايـران در عرصـه            . سازمان ديده بان حقوق بشر همواره و خصوصاً در طي مناقشات اخير بر آن تكيه داشته است                

هاي مهم حقوق بشر به گونه اي مؤثر هستيم، بيش از آنكه منادي جنايات ارتكاب يافته از سوي اين رژيم باشيم، نياز به شواهد و اسناد صحيح و معتبر داريم                              

نيز، بايد در نظر گرفت كه اهداف اين مبارزات در تمـامي        . ن حكومت را اعتبار بخشيم    تا با تكيه بر آن حركت مخالفين و معترضين بر عملكردهاي ناشايست اي            

و اين يعني نزديك شدن و تبادل فكر و عمل با افراد و جريانات پيشرو و صادق در عرصه . مراحل است كه مسير را مشخص تر و پيروزي را محتمل تر مي كند

ه عملكرد آزادي خواهانه او در طي دوران اخير، وي را به يك منتقد قهرمان تبديل كرده است؛ فردي كـه اخيـراً                   مقابله با نابساماني ها، همچون اكبر گنجي، ك       
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به اعتقـاد   . دعوت نمايندگان رياست جمهوري امرريكا، جورج بوش، را نپذيرفت و  دليل او مؤثر ندانستن سياست دخالت دولتي ديگر در امور داخلي ايران بود                       

 . باشد) ايران( نمي تواند عامل و گسترش دهنده ي آزادي به گونه اي اساسي در يك جامعه ديگر او  اين دخالت ها

ما مي بايست اوضاع كنوني را به خوبي شناخته و با توجه بـه ايـن                . در خاتمه باز بر اين نكته بايد تأكيد ورزيد كه ما محتاج بحث ها و تبادالت سازنده هستيم                 

در بحبوحه اي كه جنگ و صلح جريان سازترين و          . را مدام مورد بررسي قرار دهيم تا سمت درستي به اقدامات خود داده باشيم             اوضاع، چگونگي عملكرد خود     

مؤثرترين عوامل برانگيختن سرنوشت و زندگي افراد بشر هستند، ما مي بايست در خالل تالش براي برقراري صلح، حضور همجنسگرايان ايراني را نيز جرياني                        

 . راستا بدانيم و همسويي با آن را، براي بهتر شدن شرايط اين قشر اجتماع، بخواهيم، و نه براي منافع شخصي و يا حزبي خود در مقاطع زماني گذرادر همين

 

 سکس سالم
 

 Gayromeoاقتباس از سايت 

 آرشام: ترجمه

سكس سالم شما را در مقابل ايدز و ديگر بيماري هاي مقاربتي محفوظ نگه مي 

 ما سعي مي كنيم اطالعاتي در اختيار شما بگذاريم نشان بدهد چطور .دارد

 .خودتان را از بيماري هاي شايع مقاربتي در امان داريد

 سكس دهاني

م در زنان با دهان و يا زبان از ك)  خروسك-چوچوله(تحريك كردن كير و يا تخم در مردان و  كليتوريس . ساك زدن از شايع ترين سكس هاي دهاني است

ترشحات آلت جنسي نبايد در تماس با دهان، چشم و يا هر نقطه اي كه . خطرترين روش هاي سكس است به شرطي كه هنگام سكس باعث خونريزي نشود

.  شوي تميز كنيداگر اسپرم در دهان شما ريخت، نبايد آن را قورت دهيد و سريعاً بايد تف كنيد و دهان را حتي المكان با مايع دهان. بريدگي دارد قرار گيرد

 . اگر اسپرم روي چشم ريخته شد، سريعاً آن را زير آب بشوييد

براي سالم بودن و اطمينان خاطر در سكس هاي دهاني خود از كاندوم استفاده كنيد زيرا نه تنها اين نگراني ها را از بين مي برد بلكه تا حد بسيار زيادي از 

 . كندانتقال باكتري ها از راه دهان جلوگيري مي

 سكس انگشتي

زماني كه با انگشت مشغول بازي با مقعد و يا كس مي شويد مهم نيست كه . سكس هايي كه با انگشت انجام مي شود نيز از كم خطرترين راه ها مي باشد

ه گرفتن ناخن ها براي اين كار از نبايد فراموش كرد ك. مي توانيد مدت طوالني به اين بازي مشغول شويد. حتي قسمت هايي از پوست بريديگي داشته باشد 

 .اصول بهداشتي است و در غير اين صورت ممكن هست ناخن باعث ايجاد زخم داخلي شود

 سكس مقعدي
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د سرشار از رگ ها و مويرگ هاي خوني هستند و ماهيچه هاي مقع.خطر ابتال به ايدز و ديگر بيماري هاي مقاربتي در سكس مقعدي به شدت باال مي باشد

نيز در معرض خطر ابتال قرار دارد زيرا پوست سر كير بسيار حساس مي باشد و همچنين نوك آن كه ) كننده(شخص فاعل . مخاط آن به راحتي پاره مي شوند

 . را به شدت باال مي بردمحل خروج ادرار مي باشد مي تواند در معرض مستقيم با ويروس قرار گرفته و خطر ابتال 

. كه از چربي ساخته نشده باشد و محتواي اصلي آن آب باشد راه بسيار امني براي سكس هاي مقعدي است) لوبريكانت(استفاده از كاندوم با مايع لزج كننده 

 . مي شودنيز استفاده... اين نوع لوبريكانت، براي استفاده هاي پزشكي در برچسب هاي نوار قلب و سونوگرافي و 

 اسباب بازي هاي سكسي

براي افرادي كه از ايدز و بيماري هاي مقاربتي هراسان هستند اسباب بازي هاي سكسي شايد گزينه مناسبي باشند، به شرطي كه تنها توسط يك نفر استفاده 

 . ا آن را با صابون و آب به خوبي بشوييداگر از يك وسيله براي دو نفر استفاده مي كنيد حتما كاندوم جديد را بر روي آن بكشيد و ي. شوند

 روش هاي ديگر سكس

از درصد بسيار كم ابتال به ... بوسيدن هاي عميق و محكم، جلق زدن هاي دو نفره، ماساژ، ليسيدن بدن، بازي با سينه ها، فرو بردن كير در بين ران ها و 

 . يزي نكنند، و يا ترشحات آلت جنسي با قسمت هاي پر خطر بدن تماس پيدا نكندبيماري هاي مقاربتي برخوردار هستند تنها به شرطي كه ايجاد خونر

اما . اين گونه رفتارها خطر ابتال به ايدز كمي دارد اما بايد مطمئن بود كه خوني در آن وجود ندارد. برخي به ليسيدن مقعد عالقه دارند و برخي ترشحات ادرار

 . هپاتيت آ و ب از شايعترين آن ها هستند كه بايد خود را در مقابل آن واكسينه نماييد. طريق منتقل شودبا اين حال ممكن است بيماريهايي از اين 

 استفاده از كاندوم مي تواند اين اطمينان خاطر را به شما بدهد كه سكسي سالم داريد

 سكس دوجنسگرايان

 با مردان ارتباط دارند و بايد گفت كه اين افراد چنانچه نكات بهداشتي را رعايت موردي كه شايان ذكر است ارتباطات جنسي كساني است كه هم با زنان و هم

 . نكنند، در خطر بيشتري قرار دارند

حتي براي سكس دهاني مردان مي بايست از كاندوم هاي ويژه و يا . مهمترين اصل اين است كه براي تماس هاي مقعدي و مهبلي از كاندوم استفاده كنيد

افراد دو جنسگرا . هر گونه عمل دخولي بايد با استفاده از كاندوم صورت گيرد. پوششي ما بين دهان و چوچوله برقرار مي كنند، استفاده شودورقه هايي كه 

 .مي بايست هم موارد ايمني مردان و هم زنان را به صورت توأم رعايت نمايند
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 ...سخت، ولی ممکن 
 

 واراند

 طر نشان كرد، كه بحث بر سر جامعه ي هموسكشوال داخل كشور و همجنسگرايان خارج از كشور و جداسازي اهداف و ايـده آل                      در ابتداي اين نوشتار بايد خا     

تنهـا بايـد متـذكر شـد كـه هـدف نويسـنده             . آن را ندارد  ه اين مقاله مجال     اين بحث فرآيندي طوالني و قابل تأمل دارد ك         هاي آنان، هدف اين نوشتار نيست،     

يف به هم پيچيده در داخل و خارج از كشور نيست و اگر كمي معقوالنه و منصفانه به اين قضيه نگاه كنيم به خاطر شرايط حـاكم بـر كشـور                               جداسازي اين ط  

هـاي طيفهـاي گسـترده       توقعات و انتظارات همجنسگرايان داخل كشور را بايد بطور كارشناسـانه مـورد بررسـي قـرارداد تـا هـر اقـدامي، نظـرات و ايـده آل                            

 .نسگرايان در ايران را نيز در بر گيردهمج

در روزهاي پاياني شهريورماه گذشته، همگي شاهد بوديم دعوتي از 

 كه بعنوان نماينده ايران در سازمان ،سازمان همجنسگرايان ايراني

  تا در خصوص حقوق اقليتعمل آمده هاني ايلگا حضور دارد،  بج

يد حقوق بشر هاي جنسي در ايران، در دومين نشست شوراي جد

 ؛در مقر دائمي سازمان ملل متحد در ژنو، حضور بهم رساند

استحضار داريد كه دبير كل اين سازمان آقاي آرشام پارسي در اين 

 . نشست سخنراني كرد 

گاهي بازديد كرده و  با اهداف  را هر از PGLOاز آنجا كه در ايران تعداد قابل توجهي از دوستانم مشترك نشريه چراغ هستند و عده ي ديگري نيز وب سايت 

 از آنها كه در جريان اين اخبار قرار دارند، گفتگويي داشته باشم و چندآن شدم تا در اين خصوص با تني  و برنامه  هاي جامع اين سازمان آشنايي دارند، بر

 . نظرات آنها را بعنوان مشتي از خروار در اين نشريه منعكس كنم

زارش خبري و نه در سطح يك نظر سنجي جامع مي باشد، اين گفتگوها بين دوستان و هم گرايش هاي هر از گاهي اتفاق مي اين گفتگو نه در سطح يك گ

 . افتد و وقتي بهانه اي هم باشد پر مايه تر مي شود كه براي باال بردن سطح آگاهي بسيار مطلوب است

دها در جهت نيل به تكامل قدم بردارد و با توجه به اين مهم، سازمان همجنسگرايان ايراني هدف هر برنامه و سازماني اين است كه با رفع كاستي ها و كمبو

هاي مثبتي برداشته است ولي صحبت با آنان  كه در بطن جامعه زندگي مي كنند و به  نيز همواره با جويا شدن نظرات مشتركين و مخاطبين در اين راه قدم

 . ثرتر خواهد بودؤ دلخواه، مي شدن از نظرات و ايده هاي مخاطب عام در رسيدن به نتايج و دستاوردهاقولي در دل فاجعه بسر مي برند  و مطلع

 سكون و بي تحركي در ميان ؛الزم به توضيح است زندگي همجنسگرايان در ايران اگر با فاجعه همراه نباشد دست كمي از آرامش قبل از طوفان نيز ندارد

.  مهار آن نداشته باشند نتايج مصيبت باري به دنبال خواهد داشتدرشاني از طوفاني است كه اگر خود همجنسگرايان سعي همجنسگرايان داخل ايران خود ن

 و بيشتر اوقات تكذيب گرايش و هويت جنسي ميان همجنسگرايان آرامش كاذبيست كه همجنسگرايان ايراني در داخل كشور و بعضاً در محافل خارج ،كتمان
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چه بسا بوده اند همجنسگراياني كه با .هاي اجتماعي است در فعاليت،اقليتدري كنند و  بزرگترين مانع حضور اين جمعيتاز كشور تجربه م

COMINGOUT كردن احساس خويش، خطر كرده و هر عكس العملي رابه جان خريده اند،  اما شرايط بايد طوري باشد كه هر همجنسگرايي بتواند بدون 

هويت جنسي اش فاش شد چه برخورد هايي از طرف جامعه را متحمل مي شود، زندگي كرده و نيازي هم به اثبات طبيعي بودن احساس اگر  ترس از اين كه

 . خويش نداشته باشد

ايراني و ها و دستاوردهاي بزرگي در عرصه ي مبارزه براي احياي حقوق همجنسگرايان  اين روزها موفقيت) به نظر نويسنده ( در راستاي همين اهداف 

 .شناخت آنان بعنوان اقليتي قابل توجه در ايران و البته خارج از ايران، را شاهد هستيم

جديدترين دستاوردي كه در سايه ي تالش همه ي همجنسگراياني كه به هر نوعي در راه آزادي انديشه تالش مي كنند، به بار نشسته، دعوت از سازمان 

 كه دوستان و مشتركين عزيز همگي در جريان اين امر قرار گرفته ايد اين مهم از آنجا استر مقر سازمان ملل در ژنو همجنسگرايان ايراني براي سخنراني د

قابل توجه است كه براي نخستين بار در تاريخ مبارزه براي رفع تبعيض و احياي قوانين حقوق بشر مبارزان ايراني، از يك سازمان ايراني كه عمده فعاليتش در 

مي رود، سخن به  موسكشوال و ترانسجندروها و ظلمي كه در نهان به قشر آسيب پذير ه  است دعوت بعمل آمده تا درمورد كاستي ها، تبعيضLGBTمورد 

 . وردآميان 

ل ايران زياد ريزبيني متوجه مي شويم كه قشر همجنسگراي داخ هاي متفاوتي در اين خصوص بوجود آمده كه با كمي دقت و داخل كشور عكس العمل اما در

 چرا؟. به اين گونه اقدامات خوش بين نيستند

يد كه چرا قشر آوالي است كه طبعاً براي مديران سازمان و دست اندركاران برنامه ريزي براي اين گونه محافل و شركت در اين مجامع پيش مي ئاين س

ها را  در دراز مدت مي بينند و نسل كنوني   نتايج حاصل از اين فعاليتهمجنسگراي ايراني در داخل كشور زياد به اين گونه موارد خوش بين نيستند و

 .  اميدي به اين ندارند كه نتايج اين اقدامات را به چشم ببينندهمجنسگرايان اكثراً

 براي دستيابي به شرايط بهتر را شايد عامل مهم اين نوع نگاه به مسايلي از اين دست، به خاطر تربيت و نگاه سنتي در ميان ايرانيان است كه هر گونه تالش

در هر صورت بر آن شدم كه با توجه به اهميت موضوع و نوع نگاه . منوط به فراهم شدن تمامي زمينه ها و مهيا شدن همه ي امكانات مي بينند

والي كه مطرح  مي ئ س.را جويا شومهاست در ذهن دارم را مطرح كنم و نظر ديگر دوستان همجنسگرايم و جمعي ديگر  والي را كه مدتئهمجنسگرايان س

 : شود اين است 

هاي جنسي در خارج از كشور براي جامعه ي هموسكشوال داخل كشور انجام مي گيرد چقدر  اقداماتي كه در راستاي احياي حقوق بشر و حقوق اقليت * 

 ها مي باشد؟  و  رفع تبعيضثير پذير است و فكر مي كنيد نتيجه ي اقدامات تا چه حد در جهت منافع همجنسگرايان أت

وال قرار گرفتند اين بود كه اين اقدامات تا زماني كه حكومتي به نام جمهوري اسالمي در ايران زمام امور ئجامعه ي آماري كه مورد اين س% 75نظريه حداقل 

هاي قبل به بوته ي فراموشي سپرده خواهد شد و  شر در سالرا بدست دارد، راه به جايي نخواهد برد و يا اين كه اين موارد نيز مثل تمام موارد نقض حقوق ب

 .نتيجه ي دلخواه عايد نمي شود
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 نظريه .عت پايه ريزي شده است و نمي توان حكومت را از دين جدا نموديهمگي مي دانيم كه مبناي حكومت و قانون اساسي در ايران بر اساس مذهب و شر

  .اما اظهارنظر ها در اين خصوص ضد و نقيض بود،  شد پيشها  سال دريت اهللا منتظري،آهللا خميني، م مقام آيت ائاي كه باعث خانه نشين شدن قا

هيچ كدام به وجود جمهوري در اين حكومت ( با وجود آن كه همه ي كساني كه مورد پرسش قرار گرفتند متفق القول بودند كه با وجود حكومتي اسالمي 

 اما عده اي بر اين باور بودند كه همجنسگرايان نبايد .هايي با عناوين خاص در ايران وجود ندارد هايي به نام سازمان عاليتدر ايران امكان ف) اعتقادي نداشتند 

ن گرداب پر حادثه اولين چيزي كه فراموش مي شود همجنسگراياني هستند كه اميد به تغيير آسياسي دخالت كنند وگرنه در و  گروه بندي هاي در معادالت 

  .الت اساسي اجتماعي دارندو تحو

موسشكوالي را پيش كشيد و ومحسن كه يك هموسكشوال و دانشجوست عقيده دارد كه نمي توان بدون آنكه منتظر برخورد نامناسب  جامعه بود بحث ه 

هايي كه   اينكه او عقيده داشت  سازمانبه نظر او نيازي به آفتابي شدن نيست و كارهاي سياسي نيز از عهده ي هر كسي بر نمي آيد كما. خود را مطرح كرد

هايي مانند سازمان همجنسگرايان ايراني را راه  او سياسي شدن سازمان. هاي جنسي حمايت مي كنند نبايد در معادالت سياسي شركت كنند از حقوق اقليت

ها  اسي شدن نه تنها كمكي به پيشبرد اهداف اين سازمانمناسبي براي بدست آوردن حقوق ضايع شده ي همجنسگرايان در ايران نمي داند و عقيده دارد سي

فتادن موقعيت و آينده يهايي از اين دست همگام هستند براي به مخاطره ن نمي كند بلكه باعث مي شود بسياري از همجنسگراياني كه امروز با اهداف سازمان

 .ها رو گردان شوند خود از اين سازماني 

او عضو يك گروه حمايت از بيماران مبتال . وتري كار مي كند و به خاطر كارش با دنياي مجازي اينترنت بسيار در ارتباط استبنيامين اما در يك شركت كامپي

. هاي پيشگيري از آن به ارضا نيازهاي روحي و معنوي خويش كمك مي كند باال بردن سطح آگاهي جامعه در رابطه با ايدز و راه به ايدز است و از اين راه در

 آشنا است و مطالب چراغ و مجله ماها را به دقت مطالعه مي كند، كمي مذهبي است و بنا به گفته ي خودش همين احساس مذهبي PGLO با سايت او

 . بودن در بسياري از موارد باعث دوگانگي شخصيتش  با احساس هموسكشوالي و زندگيِ معنوي و روحاني اش مي شود

موسكشوالي را در قالب برنامه هايي كه در دسترس همه باشد ودارند ابتدا بايد فرهنگ ه هاي جنسي قدم بر مي ت از اقليتبه نظر او كساني كه در راه حماي

هاي عملي و نه تئوري براي همخوان نمودن احساسات هموسكشوالي با احساساتي  له ي اول به شناخت افراد از خود و پيدا كردن راههتهيه كرده و در و

هاي فرهنگي محسوب مي شوند از اهميت بيشتري برخوردار  مره ي فعاليتزها كه در  به نظر او اين جنبه از فعاليت. دين كمك كنندهمچون مذهب و ت

چيزي كه جالب بود اين بود . هستند و در كنار آن نيز با اين كه حكومت بايد عوض شود تا هموسكشوالي در ايران مورد پذيرش عموم قرار بگيرد مخالف بود

 بنيامين مدافع سرسخت اقدامات شرعي و مذهبي بدون در نظر گرفتن حقوق بشر در مورد تخلفاتي بود كه در قانون اساسي و قوانين مجازات اسالمي كه

ق داشتن پارتنر  و در كنار آن نيز براي خود حدها و پيروي از قوانين شرعي مي دان بنيان جامعه را عمل كردن به اين مجازاتپابرجا ماندن وضع شده است و 

 . و شريك جنسي را نيز قايل مي شود 

عده اي از دوستانم نيز مانند شهرام و سعيد عقيده داشتند  تنها راه رسيدن به اهدافي كه همجنسگرايان فعال در عرصه ي حقوقي دنبال مي كنند كمك به 

قبل از انقالب همجنسگرايي همچون امير عباس هويدا بدون آنكه در مورد اقدامي سريع براي براندازي حكومت اسالمي در ايران است و مثال مي زدند كه 
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هايش در مقامي همچون نخست وزيري خدمت مي كرد و گرچه از نظر فرهنگي و رشد هموسكشوال بودنش حساسيت وجود داشته باشد به خاطر لياقت

بود اما بازهم در مركز، اين نگرش وجود داشت كه احساسات جنسي و آگاهي هاي عمومي جامعه در آن روزها در سطح ابتدايي و يا بي اطالعي محض 

از قوانين مجازات اسالمي، براندازي حكومت  به نظر هر دوي اين دوستان تنها راه رهايي. هاي اجتماعي در نياميزند گرايشات باطني را با كار و موقعيت

گرايان بايد به سياسيوني با ضريب فعاليت باال تبديل شوند تا بتوانند با گروه هاي مخالف اسالمي در ايران بود و سخت معتقد بودند كه فعاالن حقوق همجنس

 .  رژيم سهمي داشته باشند  تغيير حكومت در داخل و  خارج همگام شده و در

ي گيرند و البته سازمان همجنسگريان  در دسته ها و گروه بندي هاي سياسي قرار نمLGBTحال با توجه به اين موضوع و با توجه به اين كه هيچ گروهي از 

ها و گروه بندي هاي سياسي قرار بگيرد و از   را دنبال نمي كند، نمي توان انتظار داشت كه اقدامات همجنسگرايان در طيف براندازيايراني نيز اهداف سياسي

هاي اپوزوسيون در خارج از كشور  وني نظام قرار دهد و يا با گروهسازمان و اعضا آن سياسيوني فعال بسازد و يا اين كه سازمان اهدافش را در راستاي سرنگ

 . همگام شود تا بتواند به اهداف از پيش تعيين شده اش دست يابد

در برابر تغيير و تحوالت سياسي مواضع روشن و صريحي داشته باشد )مانند هميشه (تنها انتظاري كه مي رود اين است كه سازمان همجنسگرايان ايراني  

كه خوشبختانه همجنسگرايان داخل كشور كه اين روزها در حال دقت كردن  آوريل و يا جريان تكذيب هولوكاست ، 24مانند موضع گيرهايي در مورد كشتار 

  . به تحوالت سياسي و اجتماعي اطراف خود هستند متوجه اين اقدامات هستند و ابراز خرسندي نيز مي كنند

 گرچه به نظر نمي رسد در كشورهاي در حال توسعه حكومتي وجود داشته . نشست و سرنگوني حكومتي ديكتاتوري را منتظر شدمطمئناً نمي توان به انتظار

 . باشد كه در جهت اهداف بشر دوستانه حركت كرده و كعبه ي آمالش خوشبختي تمامي آحاد جامعه باشد

ها هميشه سعي در سرپوش گذاشتن بر كاستي ها و ظلمي   دولت،يي به ظاهر منتخبتجربه نشان داده است كه در كشورهاي در حال توسعه با حكومت ها

) ها و ترانسجندرها را نيز در اين گروه به حساب بياوريم  سكشوال -اگر باي( هاي جنسي نيز به عنوان گروهي قابل توجه  دارند كه بر جامعه مي رود و اقليت

بهترين رفتار مي تواند آن باشد در نتيجه . ودآگاه نقش مهمي بازي مي كنند از اين موضوع مستثنا نيستندكه در معادالت اجتماعي و سياسي در جامعه ناخ

 در راستاي ،" ضد براندازي-ضد خشونت"حفظ موضع دارند با  هاي جنسي در ايران گام بر مي برنامه ريزان و صاحب نظراني كه در جهت منافع اقليتكه 

هاي مناسبي همچون سخنراني در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد   شده در ايران گام بردارند و از موقعيتهاي اسالمي وضع تخفيف مجازات

 .هاي جنسي نمايند بهره برده و مواضع روشن و صريحي اتخاذ نموده و توجه عمومي جامعه ي جهاني را معطوف به حقوق ضايع شده ي اقليت

 

  1385ابتداي مهرماه  
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 مردان ايرانیبزرگ   
 

 سپنتا

 جامعه ي ما مردساالر نيست

 جامعه ي ما بيمار است

 

 هميشه افتخار كرده ام به ايراني بودنم     به اين كه مردم

 زيرا مردان ايراني

 شاخصه هاي شخيصي دارند كه كمتر

 بين مردان ديگر است

 گاهي فكر مي كنم كه مردان غير ايراني

 ندبايد به اين شاخصه ها روي بياور

 اجتماعي شان را تقويت سازند.. و هويت مردانگي

 مثالً

 من شايد با واژه ي همجنسگرا

 مشكلي ناشكيبا داشته باشم اما

 اما با لفظ همجنسباز اصالً

 زيرا كه همجنسبازي از خصوصيات بارز مردان ايرانيست

 زيرا كه همجنسبازي

 تنها اصلي است كه هميشه در ازدحام خودروهاي دسته جمعي

 – معموالً زير پانزده سال است – هم با رعايت شرايط سني آن

 بين پسران و مردان ايراني

 و آن هم بدون هيچ كم و كسري، انجام مي شود

 اصلي كه من نيز آن را 

 هم رعايت كردم، هم رعايت شدم 
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 من يك مرد مغرور ايراني ام

 زير پشم سينه و پايم از نوع مرغوب مردانگي است

 ميشه به اين مرغوبيت باليده اندمردان ايراني ه

 مردان ايراني عادت كرده اند كه دكمه هاي پيراهنشان را

 كه فقط شامل سه تاي باالييست

 آن هم در جهت هواخوري پشم ها

 كه شايد عامل مؤثري باشد براي هرچه بيشتر روييدن آنها، باز گذارند

 و همچنان كه در خيابان ها به سختي راه مي روند

  –بر پايشان سنگيني مي كند يك عضو سنگين  زيرا – 

 به زمين تف بيندازند

 آنها در امور جنسي، بيشتر فعاليتشان از قسمت آلت تناسلي است

 و كمتر مفعول مي شوند

 زيرا اين اصل را پذيرفته اند كه اگر ماتحتشان باز شود ديگر مرد نيستند

 حتي اگر از كثرت پشم ها

 ت بيرون بروندآن قدر غني باشند كه اگر لخ

 مردم گمان كنند كه لباس پشمينه اي پوشيده اند

 مردان ايراني رگهاي گشادي دارند

 زيرا كه آنها سخت غيرتمندند

 زيرا كه آنها در هنگام غيرت رگهايشان باد مي كند

 و خون بيشتري را به جريان مي اندازند

 و البته اين خون بيشتر

 كه از نظر علمي هم اثبات شده است

 جهت كسي كه به خاطر او غيرت نشان داده اند و او آنها را در 

 در جهت قدرداني به خانه اش دعوت كرده است

 باعث ارگاسم بهترشان مي شود
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اين خصلت جمعي را اكثر فيلم هاي قديم ايراني ثبت كرده اند

 زيرا كه فيلم 

 تصويري از تكه هاي پراكنده ي يك جامعه 

 در زماني پراكنده تر است

 دان ايراني هميشه مي توانند در پارك هامر

 مخصوصا پارك دانشجو

 و اگر كمي روشن فكر و آزادانديش باشند، پارك ملت

 آزادانه قدم بردارند

 و نيم مردان دلخسته را انتخاب كنند

 و در حمامه هاي اطراف شهر

 و در اتاقك هاي پايين شهر

 زير خود بگذارند

 و آه بكشند 

 و ناله بكنند

 هايشان را تخليه كنندو بيضه 

 و پولي هم ندهند 

 و مردانگي شان هم تقويت شود

 آنها دوست دارند خاطره ي يك شب شهوت انگيزشان را 

 كه در بستر يك زن، يا يك مرد گذرانده اند

 با آب و تاب بيشتر از آنچه كه بوده اند

 و بيشتر از آنچه كه كرده اند

 دبراي دوستان مانده در كف خود تعريف كنن

 :و بگويند كه ما مردان اينگونه ايم

 دلير

 بي باك
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تنومند

 آنها دوست دارند رذالت هاي يك شبشان را

 مخصوصاً اگر با مردي، امردي، يا پسري بوده اند

 به شعر و نظم و نثر در آورده 

 براي مرشدان شيفته ي خود

 براي شيفتگان مرشد خود

 به يادگار نگه دارند

 م همجنس بازي شانآن ها هميشه در مجالس بز

 پاي منقل هاي مقدسشان، با پسركان دلخواسته شان

 به شعر و نظم و طرب مي پردازند

 و از اديبان كشورشان ياد مي كنند

 و يادواره هاي آن ها را داد مي زنند

 و مي زنند و مي رقصند و مي خوانند

 عربده زنان و مست كشان

 :هي مي كشند و مي گويند كه هاي

 پسر خونش بريزدگر آن شيرين 

 دال چون شير مادر كن حاللم

 مردان ايراني

 در واقع هميشه اينگونه بوده اند

 و خوشبختانه در تاريخ هم ثبت شده است

 و خوشبختانه نشان هاي جهاني هم دريافت كرده اند

 من هم از همين غرورم دو چندان شده است

 و باعث شده افتخار كنم به ايراني بودنم

 83زمستان                                                       ر ذكورمو اين كه از قش
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 رويا
 

 رضا شب بين

 

 رويا در آغوشم بود

 رويا يك سال و نيمه است

 برايش شعر مي خواندم

 آهويي دارم خوشگله   فرار كرده ز دستم"

 "كاشكي اونو مي بستم

 رويا مي خنديد  

 دقلقلكش كه مي دادم بيشتر مي خندي

 همه مهمان ها با شنيدن صداي خنده ي رويا نگاهشان به من و رويا جلب شد

 مادر رويا رو به مادرم كرد و گفت

 ماشااهللا آقا رضا خوب بلده بچه ها رو بخندونه

 مادرم لبخند شيريني به من و رويا زد

 نمي دانم     شايد با ديدن من و رويا داشت

  مي ديدروياي نوه اي كه از من خواهد داشت را

 رويا از حرف زدن فقط بابا را بلد بود

 به همه كس و همه چيز مي گفت بابا

 حتي به من 

 احساس كردم واقعاً باباشم

 بابا بودن چه شيرين بود

 لحظه اي گذشت ديدم رويا نمي خندد

 باز برايش شروع به شعر خواندن كردم

 اي خدا چيكار كنم  آهومو پيدا كنم"

 "واي چكنم واي چكنم
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 ا رويا بغض كرده بودام

 مي خواست گريه كند

 رويا مادرش را مي خواست

 موقع شير خوردنش بود

 رويا را به مادرش سپردم

 اما در روياي من براي رويا مامان وجود ندارد

 چه كنم رويا مامان هم مي خواهد

 رويا فقط در رويا خوب است

 هم براي من، هم براي رويا

 رويا هميشه شيرين است

*** 

  عرفخالف
 

 واراند

 

 چه فرقي مي كنه

 اگه بهار رو صورتي نكشم

 اگه قلبها رو مربع بكشم

 يا دخترا خوشگل نباشن

 اشكالي داره؟ ...   لبها و گونه هاي پسرا سرخابي باشه 

 چي ميشه اگه برگاي درختا بنفش باشن

 يا چمن آبي

 اگه آب سر باال بره مگه چي ميشه؟ 

  مگه بده؟يا وقتي قورباغه ابوعطا بخونه،

  من بازويي قطور داشته باشه، ديگه مرد نيستم؟"هم سقف"اگه 

 يا اينكه قلبش مث شيشه نباشه، خيلي مسخره س؟
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 بهم نمي گين خل شدي؟...    اگه قول بدم به كسي ديگه نگاه نكنم

*** 

 دلم مي خواد يه جاهايي از بدنش رو زوم كنم

 عكسش رو روي ديوار اتاقم بكوبم

 يا اينكه 

 تم با عرق تنش ليز بشهدس

 موهاش رو شونه كنم

 ...انگار كه ... ديروز كه بوسيدمش خانم همسايه لبش رو گزيد 

 كار زشتي مي كنم اگه دلم مي خواد زير دوش براش آواز بخونم؟

                                       يا توي خيابون بهش آويزون بشم؟

*** 

 من روزهاي آفتابي رو دوس دارم

 شبا رو پر ستاره مي كشم

 من خوابهاي معمولي مي بينم

 و بهار رو صورتي و سبز روشن رنگ مي زنم

 من فقط مي خوام كسي بهم چپ چپ نگاه نكنه

 !كي عروسيت رو مي بينم ؟: و مادرم بهم نگه

  رو قايم نكنم اگه كسي سر زده اومد"هم سقفم"من فقط مي خوام 

 اميا اينكه زير نوشته هام، نقاشي ه

  يكي كنم"او"اسمم رو با اسم 

 من فقط همين رو مي خوام

                                                         فقط همين

 1384دي ماه 
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 "از زهدانِ  مادرم تا بابِ  تمثيالت
 

 رباب محب

1 

يعني خودم را هي تكرار مـي كـنم در آينـه    /  دارم نشان مي دهم كه سر ِ حالم و ادامه   . و گرنه ماللي نيست   . در آينه معركه مي كنم    

 بـراي مانـدن خسـيس و    – سـخت  –هاي جفنگ گو كه به خاطر ِ من هي دروغ پشت ِ دروغ مي بافند تـا پـا ي ِ مـن روي ِ زمـين        

 !من و پا هايم، مادرم: و خسيس شده ايم. خسيس تر شود

 ات را رو بروي ِ شعر هاي ِ من كه در گلوي ِ تو گير كرده اند باال بگيري بهتر است در بغض هايت رگبار نشوي و انگشت ِ اشاره ... و تو 

 . كني و از پله هاي خيالت پايين بيايي و رو بروي ِ همين آينه بايستي كه من ايستاده ام و معركه

 مي شوند پاهايت روي  هر دوي ِ ما بهتر است وقتي كه معركه مي كني در آينه هاي ِ جفنگ گو و خسيس                   يقين دارم اين به خاطر ِ       

 .ديگر ماللي نيست براي ِ من در اين آينه هايي كه معركه مي كنم حاال زمين ِ سخت،

  شايد براي خاكسپاري ِ آينه ها يي كه مي شكنيم اشكي بريزيم با هم؟ ...تا بعد  

 :مادرم

 !بدرود

2 

 كابوسي كه نمي فهمد حرف ِ اول ِ آب

 زوزه مي كشد با زمين روي ِ زمين

  حرف ِ آخر آب ناشناخته مي ماندو

 در تن ِ درخت با شِكوه درخت و هوهوي ِ نابجاي ِ باد

  

 و من از زهدان ِ مادرم تا باب ِ تمثيالت

  روي ِ دورترين شاخه اشاره مي كنم

 پاورچين

 پاورچين

 مثل ِ مگسي كه آبروي ِ گُل مي خرَد با بال

  به خيال
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 نامه اي به مادرم

  

 م تا باب ِ تمثيالتاز زهدان ِ مادر 

 گلو حرف ِ سكسكه را مي فهمد

 .اشاره بي اشاره

3 

 ساعت ِ نحس كه آخرين لبخند ِ روي ِ لب ِ زمين را از روي 

 ني ني ِ چشمهات ببرد

 باور مي كني كه خاك و ُ خار هميشه، همريشه بوده اند

 .. استكهلم ِ زير پايت  يا... بلخ و ِ بنارس و ُ نيشابور 

  تخم چشمهايت دريد با زبان ِ خار ها در باد حرف مي زننديا پاريس كه

  گيرم كسي فريادت را با سكوت اشتباه بگيرد حاال

 : هو مي كشي  در باد ايستاده اي و هي تو

 ! تخم ِ چشمهايم را از قبرستان ِ پرالشز در آوريد                 

  

 و ساعت ِ نحس هي مي رسد

 و تو هي هو مي كشي  

 ه روي ِ خار هاي سنگيايستاد

 در باد 

 بعد از يك نفس ِ عميق در مركز ِ جهان افتادم 

                          جايي كه نوك ِ پستان هاي ِ هر ستاره در تيررس ِ آگاهي رو به باال گرفته بود

 

 و شانه به شانه االغهاي ِ به پارانويا رسيده 

 بي خط و ُ بي نقطه 

  مي شدند محاطبر همه چيز محيط و ُ 
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 ... خالي شدم                                                    

 جايي كه مركز ِ جهان خالي بود و زني با چمدانش خالي تر

 در ايستگاه ِ آخرين ايستاده

 تا امتداد ِ نگاهش را باد برده باشد

 ... پر شدم                                                 

 جايي كه به كناري زد باد

 زن را

 تا گرد باد در چمدانش افتاده باشد

 بي زن

 . رفتم                                     
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 تازه های خواندنی  
 

 :یراني ااني همجنسگرای امن برایهلند پناهگاه 

  صبا راوی-گرايان ايرانی درهلند سدفتر سازمان همجن

 ،انيـر  در ا  اني همجنسـگرا  تي وضـع  نهي وزارت امور خارجه هلند در زم      قاتي از تحق  كساليذشت  بعد از گ  

اعالم د ،  به پارلمان هلن2006-10-17ه  نوشتن نامه مورخي در پ، فردونكتاي ر، امور مهاجرت هلندريوز

 .كند يپناهندگي همجنسگرايان گريخته از ايران اتخاذ م در قبال درخواستمتفاوت  ينمود كه سياست

ه چند روزي قبل از اتخاذ اين تصميم دريافت كـرده بـود  اً  اشاره نمود كه شخص2006-10-5 مورخ قوق بشرحاين نامه به گزارشي از سازمان ديده بان      وي در 

 به ايـن    ، وي بشر         

، اثبـات ايرانـي بـودن فـرد     داشتن مدارك قانوني براي

 زيونييمهاجرت هلند در يك مصاحبه تلو 

   

            

و ، مختلف است هاي وزارت امور خارجه از كشورهاي اساس گزارش وزارت امور مهاجرت بر اي اقامت به پناهندگان از سوي

ـ  ر،در اين نامـه سرگشـاده كـه توسـط  اسـكات النـگ      . باشد مي اتخاذ اين سياست جديد   دليل اصلي    است و   و ،جنسـگرايان  دو،يس بخـش همجنسـگرايان  ئ

توسـط نيروهـاي    ايرانـي  رترانسجند كيبه در اين گزارش به تجاوز . ه استكشيده شد اسفبار اين قشر جامعه  به تصويرت وضعي ،دوجنسگونگان نوشته شده

 .ه استره شد اشا هاي اينترنتي آنها نيز سايتبه به حمله نيروهاي دولتي و غير دولتي به محل تجمع همجنسگرايان و  همچنينو  ،بسيجي

با توجه به اهميت گزارش سازمان ديده بان حقوق  كه   كيد نمود   أ همچنين در نامه خود به پارلمان ت       ، وزير امور مهاجرت هلند    ، ريتا فردونك 

 زيرا طبـق  بوداقامت در هلند خواهند اخذ اجازه دهند كه از نظر قوانين پناهندگي مشمول  گروهي را تشكيل ميي  نتيجه رسيده است كه همجنسگرايان ايران     

دسـتگير  هستند را، يا حتي مشكوك به همجنسگرايي    و ، كه دست به عمل همجنسگرايي مي زنند        را  افرادي انه،پليس ايران خودسر    ،آمدهبه دست   گزارشات  

 .نددهند تا اعتراف و اقرار به عمل همجنسگرايي و يا همجنسگرا بودن كن كرده و مورد شكنجه  قرار مي

در دست . هايي را هم نيز براي قبولي پناهندگي اضافه كرد       شرط  وزير مهاجرت هلند در ادامه اين نامه      

  پنـاهجو   و اينكـه شـخص   ،قـوانين هلنـد  وي طبق مجرم نبودن  و ،پناهندگي انتخاب كرده باشدبراي شخص مورد نظر هلند را به عنوان اولين كشور اينكه 

   . ، از جمله ي اين شرط هايندبتواند مشكلي را عنوان كند كه از نظر متخصصين امور مهاجرت  قابل قبول باشد

 بنابر اظهارات وزير. (اندغين روگرايان دسسواستفاده  همجنمانعي براي وط ربنا به گفته وزير مهاجرت هلند اين ش 

ايـن ادعاهـاي دروغمهاجرت   كنند كه در تحقيقات بعدي توسط كارمندان اداره         به دروغ ادعاي همجنسگرايي مي     ، افرادي براي دريافت اقامت    كه ديده شده    ،

ـ  سياسـت جديـد و  ر مين دليـل د  ه  به كهكيد كردأت نيز وزير مهاجرت بر اين نكته) آشكار شده است پناهجويـان ايرانـي    در قبـال   نظيـري كـه مشخصـاً   يب

 .شوند پس فرستاده مي  به ايران بازسريعاً  و شده، مجازات، حتي افراد سواستفاده گر،شود هاي سواستفاده بسته مي  كليه راه،همجنسگرا در هلند اتخاذ شده

نـه جلـوگيري از سواسـتفاده افـراد از كـيسونـه همكـاري در زمي     گبراي هر  خود را  نيز آماد گي    كه دفترسازمان همجنسگراين ايراني در هلند       است قابل ذكر 

 .همجنسگرايي  اعالم كرده است

اعط ،طبق قوانين پناهندگي هلند 

 آنهم از سوي سفارتخانه هلند كه بارها از سوي بنيادگرايان به            ،جنسگرايان در داخل ايران    هم ، به خصوص  ،هاي جنسي   وضعيت اقليت   در آنجايي كه تحقيق   از
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 ايگاه مهم خـود را جخارج ايران  هاي جنسي داخل و    وجود ارتباط بين اقليت    ،باشد غير ممكن مي تقريباً،عنوان بي بندوبارترين كشور دنيا محكوم شده است

هاي مشهد را كرده بود ولـي همـانطور كـه            ارلمان هلند از وزارت امور خارجه هلند درخواست تحقيق در زمينه  اعدام            قابل ذكر است كه حتي پ     . كند پيدا مي 

 .رفت با مخالفت شديد وزارت امور خارجه ايران روبرو شد انتظار مي

سوي سازمان   حتي بارها اين نظريه از. استهلند بسيار مهم همه احزاب سياسي كشور هاي جنسي از شعارهاي تديگر اقلي احترام به حقوق همجنسگرايان و    

ا و نوارهـاي ويـديوئي را از        هـ  سكونتشان جـزوه    

ان ياز مشورت اين وزارتخانه با  دفتر سـازمان همجنسـگرا  

هـاي جنسـي داخـل و        اقليـت  توان به اهميت همكاري جامعه        مي ،هاي سالهاي قبل   هلند و فرق آن با گزارش             

.  بـراي سـكونت داشـته باشـند    ، شهرهاي بزرگ هلند بهپناهجويان همجنسگرا بايد محيطي مناسب و نزديك  مطرح شده است كه    COCهمجنسگرايان هلند   

 بنـابر  .ا را در برنامه هاي انتخاباتي خود گنجانـده انـد  هاي همجنسگر قوق زوجحهاي مذهبي شديد اينروزها پشتيباني از       حزاب سياسي هلند با گرايش    احتي  

 .آيد از ذهن به نظر نمي  دور،ريخته از ايرانگ تصميم جديد وزير مهاجرت هلند در قبال همجنسگرايان ،اين

كشور محل   متقاضيان مهاجرت در     ،باشد كه طبق قوانين جديد مهاجرت هلند       ذكر اين نكته نيز ضروري مي     

 ويزاي ورود به    ،ها موفق نشوند   آمده بر اساس مواد و مطالب آن جزوه        عمله   در آزمون ب   كه رسماً  تا زماني  كرد و  كشورها دريافت خواهند   آن سفارت هلند در  

 رهايي د حتي درنوارهاي ويديوئي نيز فيلم. باشد ن مييااز جمله موارد ذكر شده در اين جزوات رعايت حقوق همجنسگرا        . ا دريافت نخواهند كرد    ر كشور هلند 

 نسخه هايي از اين نوارهاي ويديوئي در اختيار سفارت هلنـد در تهـران گذاشـته                 .تا نشانگر رعايت حقوق همجنسگرايان باشد     نمايش داده مي شود     اين زمينه   

 .يران قرار گيردشده است كه اميد آنست در آينده اي نزديك در دسترس هموطنان عزيزدر داخل ا

 به كرات ،در آخرين گزارش دپارتمنت وزارت امور خارجه هلند  اين نكته قابل ذكر است كه      ،در انتها 

 هـا و  يق بتواننـد درخواسـت  را حداقل از اين طتبه شمار مي آيد در هلند نام برده شده و اين يك پيروزي و افتخار براي همه ال جي بي تي هاي عزيز  ايراني

 .انتظارات خود را به گوش مسئوالن برسانند

با نگاهي به گزارش جديد وزارت امور خارجه 

ق و زيرا آماده كردن بستر  يك جامعه امن با دستيابي به حقـ             ،بين المللي حقوق بشر پي برد      سازمان هاي  ا ديگر  و  ادامه اين همكاري ب      ،خارج ايران با يكديگر   

چه . رابطه مستقيم با سكون وسكوت و يا تحرك و  شكوفائي دارد   بودن،    اكثريت  در اقليت يا در    .يق همكاري اين دو گروه ميسر است      رمدني فقط و فقط از ط     

هـاي جنسـي     كه جامعـه اقليـت    اميدواريم  .  را در هم بشكند     سركوبگر  اكثريت  فائق آيد و      مشمئز كننده    يسكوتبه   و پويائي خود بتواند      بسا اقليتي با تحرك   

 .  اينگونه عمل كندايران
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 سوئد اخراج متقاضيان پناهندگی همجنسگرا به ايران را از سر گرفت

سايت است

 رسـما اعـالم نمـوده بـود كـه اخـراج متقاضـيان        2005 اداره مهاجرت سوئد در مـاه اوت سـال      -لميان  استكه

 در مشهد اعدام شدند صـورت     2005

و در انتظار انجام بررسـي جديـد        ( راي ايراني از تابستان سال گذشته تاكنون            

 از سوي دادگاه مهاجرتي سوئد انتقادي شـديد بعمـل آورده اسـت و كـارل سـودربرگ      

پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران اتخاذ گرديده كه در آن درج شده               2005وزارت خارجه ايران در سال              

 )www.stockholmian.com (کهلميان

 

همچنـين اعـالم گرديـد كـه توقـف اخـراج متقاضـيان              . پناهندگي همجنسگرا به ايران را متوقف خواهد كـرد        

ان معتبـر   پناهندگي همجنسگرا به ايران تا انجام يك بررسي جديد در مـورد وضـعيت همجنسـگرايان در ايـر                  

 19 دو نوجوان ايراني كه در تاريخ        "محمود عسگري " و   " مرهوني اياز"ه دنبال اعدام    اين تصميم ب  . خواهد بود 

 . دو نوجوان اعدام شده همجنسگرايي آنان بوده است"اتهامات"يكي از . گرفت

ي از متقاضيان پناهندگي همجنسگپس از اين اعالم اداره مهاجرت پرونده بسيار       

ژوئيه سال    

 ،كـاوه . برخي از اين متقاضيان سالها در انتظار دريافت پاسخ به تقاضاي پناهندگي خود بسر برده اند               . بصورت معلق باقي ماند   ) وضعيت همجنسگرايان در ايران   

 25 اين زمينه با استكهلميان در تماس بوده است ميگويد كـه               و در    همجنسگراي ايراني كه در شهر بوروس در غرب سوئد زندگي ميكند           متقاضي پناهندگي 

ز اما اينك پس از گذشت يك سال ا        .به روحيه او صدمه زده است      ماه در انتظار دريافت پاسخ درخواست پناهندگي خود بسر ميبرد و اين انتظار تا حد زيادي                 

 اولين پرونده يك متقاضي پناهندگي همجنسگراي ايراني در يك ،زمان اعالم توقف اخراج متقاضيان پناهندگي همجنسگرا به ايران توسط اداره مهاجرت سوئد        

يـن پرونـده بـه آخـرين و     اگرچـه امكـان ارجـاع ا   . حكم اخراج اداره مهاجرت را تاييد نموده است      دادگاه مهاجرتي مورد بررسي قرار گرفته است و اين دادگاه           

نيز وجود دارد اما امكان اينكه دادگاه عالي مهاجرتي اين پرونده را مورد رسيدگي قرار دهد بسـيار نـاچيز تخمـين زده                       ) دادگاه عالي مهاجرتي  (باالترين مرجع   

 اخـراج ايـن   ،"جنسگرا به ايران متوقف خواهد شـد     اخراج متقضيان پناهندگي هم   "به اين ترتيب پس از اعالم اداره مهاجرت سوئد در سال گذشته كه              . ميشود

 .دسته از متقاضيان پناهندگي به ايران مجددا از سر گرفته شده است

نسبت به حكم صادر شده) امنستي اينترنشنال (سازمان عفو بين الملل     

داويـد النگلـه سـخنگوي ايـن        . ين الملل در سوئد ميگويد كه اين سازمان شديدا نسبت به وضعيت همجنسگرايان در ايران نگران اسـت                 دبيركل سازمان عفو ب   

غاز  آ،با توجه به شرايط ايران":  اولين تصميم منفي صادر شده از دادگاه مهاجرتي سوئد در رابطه با متقاضيان همجنسگراي ايراني گفت سازمان نيز با اشاره به

چنين تصميمي اينگونه وانمود خواهد نمود كه اخراج افراد به كشوري كه داراي مجازات اعدام است و حاكمان . مجدد چنين روندي بسيار تاسف بار خواهد بود

  ."آن حاميان خشونت هستند عمل مجازي است

تصميم داگاه مهاجرتي سوئد بر اساس گزارشي از 

ز ايـن   اگرچه همجنسگرايان در ايران مورد مجازاتهاي بيرحمانه اي قرار ميگيرند اما آنان ميتوانند چنانچه بصـورت مخفـي و محرمانـه زنـدگي كننـد ا                         ": است

چنـين شـرطي را هرگـز       .  اين بسيار تعجب برانگيز است     ":  عفو بين المللي در اين زمينه ميگويد       اما داويد النگله سخنگوي سازمان    .  "مجازاتها در امان بمانند   
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 اگر نشان ندهي كـه      ، فردي كه بواسطه فعاليت سياسي تقاضاي پناهندگي ميكنند نميگذارند كه بگويند تو اگر فعاليت خودت را در سنديكا نشان ندهي                     براي

به همين دليل قادر بـه درك ايـن موضـوع نيسـتم كـه      . سوسياليست هستي خطري امنيت و سالمتت را تهديد نميكند ليبرال هستي و يا اگر نشان ندهي كه         

  ."چگونه چنين استانداردي را در مورد گرايش جنسي افراد بكار ميبرند

ان بصورت اتوماتيك امكان دريافت پناهندگي و اقامت        م براي اين گروه از افراد در اير                همجنسگرايان ايراني همواره تصور ميكنند كه بواسطه وجود مجازات اعدا

                     

 مـرد و زن     6 تـا    5بر طبـق اطالعـات اداره مهـاجرت سـوئد مـابين              "يان در ايران از سوئد هم بهتر است       وضعيت همجنسگرا "

 گزارشي از وضعيت همجنسگرايان در ايران تهيه كنـد تـا ايـن گـزارش خـط        از سفارت خود در ايران درخواست نمود تا  

. در سوئد را دارند و اظهار تعجب ميكنند كه در اينصورت چرا دولـت سـوئد مرتبـا متقاضـيان پناهنـدگي از ايـن گـروه را از سـوئد بـه ايـران اخـراج ميكنـد                                      

 اگرچـه  ،بـر اسـاس خـط مشـي فعلـي اداره مهـاجرت سـوئد       . دپاسخ اين سوال را ميبايست در خط مشي دولت سوئد در مورد كشـورهاي مختلـف جويـا شـ              

 اما در مورد ايران بايد توجه نمود كه از نظر اداره مهاجرت سـوئد        ،همجنسگراياني كه تحت تعقيب و آزار قرار دارند قادر هستند كه در سوئد پناهندگي بگيرند              

ــروه       ــن گ ــه اي ــود و در نتيج ــي ميش ــن تلق ــوري ام ــگرايان كش ــراي همجنس ــران ب ــرادي   اي ــوان اف ــب و آزار " بعن ــت تعقي ــد   "تح ــوب نميگردن . محس

 نفر موفق به دريافت پناهندگي بر اساس داليل جنسي در سوئد شده اند كه خود گوياي سختگيري شـديد اداره مهـاجرت12 هر ساله تنها حدود      ،براي مثال 

 . اين كشور در اين زمينه است

: گزارش سفارت سوئد در تهران    

تبعه ايران در سوئد بسر ميبرند و منتظر دريافت پاسـخ بـه             ) افرادي كه مايل به تغيير جنسيت هستند      (متقاضي پناهندگي همجنسگرا و نيز يك ترانسكسوئل        

اطالعـات  ( نفر از اين افراد نيز بدنبال دريافت پاسخ منفي به تقاضاي خود بصورت غير قانوني در سوئد زنـدگي ميكننـد                       3  تا 2. پرونده پناهندگي خود هستند   

با وجود اينكه مجازات همجنسگرايي در ايران مرگ است اما دولت سوئد صرف وجود مجازات اعدام بـراي همجنسـگرايان در قـوانين                        ).2005مربوط به ژوئيه    

ــا تقاضــاي پناهنــدگي همجنســگرايان تبعــه ايــران اســت   ايــران را دليــل ــراي پناهنــدگي نميدانــد و خــط مشــي كلــي دولــت ســوئد مخالفــت ب .  كــافي ب

 تهيه گرديـده و تـا   1996پايه اين خط مشي دولت سوئد گزارشي جنجالي از وضعيت همجنسگرايان در ايران است كه توسط سفارت سوئد در تهران در سال                     

اعتراضات و انتقـادات    .  دوجنسگرا و يا ترانسكسوئل ايراني قرار ميگيرد       ،ناي مخالفت با تقاضاي پناهندگي متقاضيان پناهندگي همجنسگرا       امروز نيز كماكان مب   

اين گزارش سفارت سوئد در تهران پيرامون همجنسگرايي و وضعيت همجنسـگرايان ايرانـي بـه     .به اين گزارش در طي سالهاي گذشته بسيار شديد بوده است     

   : وبه خود داستاني شنيدني داردن

، سال قبل  10دولت سوئد نزديك به     

سفارت سوئد در تهـران نيـز بـر اسـاس ايـن       .گيردمشي بررسي پرونده هاي متقاضيان پناهندگي همجنسگراي تبعه ايران براي اداره مهاجرت اين كشور قرار               

 تسـليم دولـت سـوئد و اداره         1996 مـاه مـه      8 سرانجام گزارشي بسيار كوتاه و سرسري دراين زمينه تهيه كرده و از طريق وزارت خارجه در تـاريخ                    ،ماموريت

 توسط مطبوعات سوئد  اما متن آن سرانجام. ر محرمانه خورد سوئد حتي توسط دولت سوئد مه"امنيت خارجي"اين گزارش بدليل . مهاجرت اين كشور ميكند

 سيل اعتراضات و انتقادات بسوي آن و تهيه كننده اش يعني وزارت خارجه و سفارتخانه سوئد در تهـران                    ،پس از انتشار متن اين گزارش     . افشا و منتشر گرديد   

 كـه دولـت    منتقدين به اين گزارش حتـي ادعـا نمودنـد         .  خوانده شد  " و مسخره   بچه گانه  ، خنده آور  ،مضحك"سرازير گرديد و گزارش توسط منتقدين حتي        
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   .  بلكه بواسطه جلوگيري از آبروريزي به اين گزارش مهر محرمانه زده است، سوئد خوانده شد"امنيت خارجي"سوئد نه بخاطر آنچه كه 

هت بررسي پرونـده   انتقاد از سفارت خود در تهران را مالك و خط مشي كلي ج دولت سوسيال دمكرات همين گزارش كوتاه و مورد     ،اما با وجود اين اعتراضات    

ي خارجي همجنسگرا در تهران بـدون هـيچ مشـكلي      

ــتي  ــاي تندرس ــد   "به ــت دارن ــازه فعالي ــران اج ــگرايان در اي ــراي همجنس .  ب

اين گزارش موجبات مخالفت با تقاضـاي پناهنـدگي و        . متقاضيان پناهندگي بر اساس گرايشات جنسي از ايران قرار داد كه تاكنون نيز به قوت خود باقي است                 

متن گزارش سفارت سوئد در تهران پيرامون وضعيت همجنسگرايان و  .از سوئد را فراهم آورده استاخراج بسياري از متقاضيان پناهندگي همجنسگراي ايراني 

همجنسگرايي در ايران "در اين گزارش محرمانه سفارت سوئد در تهران از جمله آمده است كه              .كال همجنسگرايي در ايران بسيار جالب توجه و خواندني است         

 و دو مرد ميتوانند نه تنها بدون مزاحمـت   رايان در ايران حتي وضعيتي بمراتب بهتر از همجنسگرايان در سوئد دارندآنقدر شايع و گسترده است كه همجنسگ      

 ."دست در دست هم در خيابانهاي ايران تردد نمايند بلكه بدون مشكلي همديگر را بغل كرده و ببوسند

ديپلماتها": اره به اين نكته است كه      اش  ،از ديگر قسمتهاي اين گزارش رسمي سفارتخانه سوئد در تهران         

 ."شريك زندگي ايراني پيدا كرده اند و هيچ آزاري نيز متوجه آنان نشده است

ــش ــي      در بخ ــه برخ ــت ك ــده اس ــته ش ــزارش نوش ــن گ ــري از اي كال" ديگ

 و اسـتدالل ميكنـد كـه چـون در قـوانين ايـران اثبـات         گزارش سفارتخانه سوئد در تهران همچنين ادعاي اعدام همجنسگرايان در ايران را غير واقعي دانسته     

ورت آشـكار بـه      همجنسگرايي را كه گرايش جنسي خـود را بصـ            شاهد مرد صورت ميگيرد بنابراين در ايران خطر اعدام هيج          4همجنسگرايي فقط با شهادت     

 ساله ايراني اشاره ميكند كه بواسطه همجنسگرايي خود از سوئد تقاضاي 25سفارتخانه سوئد در پايان گزارش خود به يك جوان  .نمايش نگذارد تهديد نميكند

 ساله به ايـران هـيچ خطـر    25 جوان  سفارت سوئد در تهران در گزارش خود مينويسد كه پس از برگشت اين            . پناهندگي نمود اما به ايران اخراج گرديده است       

گـزارش  .  در ايران دروغـي بـيش نبـوده اسـت          "تفتيش خانه اش  " و نيز    "شكنجه شدن دوست پسرش   " او مبني بر     "داستان"جدي متوجه او نشده و تمامي       

توجه به توضيحات باال بايد گفت كه وضعيت        با  " :سفارتخانه سوئد در تهران پيرامون همجنسگرايي و وضعيت همجنسگرايان با اين نتيجه گيري بپابان ميرسد              

   . "براي همجنسگرايان در ايران در واقع وضعيتي پيروزمندانه است
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 ناميد" ننگی برای سوئد"نماينده حزب چپ پارلمان سوئد اخراج همجنسگرايان ايرانی را 

ي ايراني را مستقيماً در پارلمان اين كشور كهلميا

ي 

كه دادگاه مهاجرتي استكهلم در ماه سپتامبر گذشته با تقاضاي پناهندگي يك متقاضي پناهندگي همجنسگراي 

هد شده است 

سگرايي 

 نيز 

همان پاسخي را به اين نماينده حزب چپ سوئد ارائه نمود كه 

مي كشور موطن او و با توجه به قوانين ند مصاحبه انجام شده با استكهلميان اضافه نمود كه توضيحات خود متقاضي پناهندگي به همراه وضعيت عمو

وزير  توبياس بيلستروم،.  به آن اشاره كرده است هنوز تحت بررسي است

."من به كله الرشون اطمينان مي دهم كه فعاالنه وضعيت رفتار با همجنسگرايان در ايران را دنبال نمايم"  

ن  ت متقاضيان پناهندگي همجنسگرا آقاي كله الرشون، نماينده پارلمان از حزب چپ سوئد، وضعي–است

مطرح نمود و از توبياس بيلستروم وزير مهاجرت خواست تا با حضور در مجلس در زمينه اقدامات خود پيرامون وضعيت بررسي پرونده متقاضيان پناهندگ

.همجنسگراي ايراني در سوئد توضيح دهد

پ سوئد با اشاره به ايناين نماينده حزب چ

  . است"ننگي براي سوئد"ايراني مخالفت كرده است، گفت كه اخراج افراد به كشوري كه آنها در آن به واسطه تعلق جنسي خود اعدام مي شوند 

را مغاير با كنوانسيون هايي دانست كه سوئد بر اساس آن متع ارلمان سوئد، اخراج متقاضيان پناهندگي همجنسگراي ايراني به ايراناين نماينده پ

  .داري ورزدتا از اخراج افراد به كشورهايي كه در آن مورد خطر شكنجه، اعدام، و يا هر نوع ديگري از تحقير يا رفتار غير انساني قرار مي گيرند، خود

كله الرشون، نماينده حزب چپ سوئد، به قانون خارجيان اين كشور اشاره نمود كه در آن آمده است كه هر خارجي كه به واسطه جنسيت و يا همجن

:اينده پارلمان اضافه نموداين نم .خود، از اينكه در كشورش مورد تعقيب و آزار قرار گيرد احساس ترس موجه مي كند، حق كسب حمايت از سوئد را دارد

از آنجائي كه مشخص است كه افراد مي توانند به واسطه تعلق جنسي خود در ايران اعدام شوند، مي بايست احساس ترس متقاضيان همجنسگراي ايراني"

."تا زماني كه مجازات اعدام براي همجنسگرايان در قوانين ايران وجود دارد، موجه تلقي گردد

لستروم، وزير مهاجرت سوئد، كه جهت پاسخگويي در پارلمان حاضر شده بود تقريباً توبياس بي

نين بر اساس وي تأكيد كرد كه دادگاه هاي سوئد و از جمله دادگاههاي مهاجرتي، در اجراي قوا. در روز جمعه در مصاحبه با همكار استكهلميان ابراز داشت

قانون خارجيان به صورت مستقل عمل مي كنند و در نتيجه تصميمات خود را به صورت مستقل اتخاذ كرده و اينكه دولت امكان دخالت در امور آنان را 

  . ندارد

او به مان

.جاري خارجيان سوئد مبناي صدور تصميمات دادگاه هاي مهاجرتي سوئد مي باشد  

وي خطاب به اين نماينده مجلس گفت كه پرونده بخصوصي كه اين نماينده پارلمان

: خود همجنسگراست، در پايان سخنان خود خطاب به كله الرشون نماينده حزب چپ در پارلمان گفتمهاجرت سوئد، كه
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  در سوئدخبری مثبت برای اقليت های جنسی متقاضی پناهندگی

وزير جدي

محل حضـور   كار بست كه كابينه اش تا جاي ممكن         ه  زير فردريك راينفلت تمامي تالش خود را ب               

        

 داراي نمايندگاني از احزاب مختلف در پارلمان سوئد بوده اند اما اين اولين بـار                نسگونگان قبالً   

 ازحزب مركز اين كشـور اسـت        ، ساله 48 ،آندرياس كارلگرن  ،ميانه در سوئد        

ويژه متقاضيان پناهندگي متعلق به اقليت هـاي جنسـي   ه تواند داراي پيامدهاي مثبت براي متقاضيان پناهندگي و ب ت مي جديد مهاجر    

اين 

س بيلستروم وزير جديد مهاجرت سوئد انجام داده است كه توجه شما را به قسمتي از 

 ت سوئد خود يك دوجنسگرا استد مهاجر

 دولت ائتالف راست ميانه به رهبري نخست و–استكهلميان  

داراي نه يكي بلكه دو      وئد همچنين براي اولين بار      در همين راستا س   .  و رنگين پوستان    مهاجرين ، پيران ، جوانان ،مردان ،زنان. اقشار مختلف جامعه سوئد باشد    

دولـت   هـاي   بخشـي از سياسـت  ،خود در مقام نخست وزير نخست وزير جوان و جديد سوئد در اولين نطق پارلماني         .ير همجنسگرا و دوجنسگرا شده است     وز

اين اولين بار است كه يك نخست وزير در اولين نطـق            . اص داد خود را به مبارزه با سركوب و تبعيض عليه اقليت هاي جنسي در ديگر كشورهاي جهان اختص                

ــتقيماً     ــود مس ــت خ ــده دول ــي آين ــط مش ــون خ ــاني پيرام ــي    پارلم ــي م ــاي جنس ــت ه ــه اقلي ــوط ب ــور مرب ــه ام ــردازد  ب ــت . پ ــه گف ــن زمين :وي در اي

هاي سازمان ملـل متحـد عليـه هت تقويت فعاليت  نياز ضروري ج  . گيرند هاي بزرگي از جهان اقليت هاي جنسي مورد سركوب بيرحمانه قرار مي            در قسمت "

 ."احترام به حقوق بشر بايد جهاني باشد. اين روند وجود دارد

 و دگرج، دوجنسگرايان ،اقليت هاي جنسي مانند همجنسگرايان    

 .رسند  جنسي به مقام وزارت مياست كه دو اقليت

 در كابينه جديد ائتالف راست ،اين دو وزير  يكي از   

چهره اي آشنا براي بسياري    ) مدير كل اداره همپيوستگي سوئد    ( قبلي خود    سمتواسطه  ه  كه وزير محيط زيست شده است و ب       

 سال دارد و از حزب ميانه رو مدرات         32 توبياس بيلستروم جوانترين وزير كابينه است كه         يديگر. رود شمار مي ه  ين ب از مهاجر 

استكهلميان در خبر پيشين بيوگرافي مفصلتري از وي منتشر . مهاجرت رسيده است  در دولت ائتالفي جديد سوئد به مقام وزير       

 .نموده است

دوجنسگرا بودن وزير 

 يك وزير مهاجرت دوجنسگرا قابليت ،به نظر سازمان هاي دفاع از حقوق همجنسگرايان در سوئد. مانند همجنسگرايان باشد

طور كل افرادي مانند متقاضيان پناهندگي كـه در كشـورهاي           ه  ي و ب  هاي جنس  مراتب بيشتري از مشكالت اقليت    ه  درك ب 

ـ        أاين ميتواند ت  . استخود مورد آزار قرار گرفته اند را دارا          طـور اعـم و   ه ثير مثبت بر روي وضـعيت متقاضـيان پناهنـدگي ب

 وزيـر مهـاجرت   سوئد در حـالي داراي يـك   .طور اخص بر جاي گذارد  ه  متقاضيان پناهندگي متعلق به اقليت هاي جنسي ب       

 در   دوبـاره  شود كه اخراج متقاضيان پناهندگي همجنسگرا از سوئد به ايران پس از وقفه اي يك ساله اخيـراً                  دوجنسگرا مي 

ـ           ،اميد وجود دارد كه دولت جديد ائتالف راست ميانه و همچنين وزير مهاجرت جديد               ت  از ادامه اين روند كـه در زمـان دول

 .عمل آورنده سوسيال دمكرات پيشين آغاز گرديد جلوگيري ب

ذكر است كه سايت خبري استكهلميان مصاحبه اي را با با توبياشايان 

. سوئد از سر گرفته شده است     
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:اين مصاحبه كه در رابطه با اقليت هاي جنسي ايراني است جلب مي كنيم

توجه شما را به قسمتي از اين مصاحبه كه در رابطه با            . رت سوئد انجام داده است              

ي از جرثقيل حلق آويز و به اين طريـق در ميـدان عمـومي شـهري در     رت بي اندازه وحشت انگيز و دلخراش    

خود مورد تبعيض قرار مي گيرنـد كـامالً                          

ن فـرار كـرده باشـد؟                                

      

سايت خبري استكهلميان مصاحبه اي با توبياس بيلستروم، وزير جديد مهاج

 :اقليت هاي جنسي ايراني است، جلب مي كنيم

سال گذشته دو نوجوان ايراني به صو: استكهلميان

از آنجائي كه گفته شد بخشي از اتهامات اين دو نوجوان همجنسـگرايي بـوده اسـت، برخـي دولـت هـا از جملـه هلنـد و سـوئد اخـراج                                 . ايران اعدام گرديدند  

بسياري از ايرانيان هم جنسـگرا و كـالً         . رايان به ايران مجدداً از سر گرفته شده است        اما اينك اخراج همجنسگ   . همجنسگرايان ايراني به ايران را متوقف نمودند      

آنها مي گويند توبياس بيلستروم قادر است بـيش از هـر وزيـر مهـاجرت            . متعلق به اقليت هاي جنسي از تصدي شما به مقام وزير مهاجرت استقبال نموده اند              

يك متقاضي پناهندگي همجنسگراي ايراني در سوئد در ايميل خـود سـئوالش را اينگونـه                . نان را درك نمايد   ديگري در تاريخ مهاجرتي سوئد وضعيت دشوار آ       

ما در هر روز از زندگيمان در ايران به نوعي مورد تحقير قرار گرفته ايم، مورد تمسخر قرار گرفته ايم، مورد شكنجه، ضرب و   ": خطاب به شما مطرح كرده است     

زات قرار گرفته ايم و حتي بنا به قوانين كامالً شفاف اسالمي، در اين زمينه، اعدام شده ايم و هيچ مرجعي نيز براي دادخواهي در ايـران                        شتم، آزار و ديگر تجاو    

چگونه يك سوئدي انساندوست مي تواند شروع به اخراج همجنسگرايان به چنين كشور و رژيمي نمايد كه حمايت از حقـوق اقليـت هـاي جنسـي در                            . نداريم

آيا متقاضيان پناهندگي ايراني متعلق به اقليت هـاي      . كوچكترين بخش قوانين آن كمترين جايي را به خود اختصاص نداده است و حتي عنوان نيز نشده است                 

  مي توانند شاهد سياست هاي انساني تري در برابر خودشان پس از تصدي شما به مقام وزير مهاجرت باشند؟ جنسي

همه بايد بگويم كه سياست هاي سوئد در جهت حمايت از افرادي كه به واسطه تعلق جنسي پيش از   : وزير مهاجرت 

و اينكه چنين تبعيضي در تضاد كامل با اصول و پرنسيپي قرار دارد كه مي گويد همه انسان هـا بايـد داراي حقـوق و ارزش مسـاوي بـا يكـديگر                          . آشكار است 

بايد بگويم كه وضعيت حقـوق بشـر   .  آگاهي داريم و از شرايط همجنسگرايان، به خصوص در مورد ايران نيز همانطور كه در سئوال اشاره شد، به خوبي      . باشند

 وضعيت همجنسـگرايان،     وضعيت در رابطه با اعدام، حقوق بشر و          سوئد هم دقيقاً به مانند اتحاديه اروپا        .به طور كلي نيز در ايران متزلزل و غير عادالنه است          

اما در مورد متقاضـيان پناهنـدگي همجنسـگرا از ايـران كـه              . دوجنسگرايان و دگرجنسگونگان را با نمايندگان مختلف حكومت ايران مرتباً در ميان مي گذارد             

رت فردي و بر اساس داليل مربوط بـه همـان   تقاضاي پناهندگي مي كنند بايد بگويم كه اداره مهاجرت و دادگاه هاي مهاجرتي مي بايست هر پرونده را به صو    

پرونده مورد بررسي قرار دهند و هر متقاضي پناهندگي به صورت فردي بايد نشان دهد كه او نياز به حمايت دارد و زمـاني كـه در پرونـده داليلـي مبنـي بـر                                   

 .ناهندگي به حمايت كافي است يا خيرتبعيض به واسطه تعلق جنسي وجود دارد بايد بررسي گردد كه اين داليل جهت نياز متقاضي پ

پس صرف همجنسگرا بودن دليل كافي براي دريافت اتوماتيـك پناهـدگي نيسـت حتـي اگـر فـرد از كشـوري ماننـد ايـرا: استكهلميان

سـال قبـل نيـز. يت مورد رسيدگي قـرار بگيـرد      خير، چون هر پرونده مي بايست به صورت فردي و در رابطه با وجود يا عدم وجود نياز به حما                   : وزير مهاجرت 

اگر هلند را مثال بزنيم كه سئوال كننده در سئوال خود به آن اشاره كرده بود و اينكـه در ايـن كشـور                        . قوانين جهت مهيا نمودن چنين امكاني تغيير داده شد        

كه در قوانين هلند وزير اين اختيار را دارد كه پروسه مهاجرتي را تحت تصمصم گرفته شده است كه همجنسگرايان را به ايران اخراج نكنند، بايد توضيح بدهم 
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دولت حق سئوال از دادگـاه هـا در مـورد شـيوه             . اما در سوئد ما دادگاه هاي مستقل داريم كه تصميمات را به صورت مستقل اتخاذ مي كنند                . تأثير قرار بدهد  

اي در دادگاه هاي مهاجرتي سوئد در جريان است و آنها هستند كه قرار اسـت خـط مشـي آينـده در                  در حال حاضر پروسه     . اعمال قانون از سوي آنها را ندارد      

 .مورد رسيدگي به درخواست متقاضيان پناهندگي همجسگراي ايراني را تعيين كنند

ونده يك يهودي بايد در مورد اينكه به آلمان يد آيا مي توان گفت كه پروي مي گو. خواننده اي در اين زمينه به طرح مثالي موازي پرداخته است          : استكهلميان

ه آمده است هنگام بررسـي شـرايط يـك متقاضـي                

 به فكر وزيـر مهـاجرت جديـد مـي رسـد چـه چيـزي اسـت؟                  "ايران"ننده ديگري سئوال كرده است كه اولين چيزي كه پس از شنيدن نام              

آنان صرفاً بـه دليـل همجنسـگرا        . نازي پس فرستاده شود مورد رسيدگي قرار بگيرد؟ در مورد وضعيت ويژه همجنسگرايان در ايران نيز به همين صورت است                   

مقامـات سـوئدي مـي گوينـد كـه اگـر كسـي        . وانين ايران مرگ اسـت بودن خود در ايران اصوالً در پناه قانون نيستند و مجازات عمل همجنسگرايانه نيز در ق  

اما همين توجيه نشان از تبعيضي دارد كـه مقامـات سـوئدي در مـورد متقاضـيان                  . همجنسگرايي خود را در ايران مخفي كند مقامات كاري به كار وي ندارند            

چرا در اينصورت براي مثـال بـه افـراد فعـال     .  متقاضيان پناهندگي بكار نمي رود  چرا اين توجيه در مورد ديگر     . پناهندگي همجنسگرا از ايران اعمال مي كنند      

سياسي در ايران كه از سوئد تقاضاي پناهندگي مي كنند گفته نمي شود كه فعاليت سياسي خود را مخفي نگاه داريد تا كاري به كارتان نداشته باشند، چرا به                      

اگر خودتان "چرا شرط . عضويت خود در حزب را مخفي نگاه دارد و در اين صورت كاري به كار وي ندارندعضو يك حزب ممنوعه در ايران گفته نمي شود كه 

  فقط از متقاضيان پناهندگي همجنسگرا مطالبه مي شود؟  " ندارد را پنهان كنيد كسي كاري به كارتان

ط پارلمان به تصويب رسيددر قوانيني كه توس   . قوانين سوئد در اين زمينه كامالً شفاف است       : وزير مهاجرت 

اگـر شـخص در كشـور خـود بـه      . نيازش به حمايت مورد بررسي قرار گيـرد  پناهندگي مي بايست شرايط كشور موطن او و نيز وضعيت شخصي او در رابطه با  

ده باشد، مثالً تعلق جنسي خود را پنهان كرده باشد، اين امر مي تواند در هنگام                صورتي زندگي كرده باشد كه خطرات موجود نسبت به خود را به حداقل رسان             

اما در قانون كماكان درج شده است كه فردي كه داراي تعلق جنسي خاصي است بايد به عنوان بخشي از جامعه تلقـي             . بررسي پرونده اش داراي اهميت باشد     

بررسي بايد بـا توجـه بـه خطـر          .  چنين خصوصيت بنياديني صرف نظر نمايد       ار داد كه جهت بازگشت، از     گردد و هرگز نمي توان اين شرط را در مورد فرد قر           

نقش من به عنوان وزير مهاجرت .  صورت بگيرد و بررسي حقوقي در اين رابطه نيز توسط دادگاه هاي مهاجرتي صورت مي گيرد      موجود در رابطه با هر پرونده     

 اجازه اينكه به دادگاه ها بگويم كه به چه صورتي احكام خود را صادر كننـد نـدارم و در صـورت انجـام آن مرتكـب قـانون                        من. در اين ميان كامالً روشن است     

 .شكني شده ام

خوا: استكهلميان

. چيز فكر مرا به رنجي كه مردم ايران تحت رژيم كنوني اين كشور مجبور به تحمل آن هستند معطوف مي كند           شنيدن كلمه ايران قبل از همه     : توزير مهاجر 

م مـي  اما همزمان بايد بگويم كه اميد زيـادي نيـز بـه چشـ    .  نسبت به حقوق انسان ها دارد  بينشي بسيار ناخوش آيند   رژيمي كه مردم را سركوب مي كند و       

. من خودم از كساني بوده ام كه در تظاهرات اخير كه مرتباً توسط ايرانيان تبعيدي در استكهلم برگزار مي شود حاضر شدم و به ايراد سخناني پـرداختم         . خورد

 ايـران ديـده مـي شـود كـه در            و همانطور كه در آن موقع گفتم و همانطور كه االن مي گويم اميد زيادي خصوصاً در رابطه با فعاليت هاي جنبش دانشجويي                      
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راستاي ايجاد دمكراسي و احترام به حقوق بشر در ايران مي كوشند و احساس خوبي دارم كه در ايران نيروهايي وجود دارند كه بـا وجـود سـختي كـار در راه                

 .دست يابي به مواردي كه به آنها اشاره كردم در حال تالش هستند

رت سوسيال دمكرات دولت پيشين، خانم باربرو هولمبري، به همراه مونـا سـالين، وزيـر                     لميان مي نويسد كه وزير مهاجيكي از خوانندگان استكه   : استكهلميان

                     

اما همزمان نيز بايد بگويم كـه هـر انسـاني بايـد          !  آن را سبك سنگين خواهم كرد      ميقاً فكر خواهم كرد          

مقامات ايراني به هر دليلـي      . ني در سوئد كه پاسخ منفي دريافت كرده اند در وضعيت عجيبي گرفتار آمده اند                  

                

 تصميم به انجام يك مسافرت رسمي به ايران گرفتند كه با چنان موج مخالفتي از جانب ايرانيان سوئد مواجـه شـد     2003ديگر دولت از همين حزب، در سال        

اما اين خواننده استكهلميان ابراز خوشحالي مي كند كه حـداقل دو  . ند اعالم نمايند كه از مسافرت خود به ايران صرف نظر خواهند نمودكه اين دو مجبور شد   

شما و دليل آن هم اينست كه       . يكي آندرياس كارلگرن وزير محيط زيست و ديگري شما وزير مهاجرت          . وزير كابينه دولت جديد به ايران ممنوع الورود هستند        

!آيـا شـما برنامـه اي جهـت مسـافرت بـه ايـران داريـد؟        . به صورت علني دوجنسگرا و همجنسگرا هستيد و مجازات همجنسگرايي نيز در ايـران اعـدام اسـت        

. شـود تـا ببينـيم كـه چـه مـي     .  سـال ديگـر وزيـر مهـاجرت هسـتم         4در حال حاضر كه برنامه اي جهت مسافرت به ايران ندارم اما من فعـال                : وزير مهاجرت 

اگر مقامات ايراني از شما دعوت رسمي جهت بازديد از ايران به عمل بياورند جرأت مي كنيد كه به عنوان همجنسگرا به كشوري مسافرت كنيـد: استكهلميان

 كه مجازات همجنسگرايان در قوانين آن اعدام است؟

بايد بگويم كه در مورد چنين دعوتي ع: وزير مهاجرت  

از اين طريق مي توان بر وضعيت افراد ديگري نيز كه در  . اين در هر شرايطي صدق مي كند   . آنچه كه هست باشد و از حق بودن آنچه كه هست نيز دفاع كند             

 . يكسان قرار دارند تأثير مثبت گذاشت شرايط

بسياري از متقاضيان پناهندگي ايرا: لمياناستكه

م حاضـر شـده و زيـر اوراق         به آنها اجازه ورود به ايران را نمي دهند و آنها را به سوئد پس مي فرستند، مگر اينكه به خواست خود در سفارت ايران در استكهل                          

ً نزد مقامات سوئدي بررسي شده است امكان بررسي مجدد پرونده شان پـس از بازگشـت مجـدد بـه             و چون در سوئد هم پرونده آنها قبال       . الزم را امضاء كنند   

. ال هاسـت كـه در سـوئد بـه سـر مـي برنـد               از اين افراد حتي مدت  هاي طوالني در بازداشت به سر برده اند و بخش ديگري س                  برخي. سوئد هم وجود ندارد   

 قـرار  "بـين دو كشـور   " در وضـعيت      آنان در واقـع   . همچنين پيش بيني مي شود كه تعداد هر چه بيشتري از اتباع ايران در آينده در اين وضعيت قرار گيرند                   

ــد ــه انـــ ــت؟    . گرفتـــ ــداماتي در دســـــت اســـ ــه اقـــ ــان چـــ ــا ايرانيـــ ــه بـــ ــه خصـــــوص در رابطـــ ــرايط، بـــ ــراي حـــــل ايـــــن شـــ بـــ

ما اين مشكل را به همراه تعداد ديگري از كشورهاي غربي در رابطـه بـا. قبل از هر چيز بايد بگويم كه اين مشكلي ويژه فقط براي سوئد نيست             : ر مهاجرت وزي

كسـي كـه پرونـده اش    اما اساس حقوق پناهندگي در سوئد و كالً اساس حقوق پناهندگي در سطح بين المللي بر اين اصل استوار است كـه     . اتباع ايران داريم  

در رابطـه بـا     . اين كار بايد در درجه اول به صورت داوطلبانه صـورت گيـرد            . مورد بررسي قرار گرفته و پاسخ منفي دريافت نموده است بايد كشور را ترك كند              

ا آنها از پذيرش اتباع خود خوداري مي كننـد و از  ايران همانطور كه خودتان گفتيد مقامات ايراني با اينكه اين بسيار مهم است كه پذيراي اتباع خود باشند، ام         

نظر دولت سوئد بر اين است كه دولت ايران در برابر اتبـاع خـود داراي                . آنها مي خواهند كه جهت برگشت به كشور خود در زير اوراق مورد نياز را امضاء كنند                
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مسئوليت (اين . استي است كه ما در تماس هاي ديپلماتيك خود به پيش مي بريماين سي. مسئوليتي است كه بايد به آن واقف باشد و پذيراي اتباع خود باشد           

براي حل اين مشكل در      . جهت صورت گرفتن آن در سطح جامعه ملل نيز تأكيد داريم            روش صحيحي است كه ما    )  مترجم –هر كشور در پذيرش اتباع خود       

اما ما به هيچ وجه نمي توانيم از قاعـده          . دامه مي دهيم تا تغييري در وضعيت صورت گيرد        حال حاضر پاسخ مستقيمي ندارم به جز اينكه به تالش هاي خود ا            

در . اصولي خود مبني بر اينكه افرادي كه پاسخ منفي آخر خود را كه قوت اجرايي يافته است دريافت كرده اند مي بايست از كشور خارج شـوند عـدول كنـيم                            

 .داين زمينه سياست خود را تغيير نخواهيم دا

ستكهلميان تشكر و قدرداني نماييم كه اطالعـات خـود را در اختيـار                       جا دارد كه از دوستان و همكاران خوبمان در ا

 خبر انتشار نشريه ای جديد برای دگرباشان جنسی 

ام   ايران )  LGBTجامعه ( توجه

ي هيوا كردستاني آغاز به سردبيري آقا ) 2007كريسمس ( 

الگ نويس ها و همه عزيزاني كه به نحوي صاحب قلم و صـاحب هنـر مـي باشـند                     

majalehranginkaman 

 رنگين كمان..... ارادتمند شما خوبان 

 

 

 

 

                               

براي مطالعه متن كامل اين مصاحبه مـي توانيـد          .  اين گزارش ياري رساندند    انتشارنشريه چراغ قرار دادند و ما را در         

 .جعه نماييدمرا) www.stockholmian.com(به سايت استكهلمان 

 

 

قابل  همجنسگرايان، دو جنسگرايان، دگر جنس گونه گان و تم

  2007 اجتماعي  رنگين كمان از ابتداي سال        -با ياري خدا و حمايت شما عزيزان  مجله فرهنگي         

و هـر   ..... برگزيده وبـالگ هـاي شـما        ....خاطرات شما   .... داستان هاي شما    .... اشعار  ... مجله رنگين كمان شامل خبرهاي همجنسگرايان       ... به كار خواهد كرد     

   ارتباط دارد و بسياري  مطالب ديگرمي باشد LGBTآنچه كه به جامعه 

وب... شاعران  ... نويسنده ها ... يان خوب ايراني  از اين رو از تمامي همجنسگرا     

اميـد آن را داريـم رنگـين كمـان          . در هر زمينه اي كه مي توانيد ما را يعني به عبارت درست تر مجله خودتان را ياري دهيـد                     .... دعوت به همكاري مي شود      

 ن با ياري شما پاك احساسان نيك سيرت روز به روز رنگي تر و درخشان تر شودكوچكما

gmail.com@.......   براي اشتراك مجله فقط كافيست  به آدرس مجله تماس بگيريد 

 

 

                   !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                         شماره بيست و یکم   –   ۵٧  



  

 ده ای است از اشعار و مطالب خوانندگان چراغ

 يک خاطره 

  حامد

واده يـا اسـتفاده از      هر از چند گاهي براي ديدن خـان       . خوندمي  افتاده، وقتي كه دانشجو بودم و در دانشگاه آزاد  واحد بوشهر درس م                 

 

 

. با حالتي جواب دادم كه ديگه ادامه نده

   ً 

حـاال فهميـده بـودم اون    . حسـابي مشـغول بـود   . برسونه

 

توجيهش كردم كه ما االن توي اتوبوس هستيم و اينكـه             

 دريــچـــه

دريچه برگزي
 

 

ساله از تهران ٢۵ 

 سال پيش اتفاق 4ماجرا  

امتحانات به تهران مي اومدم      راه طوالني و خسته كننده بود امـا عـادت كـرده    .  متداولترين وسيله، اتوبوس بود كه من هميشه از اون استفاده مي كردم    .فرجه

از حركت توي ترمينال بودم و منتظر پر شدن         طبق معمول نيم ساعت قبل      .  صبح بود و اتوبوس ما از بوشهر به مقصد تهران آماده حركت بود             10ساعت   .بودم

خيلي خوب عادت كرده بودم كه مسير طوالني بوشهر تـا تهـران رو              . باالخره حركت كرد و من مثل هميشه از همون لحظات اول خوابم برد            . و حركت اتوبوس  

عادت نداشتم توي اتوبوس با بغـل دسـتيم صـحبت            . مي خوابيدم   ساعتي در روز منظره هاي بيرونو نگاه ميكردم و بعد دوباره           3،  2بعضي موقعها فقط    . بخوابم

وقتي پياده شديم مردي كـه كنـار مـن مـي    . اتوبوس براي زمان كوتاهي براي استراحت و ناهار نگه داشت. اين بار هم بدون توجه به نفر كناريم خوابيدم    . كنم

 .ز كنه و توي اتوبوس حوصله ش سر نرهوال از من پرسيد كه شايد موفق بشه سر صحبت رو با من بائشست چند سن

 واالش حوصلمو سر برده بود براي همينئس... . ري تهران و   بچه كجا هستي؟ دانشجو هستي يا سرباز؟ واسه چي مي      

سـاعت از نيمـه شـب     . نداشتم، اونم ديگه چيزي نگفت و نپرسيد توجهي به مرد كنارياصالً. وقتي سوار شديم به مناظر اطراف نگاه مي كردم  . موفق هم شدم  

مرد بغل دستي من، چون كنار شيشـه  .  احساس مي شدزمستون بود و هواي بيرون خيلي سرد بود و كنار پنجره هاي اتوبوس اين سرما كامالً       . هم گذشته بود  

شـدم و   ر حالت بدن بيدار مييصندلي ناراحت بود ومن هر از گاهي براي تغي .  بود نشسته بود، براي اينكه سردش نشه بيشتر به طرف من اومده بود و خوابيده             

 سـرش رو روي شـونه هـاي مـن گذاشـته بـود و                بغل دستي من كامالً   . حسابي خواب بودم كه احساس سنگيني عجيبي بيدارم كرد         .بعد دوباره مي خوابيدم     

سـاعت  .   براي همين بيـدارش نكـردم  ،ي شدم ولي پيش خودم گفتم البد از سرما اومده طرف من درشتي بود  و خيلي داشتم اذيت م        خوابيده بود، مرد نسبتا

 !!!!! ساعت بعد بيدارم كرد، اما نه با صدا زدن 1حدود .   بعد از نيمه شب بود و همه خواب بودن2 تقريباً

شو به پاهاي من  خودشو انداخته بود روي من و با تالشي كه كرده بود موفق شده بود دستا   اون كامالً 

كرد من باهاش اينطور برخورد كنم، خودشو جمع كرد اما به من گفـت   اونم كه فكر نمي. بيدار شدم و با جديت گفتم كه ديگه ادامه نده     . واال براي چي بود   ئس

اصـالً .  پيشنهادهائي هم به من داد كه خيلي عاقالنه نبودن، معلوم بود كه خيلي تشنه سـت                .كه خيلي تمايل داره كه همينجا توي اتوبوس با هم سكس كنيم           

 .جالب تر از همه اينا اينكه بر خالف تصور من پوزيشن بي داشت. شرايط مكان و زمان براش مطرح نبود

 وقتي .ره مفعول بشه  ضاينو موقعي فهميدم كه براي اينكه بيشتر منو تحريك كنه، به من گفت كه حا              

هاي ساده، پيراهن سفيد كـه روي    استريت لوك، لباس با سي و اندي سال  سن،  ظاهري كامالًمردي بود تقريباً.  كيس من نيستي، قانع شد و خوابيدتو اصالً 
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جاد كرده بود كه چرا اين      وال اي ئهمين ظاهرش بيشتر براي من س     . شلوار انداخته بود و كمي ريش     

 . مرد با اين شمايل تمايالت همجنسگرايانه داره

اتوبـوس بـراي پيـاده      .  ساعتي راه مونـده بـود      2 بود، هنوز تا تهران      9صبح شده بود، ساعت حدود      

. اون مسافر قم بود. مرد بغل دستي من بلند شد تا آماده رفتن بشه. كردن مسافرهاي قم نگه داشت

مامـه رو هـم     عبـارو پوشـيد،     ع. مامه بيـرون آورد   عبا و يه    عت، در اونو باز كرد، يه       كيفش رو برداش  

موقـع پيـاده شـدن بـازم آخـرين      . سرش گذاشت، خودشو صاف و صوف كرد و صندالشو پاش كرد 

ـ                 . تالششو كرد  محلـش  . شه  از من خواست كه با اون پياده شم و چند ساعتي باهاش بـرم بـه خون

تيكه كاغذ نوشت و داد به من و آخرين حرفي كه زد اين بـود كـه هـر                   شو روي يه    ه  شمار. نذاشتم

 . موقع خواستي بياي قم به من زنگ بزن و بيا خونه من

 . البته اگه بخوام كاملتر بگم بايد بگم يه روحاني همجنسگرا با پوزيشن بات. اون يه روحاني بود. بله درست حدس زده بودم

.  فكرش رو نمي كنيمتوانند همجنسگرا باشند حتي آنهائي كه ما اصالً  به واقع افراد هر جامعه، از هر قشري و هر جنسي مي.واقعيتيه كه براي من اتفاق افتاده

  . با آرزوي سالمتي و كاميابي

 . خيلي دوستتان دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر حقيقی نيست
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 دنی جان مرا ببخش 

 http://rezarow.blogfa.comرضا وبالگ 

 دني بزرگوارم سالم 

راستش چند شب قبل خوابت را ديدم كه از من ناراحتي و سوار ماشيني و هر چه بـه دنبالـت مـي دوم محلـم نمـي                            . تندرست باشي  م هميشه سالم و   اميدوار

مـن از  . آن وبـالگ، وبـالگ تـو بـود    . ها دور مي زدم وبالگي خيلي مرا به خودش جـذب كـرد   پيش در حاليكه در وبالگ چندي. گذاري و مرا نامرد مي داني

پر كرشمه ات آتش به جانم مي زدي و    همان دني اي هستي كه با چشمان      . توضيحاتي كه در آن ديدم خيلي زود فهميدم كه تو دني عاشقي، دني زيبا پسري              

 قبـول دارم كـه    من.مرا ببخش .تويي كه نمي توانستم هر وقت كه مي بينمت هيچ فكري به جز تو در ذهنم داشته باشم        . مرا از همه زندگي بيكار كرده بودي      

بدان هنـوز هـم دوسـتت       . ولي داليلي داشتم   .برايم از همه چيزت مايه گذاشتي      خيلي در حقت ظلم كردم و تو هم       .خيلي آزارت دادم  . تو را خيلي اذيت كردم    

رد دل كـنم ولـي بـه خـدا آنقـدر در      قصدم از اينكه اين وبالگ را درست كردم اين بود كه مي دانم چقدر از من ناراحتي و مي خواهم مثل قبل باهات د                  . دارم

 .يا كلمه اي بگويم.حضورت شرمنده ام كه نمي توانم حتي با تو روبرو شوم

 .ولي نه آنها در كيف پولم هسـتند . آقا جان مي داني عكسهايي كه از تو گرفتم را چكار كردم؟ شايد فكر مي كني آنها را حتي لحظه اي از خودم دور مي كنم                      

 .هايت را با آن پاك كردي را در آلبـومم گذاشـتم   حتي آن دستمال كاغذي كه اشك.  هيچكسي به جز من و خدا نمي داند كجايندطوري جاسازي كردم كه

مـن هنـوز تـو را دوسـت     . من هنوز عاشقتم.هايت خيره نشوم و سير گريه نكنم نمي توانم بخوابم هرشب كه مي خواهم بخوابم تا حداقل نيم ساعت به عكس

 . همه چيز را توضيح مي دهم مطمئن باش . شاهد استخدا.خيلي.دارم

هـر بـار كـه    . از تلفن عمومي شماره گيري كردم ولي گوشي را بـر نداشـتي  . مي داني آقا دني بزرگوار دو سه ماه قبل چند بار خواستم با موبايلت تماس بگيرم  

گرچـه نمـي    .ندادي چون اگر صدايت را مي شنيدم بيشتر ديوانه مي شدمالبته خوب شد كه جواب . بيشتر سعي مي كردم تو بيشتر گوشي را بر نمي داشتي

 .خودت كه قبالْ شاهد بودي. خودت مرا مي شناسي اگر هم ديوانه بشوم حتي خودم را هم حاضرم بكشم. توانستم الم تا كام حرف بزنم

هميشه برايت دلتنگم و در خفا اشك مي  . هميشه پيگير وضعت بودممطمئنم كه نمي داني خانه ما كجاست يا اينكه بعد از دو سال من چه ها كردم ولي من

توي اين نوشته مـي     . هرچي كه يادم مياد   . هر چي كه در حق آقا دني بزرگ بدي و ظلم كردم رو اعتراف كنم               مي خواهم  .باز هم مي گويم دوستت دارم      .ريزم

 :خوام از داليلي كه او را آزار مي دادم بگم

  زيبايي بي حد او-1

هـم او را   هر كسي كه حتي يـك بـار    همه اطرافيان چه آن پسر هايي كه تمايل به هم جنس داشتند و چه آنهايي كه دگر جنس گرا بودند چه دختر ها و                    -2

 . و اين هم از داليلي بود كه مرا آزار مي داد .ببوسند مي ديد به او عالقمند مي شدند و مي خواستند او را بيشتر ببينند يا او را

به كسي ديگر لبخند مي زد يا با مهرباني حرف مي زد آزار  و وقتي او. نمي خواستم هيچكس حتي خانواده اش صاحب او باشند جز من چون:  خساست من-3

 .مي ديدم
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 وقتي اشكش را در مي آوردم چشمانش هزار برابر زيبا تر مي شدند و من از زيبايي بيش از حد چشمانش لذت مي بردم-4

سـيلي مـي زد تـا      البته دستش درد نكند كاش صد تا ديگر       . به من سيلي زد و من را جلوي ديگران كنف كرد           ي كه سيگار كشيدم يا خالف كردم       چند بار  -5

 .الاقل افتخارم آن بود كه به دست او مي ميرم و كمتر در حقش ظلم مي كردم .مي مردم

 . در دلم كينه ايجاد مي كردها با من قهر مي كرد و اين بي محلي موقتي او   بعضي وقت-6 

 . من دوست داشتم پايش را ببوسم و او را اذيت مي كردم تا به اين بهانه براي عذر خواهي پايش را ببوسم-7

 . پدر و مادرم هم او را بيشتر از من قبول داشتند و براي من از او نظر مي خواستند-8

 .پدرم ديپلم و مادرم فوق ديپلم است. ن نه پدر و مادر او تحصيل كرده در سطح باال بودند ولي م-9

ها را بپوشد تا زيبا شـود   ها به تن او جلوه پيدا مي كردند يعني به جاي اينكه او لباس  او هر لباسي كه مي پوشيد حتي افتضاح ترين و كهنه ترين لباس-10

 .شهر زيبا ترين بودم در مقابل او يك عجوزه بودم پوشيدم اگر در تمامها را هم كه مي  ولي من گرانترين لباس. لباسها او را مي پوشيدند تا زيبا شوند

در حاليكه خنده هـاي مـن زشـت        تمام تن را پر و خالي مي كرد و همه را به وجد مي آورد              .  خنده هايش حتي لبخندش بدن آدم را به لرزه مي انداخت           -11

 .بود

در خيابان هم از ده نفر نه نفر به .ل معروف همه را جو مي گرفت ولي كسي مرا تحويل نمي گرفت او خيلي شاد و سر حال بود و هر جا وارد مي شد به قو-12

 .او سالم مي كرد ولي كسي به من حتي نگاه هم نمي كرد

 .خوشايند بود  او از من بزرگتر بود و اذيت كردنش برايم-13

 .هارد سكس كند ولي او امتناع مي كرد  من با آزارچند بار از او خواستم با.  احساس مردانگي و با مرامي زيادي داشت-14

 .شك مي انداخت كه مگه ميشه يكي اينهمه راستگو و صادق باشه ها به آدم رو به  روراستي و صداقت بيش از حد او كه حتي بعضي وقت-15

 .كم نمياره و توي علم و منطق. باالي اون كه واقعاْ عالم و دانا است  معلومات و سواد-16

   ..........و  

اين ها داليل كينه احمقانه من نسـبت         .خالصه او اگر حتي هيچ نداشت ولي باز همه چيز داشت ولي من اگر همه چيز داشتم باز هم در مقابلش هيچ نداشتم                      

 .با اين حال كه ديوانه وار دوستش داشتم.  بردمو ديوانه وار از آزار دادنش لذت مي چرا و به چه دليلي مي خواستم از او انتقام بگيرم  نمي دانم واقعاً  . به او بود    

 دني جان مرا ببخش. مرا ببخش خدايا

اگه دوستي دارين كه دوستش دارين يا اون شما رو دوست داره خـدا وكيلـي هميشـه سـعي     : يه چيزي رو به همه ي كسانيكه نوشته هامو مي خونن مي گم  

چون واقعاً دنيا   . هميشه سعي كنين در حقش گذشت كنين تا اينكه بعداً مثل من پشيمون نشين             . برينكنين قدرشو بدونين و از باهاش بودن نهايت لذت رو ب          

شايد مثل من فكر     .... .چون همه اين خاطرات مي مونن و اون وقت روسياهي مي مونه براي            . خيلي سريع مي گذره و ارزشش رو نداره كه با بدي كردن بگذره            

هاشو  هاش و زيبايي هاش خوبي حاال قدر مهربوني. حاال كه ازش دورم. اتفاق نيفتاده باشه ولي من حاال قدر دني رو فهميدمنكنين يا چيزي مشابه من براتون 
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 . حتي اگه موفق نشم. ولي من بازهم تالش مي كنم. خيلي دير شده. اي كاش اون موقع ها حرفاشو مي فهميدم ولي چه فايده كه گذشته . فهميدم

ولي مي دونم هر چي هست زير سر بعضي از همين وبالگ نويس هاست كه به جـاي كمـك بـه        . يا باهام صحبت كنه؟   . مي خواد منو ببينه   نميدونم چرا دني ن   

: دو سه تا نامه از دني به فواصل زياد دريافت كردم كه توي آخريش نوشـته بـود      . نظرش رو نسبت به من بدتر و بدتر كردن        . من طرح دوستي با اون رو ريختن      

آره حاال كه فكـر مـي       .)) قا رضا لطف كن و ديگه خودتو خسته نكن و برام ايميل نفرست چون من هر ايميلي كه از طرف تو باشه رو نخونده پاك مي كنم                          آ(( 

كه اخالقش رو شايد هم كار دوستاي جديدشه . اگه بود اينقدر سخت ازم انتقام نمي گرفت. كنم مي بينم اون قدرها هم كه فكر مي كردم دني بخشنده نيست    

 .عوض كردن

گرچه االن شايد دني مال من تنها نباشه ولي مثل قبل روش حساس . و كماكان بهش عشق مي ورزم. ولي من هميشه و هميشه دوستش دارم و خواهم داشت

 .مال من باشه حتي اگه مال صد نفر ديگه هم باشه. حاال حاظرم دني با من باشه حتي اگه مال من تنها نباشه. نيستم

دعا مي كـنم كـه دوبـاره دوسـتم     . مثل سال قبل توي اين روز بازهم براش دعا مي كنم كه هر جا هست سالم باشه و هر كسي كه بهش بدي كنه خير نبينه                          

 .اجازه بده كه محبت هاشو جبران كنم. داشته باشه و اجازه بده كه چهره مثل ماهشو ببينم و صداي قشنگشو بشنوم

 

 

 نامه دل آرا از کيش 

  آيا اين همه فشار رواني را مي توان تحمل كرد ؟ در يك جامعه سنتي و مذهبي چطور مي توانيم به زندگي ادامه دهيم ؟

مـا بـر خـالف       .ما هم اكنون در جامعه اي به سر مي بريم كه در حال توسعه مي باشد و در اين حال بسيار سنتي و تقريبا مذهبي و خشك زندگي مي كنـيم                              

 . ما بايستي با اين موضوع منطقي برخورد كنيم. اميد دادن و وعده و وعيد دادن براي تغيير اين سنت و عوض شدن افكار مردم نمي دهيم ديگران سعي در 

نموده و ما داراي فرهنگي چند هزار ساله هستيم كه با مطالعه تاريخ در مي بابيم كه همجنس گرايي همواره وجود داشته است ولي هيچگاه مردم ان را تاييد ن           

با گذشت زمان و رشد و ارتقاي فرهنگ مردم اين مسئله برطرف مي گردد ولي اين نكتـه را نبايـد فرامـوش كنـيم كـه تغييـر دادن فرهنـگ و                                 . نپذيرفته اند   

 .باورهاي مردم كاري بس دشوار است و به زمان طوالني احتياج است 

زندگي ادامه داد اما آيا مي شود كه تمامي جامعه همجنس گراي ايران كه تعـداد انـان نيـز كـم     بعضي ها توصيه مي كنند كه بايستي از كشور خارج شد و به    

پس تكليف و سرنوشت آن دسته از افرادي كه نمي تواننـد از        !!! نيست از ايران خارج شوند ؟ آيا همگي اين توانايي مالي و اجرايي اين كار را دارند ؟ مسلما نه                     

 !!!نه !!! نه   و نابودگر جامعه بسپارند ؟؟؟ اينان چه بايد بكنند ؟ بميرند ؟؟؟؟ يا اينكه خود را به دستار قدرتمندكشور خارج شوند چيست ؟ آيا 

مـن   !!!بايد خودمان را قانع نماييم تا بار سنگين اينگونـه فشـار هـا را بكـاهيم                  . بايد خودمان را با شرايط وفق دهيم        . بايد به يك سازگاري نسبي دست يابيم        

اما تا به كي بايد منتظر ماند ؟؟؟ مگر مـا چقـدر عمـر    . تقدم كه روزي فرا خواهد رسيد كه مردم ما نيز همانند ديگر كشورها اين مسئله را خواهند پذيرفت   مع

 خواهيم كرد ؟ مگر ما تا به چند سال جوان هستيم ؟
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هرچند كـه مـا امكانـاتي نـداريم ولـي از            . ايد از تمامي امكانات استفاده نمود       پس ما توصيه مي كنيم كه در اين شرايط بايستي به بهترين نحو زندگي نمود ي               

هرچه هست نهايت استفاده را ببريم تا در آينده خودمان را سرزنش نكنيم و سعي كنيم كه فرهنگ همجنس گرايي را ارتقا دهـيم و اول بايسـتي از خودمـان                        

از اينكه بنشـينيم و فقـط بـه         .  هم دهيم و فرهنگ و كشور خودمان را آنطور كنيم كه مي خواهيم             بايد پشتيبان يكديگر باشيم و دست به دست       . شروع كنيم   

 در آخر از مجله بسيار خوبتان تشكر مي كنم. غيبت كردن و پشت سر اين و آن حرف زدن بسنده كنيم كاري حل نخواهد شد

 

 نامه شهرام از تبريز 

 درصـد مـردم همجنسـگرا    10طـي آمـار   . حرفم را توي نشريه بسيار خوبتون چاپ كنيد تا همـه بخوننـد  من يك كم درد دل دارم كه دوست دارم اين     . سالم

هستند در ايران نيز جامعه همجنس خواهان از جمعيت كمي برخوردار نيست و اينان از تمام ديدگاهها در تنگنا و تحت ظلم و رعايت نشدن حقوق هستند ما          

 اينگونه مشكالت و بي توجهي و عدم تامين نياز روحي آنان اقدام به خودكشي مي نمايند ما بسيار تحت ظلم هسـتيم         بسيار داريم همجنسگراياني كه به دليل     

ما چيزي نمي خواهيم جز حق زيستن جز حق آزاد انديشي جز حق انسان بودن حال كه ما همجنسگرا هستيم پس بايستي مثل حيوانات با ما رفتار شود ؟ و                             

ويم آيا بايد ما را زير پاهاي قدرتمند و بي رحم اجتماع خشك ذهن له شويم ؟ اگر چنين نبود ما مجبـور نبـوديم كـه در لحظـه لحظـه                         از تمامي افراد طرد ش    

زندگي خود نقش بازي كنيم ما حتي با نزديكترين دوستانمان راحت نيستيم چون به مجرد اينكه آنان كوچكترين اطالعي كسب كنند طرد خواهيم شـد آيـا                            

مي توان زندگي ناميد ؟ آيا معني زندگي اين است كه بخوري و دم نزني و منتظر مرگ باشي و يا فرار كني ؟ كجاي ئنيا ما را به مرگ محكوم كرده اند                                 اين را   

مي نبرده است چـرا  ما به چه روي آوريم به كشور به دين به جامعه به فرهنگ به چه چيز؟ اسالمي كه به تمام نيازهاي بشريت پاسخ گفته است چرا از من اس              

ما را محكوم به مرگ كرده است البته اين رابايد گفت كه ما از قوم لوط نيستيم آنان با ما فرق دارند آيا ما بـه چـه گنـاهي مرتكـب شـده ايـم كـه غربيـان و                                         

نمي خواهيم به اين دليل آن را ترك گفته          . م هستي  كشور اهالي اين اروپاييان به آن مرتكب نشده اند ؟ آيا ما به راهي جز فطرت و سرشت خود رفته ايم ؟ ما                     

  . و آواره كشورهاي جهان شويم ما بايد بمانيم و آزاد زندگي كنيم
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 درباره ی سازمان ما  
 

 سازمان همجنسگرايان آلمان و ما 

 

  آن  به عضويت  سازمان كه  70 و در حدود     ،عضونفر   3000 با    )LSVD( سازمان همجنس گرايان آلمان   

 و نيز ارتباطات سياسي ،اين سازمان داراي قدرت وسيع در حوزه مطبوعات. وذترين ان جي او  همجنس گرايان در آلمان مي باشد   ف، بزرگترين و پرن    اند درآمده

 درآلمان، ارتبـاط ميـان دو    نماينده سازمان همجنس گرايان ايراني،، با همت شاهرخ رئيسي2006در مي . گسترده با پارلمان اروپا و نهادهاي بين المللي است  

هاي بعـدي ميـان     مقدمات همكاريهمچنين. افتخاري يكديگر در آيندبه عضويت آن شد تا اين دو سازمان يد كه منجر به دسازمان ايراني و آلماني برقرار گر    

PGLO   و LSVD  اقدام مشتركي بـه يادمـان       2006 جوالي    30 و   29، در   »كريستوفر استريت دي  «دو سازمان ايراني و آلماني در جشن         اين.  مهيا گرديد ،

ارتبـاط ميـان سـازمان همجـنس گرايـان ايرانـي بـا              . اعدام دو نوجوان در مشهد برگزار كردند كه با استقبال و توجه مطبوعات و خبرنگاران آلماني مواجه شد                 

، 2006 اكتبـر سـال   13 تا اينكـه در  ،رهنگي سازمان ادامه يافتسازمان همجنس گرايان آلماني توسط شاهرخ رئيسي، نماينده سازمان در آلمان و دبير امور ف          

 و نيز فعاليت در عرصه فرهنگي       ، و روشنگري در اين زمينه     ،هايش در كشور آلمان در دو عرصه دفاع از حقوق همجنس گرايان            شاهرخ رئيسي به دليل فعاليت    

 ي تمـامي اعضـا، رسـماً   أو هنري، بنا به تقاضاي مدير كل سازمان همجنس گرايان آلماني، و با ر        

ــان    ــان آلم ــازمان همجــنس گراي ــديره س  und Schwulenverband in -(  وارد هيئــت م

Deutschland LSVD ben Les Der (  الزم به گفتن است كه ايـن نخسـتين بـاري           . شد

شاهرخ رئيسي  . است كه يك ايراني وارد بخش مديريت سازمان همجنس گرايان آلمان مي شود            

گي سازمان همجنس گرايان ايرانـي و نيـز يكـي از دو سـردبير نشـريه همجـنس          دبير امور فرهن  

شـاهرخ رئيسـي كـه هـم        .  از آنكه در محيط سياسي باليده باشد، در حيطه هاي فرهنگي و هنري فعاليت داشته اسـت                او بيش   مي باشد   ) چراغ(گرايان ايراني 

 :ين سمت و مسئوليت براي او از چند لحاظ حائز اهميت استاكنون در شهر فرانكفورت زندگي مي كند، معتقد است كه دريافت ا

پناهجويان .  و حقانيت پناهجويان همجنس گرا در آلمان مبارزه سياسي بكنم     ،دست مي آورم كه با قدرت و توان بيشتر براي دفاع از حقوق            ه  نخست امكاني ب  «

 داشته ام، در دو سالي      LSVDهستند و من بر اساس صحبتي كه با مسئولين          رفتارهاي تبعيض آميز دولت آلمان      در معرض   همجنس گرا در آلمان به شدت       

 ثير گذاشتن بر قوانين كشور آلمان در ارتباط با مهاجران همجنس گرا، اكسيون            أ هدف ت  اكه در هيئت مديره ايفاي مسئوليت مي كنم، در سطح كشور آلمان ب            

ضالتي كه در كشور آلمان وجود دارد هماهنگ و سازگار كردن اجتماعات مسلمان موجود در از طرفي اكنون يكي از مهمترين مع . هاي وسيعي خواهم گذاشت   

مسلماناني كه در كشور آلمان هستند درصد قابل توجهي را تشكيل مي دهند و از كشورهايي چون                 . كشور آلمان با فرهنگ و قوانين و دموكراسي آلماني است         

اينتگراتسيون يا سازگار ساختن اين اجتماعات با فرهنگ و قوانين آلمان، يكـي از              .  مي آيند  رهاي مسلمان آفريقايي  تركيه، ايران، افغانستان، پاكستان و يا كشو      

 و يا ،سالهاست در آلمان زندگي مي كنند، با اينكه بسياري از اين مسلمانان. تشكيل داده استدولتمردان آلماني در دهه گذشته را مشغوليات ذهني بزرگترين 
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كـودكي كـه در   . ثر از همان انگاره هاي خشـك و ايسـتاي مـذهبي اسـت    أهاي غرب ستيزانه و مت به دنيا آمده اند، اما درونشان مملو از پيشداوري در همينجا   

هايم  ستمن در نش.  مشكالت عديده بسياري با خود و محيط خانواده اش پيدا مي كند،چنين خانواده هايي به دنيا بيايد و بزرگ شود، اگر همجنس گرا باشد  

مسلمان در آلمان ارتباط برقـرار كنـيم و   » اجتماعات موازي«آن سعي كنيم با اين مبناي با سازمان همجنس گرايان آلماني، پروژه اي را مطرح كرده ام كه بر      

نيـاز  از مـوارد    نجام مي گرفت، اكنون     هاي جنسي، به عنوان كار روشنگري ا        اقليت ارتباط با  در   80آنچه در آلمان دهه     . اي روشنگرانه بزنيم   ه دست به فعاليت  

من به مدت دو سال در هيئت مديره سازمان همجنس گرايان آلماني خواهم بود و در اين مدت سعي در تـدوين پـروژه                        . اجتماعات مسلمان مقيم آلمان است    

 : بخش خواهد شد3عظيمي دارم كه به طور خالصه شامل اين 

 .دوجنس گرا و ترانسجندر در كشور آلمان -ويان هممبارزه سياسي براي دفاع از حقوق پناهج-1

 .ارتباط با محيط ايراني و افغاني مقيم در كشور آلمان و روشنگري فرهنگي براي آنان در زمينه همجنس گرايي -2

 بين المللي بـر سـران حكومـت     هدف تقويت فشاراهاي جنسي داخل كشور ايران به محافل آلماني ب      ليتانعكاس اخبار داخل ايران و موارد نقض حقوق اق         -3

 .هاي جنسي داخل كشور اقليت ثير گذاشتن بر بهبود وضعيت زندگيأ ت وايران

جدا از همه اين موارد كه شاهرخ رئيسي بيان مي كند، مسئوليت دو ساله ي او هيئت مديره سازمان همجنس گرايان آلماني فرصت مناسـبي خواهـد بـود تـا                

 . يكديگر استفاده كنند و تجاربسازمان همجنس گرايان آلماني با يكديگر نزديك شده و از اطالعاتسازمان همجنس گرايان ايراني و 
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 جنگ برای فردا 

 سردبير نشريه الحريه؛ ) Afdhere Jama(از افدهر جاما  مصاحبه ای با آرشام پارسی

.  به پشتيباني يكديگر آغاز نموده انـد ،ييرچند سالي است كه گروهي از دگرباشان ايراني حركتي را براي تغ    

از خارج و داخل كشورشان به دور هم جمع شده اند تا رفتارهاي محافظه كارانه كشورشان را عليـه اقليـت            

اين گـروه، سـازمان همجنسـگرايان    . هاي جنسي و همچنين قوانين مجازات سنگين موجود را تغيير دهند    

 اعضاي اين گروه چهره جنبش اقليـت هـاي جنسـي ايرانـي شـده                چندي است كه يكي از    . ايراني نام دارد  

خوش مشرب، شيرين و محترم با قلبي بي آاليش و نگران و دلواپس همه . اسم او آرشام پارسي است. است

 .اين گوشه اي از مكاتباتي است كه من با او داشته ام. دوستانش است

***************************** 

 كجا متولد شدي؟: جاما

  ايران–شيراز : آرشام

 درست است؟. مسلمان هستي: جاما

 . من همه اديان را قبول دارم. اما مايلم كه به همه بگويم عقايد و باورهاي من همانند مذهبي ها نيست. مسلمان هستم. بله: آرشام

  كي بود؟،اولين باري كه خودت را به عنوان يك همجنسگرا شناختي: جاما

 .د هشت يا نه سال داشتمهنگامي كه حدو: آرشام

 چه احساسي در آن زمان داشتي؟:  جاما

ابتدا فكر مي كردم كه من مشكل دارم چون در اسالم همجنسگرايي            . وت از ديگران هستم چون من عاشق پسرها مي شدم         احس مي كردم كه من متف     : آرشام

اول حس مي كـردم كـه گناهكـارم و بـه            . نسي داشته باشند را دوست ندارد     من شنيده بودم كه خدا كساني را كه با همجنسان خود ارتباط ج            . طبيعي نيست 

 .وحشتناك بود اما باالخره احساسات خودم را شناختم. همين دليل بيشتر به مذهب روي آوردم

 آيا به ياد داري كه چيزهاي منفي از مردم در رابطه با همجنسگريان شنيده باشي؟. رشد كردي: جاما

 .صحبت كرد و موارد بسيار دردناكي اتفاق افتادبا من يك بار مادرم متوجه شد و بسيار .  نوجوان بودم با پسردايي ام ارتباط جنسي داشتمزماني كه. بله: آرشام

 ثيري بر تو داشت؟أچه ت: جاما

 .  نمي توانستمعاًبعضي وقت ها تصميم مي گرفتم كه بايد اين كار را متوقف كنم اما واق. البته روابط جنسي من ادامه داشت: آرشام

 چه زماني متوجه شدي كه افراد ديگري همانند تو هستند؟: جاما

خيلي عالي بود چون افـراد زيـادي كـه مثـل مـن              . اولين باري كه به اينترنت دسترسي پيدا كردم در سايت گوگل به جستجو مشغول شدم              . خيلي بعد : آرشام

                   !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                         شماره بيست و یکم   –   ۶۶  



 .ه به جز من هيچ كس ديگر اين گونه نيست كمخيلي خوشحال شدم چون فكر مي كرد. بودند را يافتم

 آيا دوست پسر در ايران داشتي؟: جاما

 .براي كارهاي شخصي ندارموقتي از زماني كه به فعاليت در زمينه حقوق اقليت هاي جنسي مشغول شدم هيچ . نه نداشتم: آرشام

 چرا اينقدر دوست داري به ديگران كمك كني؟: جاما

مي توانستم حس آن ها را بفهمم چون خودم نيـز      .  غيرطبيعي نيستم، به ديگران مي انديشيدم كه چه سختي هايي را مي كشند             زماني كه فهميدم من   : ارشام

امـا  . به خودم گفتم من بايد كـاري كـنم        . پس خواستم كه آن ها هم اين احساس خوب را داشته باشند           . در آن شرايط بسر مي بردم و آن را تجربه كرده بودم           

 .كه چه بايد كردنمي دانستم 

 مد؟آ چطور سازمان همجنسگريان ايراني به وجود ،خب: جاما

ما فقط نامه به هم ارسـال       . مي گردد  ال پيش بر  س پنج   اسم آن رنگين كمان بود اين به تقريباً       . اول با يك گروه و ايميل ليست بسيار ساده شروع كردم          : آرشام

سايتي را به نام پرشين گي بوي كه در حال حاضـر غيـر فعـال     چند سال بعد، وب  . كين ارسال مي نموديم   مي كرديم و برخي اوقات هم مقاالتي را براي مشتر         

يكي از ما سـازمان را در نـروژ   . گروه به سازمان همجنسگرايان ايراني تغيير شكل داد  ،   2004در سال   ،زماني كه كمي قوي تر شديم     . است را راه اندازي كرديم    

 . آن در كانادا هستمدسمي خودمان را آغاز كرديم و امروز من در حال ثبت مجدثبت كرد و ما فعاليت هاي ر

  ؟ همراهي مي كنند،چه كساني تو را در اين حمايت كردن ها: جاما

يـر فرهنگـي و      در آلمـان كـه دب      ،شاهرخ رئيسي .  در هلند كه دبير حقوق بشر و مدير دفتر سازمان در هلند مي باشد              ،صبا راوي . ما تعداد كمي هستيم   : آرشام

. چند نفر ديگـر نيز  و ،دبير اجتماعي،  دبير بهداشتي، پيروز ،يكي از سردبيران چراغ، مانيقهرمان،  در كانادا، ساقي ،پويا. مدير دفتر سازمان در آلمان مي باشد      

 .رف اقليت هاي جنسي داريمطما همچنين كمك هايي از 

مايت كنند چون در اين صورت خيلي از پشتيبانان خود          حز سازمان ها و گروه هاي فعال نمي توانند از ما            بسياري ا . سفانه همجنسگرايي در ايران تابو است     أمت

العـات كـافي   طمردم ا. ؟ چون نمي تواند چرا. به عنوان مثال شيرين عبادي گفته است كه در سطح عمومي نمي تواند از ما حمايت كند                . را از دست مي دهند    

 .ار حمايت و پشتيباني داشته باشيمظبنابراين ما بايد اول آن ها را آگاه كنيم و بعد انت.  ندارنددر ارتباط با دگرباشان جنسي

 اين صحت دارد؟. من شنيده ام كه تو از مرگ فرار كردي. بسياري از اقليت هاي جنسي مي گويند كه هدف دولت قرار گرفته اند: جاما

 . مشكالت بسيار زيادي داشته ام اما در حال حاضر نمي توانم در مورد آن صحبت كنم. شرح دهم نمي توانم جزئيات آن را اما واقعاً. هلب: آرشام

مجله ماها چندي پيش اعالم كرد كه بـاور دارد ايـاز و محمـود كـه سـال گذشـته در مشـهد اعـدام شـدند                   . وال كنم ئاجازه بده اين را س    .  چرا مي فهمم : جاما

منابع شما در ايران چه مي گويند؟ سازمان شـما چـه نظـري در ايـن مـورد        .  بوده است  ن ها عامل اصلي اعدامشا    همجنسگرا بوده اند و اين گرايش جنسي آن       

 دارد؟

من نمي دانم كه چطور آنها اعالم كردند كه آن دو نوجوان همجنسگرا بودند و به اين دليل اعدام شدند زيرا ما ايـن دو فـرد را تـا قبـل از اعـدام نمـي                             : آرشام
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مهمترين دليل اعدام آن دو نوجوان انجام عمل همجـنس          . ما مي بايد با احتياط بيشتري كلمات را به كار ببريم          . اسم ان ها را نيز نشنيده بودكسي.شناختيم

ينجاست كه آنـدو بـه      نكته مهم ا  . اينكه آيا آندو همجنس گرا بوده اند يا نه؟ نه قابل رد است و نه قابل اثبات                . گرايانه بود و اين با گرايش جنسي متفاوت است        

 .دليل اقدام به رابطه همجنس گرايانه اعدام شدند

 قيقي انجام داده است؟حآيا سازمان همجنسگرايان ايراني در اين زمينه هيچ ت: جاما

زندگي .  تحقيق كند اما نتوانستنماينده اي در مشهد داريم، با او تماس گرفتيم و خواستيم كه در اين مورد. ما تحقيقي در اين مورد انجام نداديم. خير: آرشام

 .ي خواستيم كه واقعه اي ديگر بيافرينيمماو در خطر قرار گرفت و ما تصميم گرفتيم كه اين پروژه را متوقف كنيم چون ن

 آيا فكر مي كني ماها در مورد آن تحقيق كرده است؟: جاما

مـا نيـز    . اعالم نظر كـرد    اما به اتكاي اين ايميل ها نمي شود قطعاً        . فت نموده است  من مطمئن هستم كه مجله ماها ايميل هايي از مشتركين خود دريا           : آرشام

 . براي اثبات نمي توان استفاده كرد،ايميل هايي در اين باره دريافت كرده ايم اما به عنوان مدرك

 مي خواهي مردم به صورت كلي از ايران چه تصوري داشته باشند؟: جاما

ايـن  .  معرفي مي كند   م را به صورت افرادي وحشي و مجر        ايران برخي مواقع من خبرهايي را مي بينم كه كه مردمان         . خونگرم است جامعه ايراني بسيار    : آرشام

 . بسيار صلح طلب و با فرهنگ هستنديايراني ها به طور كل.  حقيقت نداردابداً

 ي مواجه هستند؟تدگرباشان ايراني با چه مشكال: جاما

دانند كه ما مي جامعه ايران از اقليت هاي جنسي حمايت نمي كند چون ن. مجازات اسالمي ايران و نبود اطالعات كافي در جامعه. د مشكل عمده دارنود:آرشام

 هـاي   ستـر . قانون مجازات اسالمي تـرس مـوجهي بـراي دگرباشـان اسـت            .  آنها از ما حمايت خواهند كرد      پس از آن مطمئناً   . نها بايد آگاه شوند   آ. كه هستيم 

 خانواده ما از گرايشات جنسيمان مطلع شوند چه بايد كنيم؟ و صـدها              رگير كنند، چه خواهد شد؟ ما چه بايد كنيم؟ اگ         ستاگر آنها ما را د    . ي وجود دارند  بسيار

 .اع و اجتم،كوم مي شويم هم خانوادهحما هم توسط قانون م. اگر دستگير شويم خانواده ما حمايتمان نخواهد كرد. وال بدون جواب ديگرئس

 اوتي در شهرهاي مختلف ايران وجود دارد؟تفبراي زندگي دگرباشان آيا : جاما

ما گزارشات بسيار زيادي از شرق و غرب ايران داريم كه در شرايط بغرنجي هستند بدليل                . شهرهاي بزرگ بهتر از شهرهاي كوچك هستند      . صد در صد  : آرشام

 .تر و هوموفوبيايي بيشتراينكه افكار مذهبي بيشتري وجود دارد و اطالعات كم

 ونه است؟گات اينترتي چطارتبا: جاما

تحقيقات زيـادي انجـام     . مي كنند استفاده  بيشتر ايرانيان از اينترنت تنها براي پاسخ دادن به نامه هايشان            . ست ا دود  حرنت در ايران م   تدسترسي به اين  : آرشام

 .نمي دهند چون اكثر سايت ها فيلتر شده است

 آيا اقليت هاي جنسي ايراني در تالش هستند كه از ايران خارج شوند؟.  در اروپايرانيان پناهجو در غرب بسيار شنيده ام خصوصاًمن از ا: جاما

ت ما با توجه نمي كنند اين است كه مشكال به آن اما چيزي كه. روندبند از ايران خارج شوند و به اروپا يا امريكاي شمالي ابيشتر دگرباشان ايراني مايل : آرشام
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سفانه اكثر ايرانيـان مقـيم   أدر تورنتو زندگي مي كنم اما مت. به عنوان مثال، من به دليل فعاليت هايم مجبور شدم ايران را ترك كنم. مهاجرت حل نخواهد شد 

كان در ايـران بماننـد و تـالش كننـد كـه      به هر حال ما به اعضاي خود پيشنهاد مي كنيم كه تا حد ام. نداتورنتو نيز در مورد مسائل اقليت هاي جنسي ناآگاه     

 .  دستگير خواهند شد، اگر بمانند،جامعه را تغيير دهند اما برخي اوقات

 زندگي تو از زماني كه به كانادا آمدي چه تغييراتي كرده است؟: جاما

 مي كـردم    فكرني كه در ايران بودم      ازم. ا در اينجا چشيدم   من طعم آزادي ر   . حال مي توانم فعاليت هاي خودم را بدون ترس انجام دهم          . بسيار زياد . اوه: آرشام

توانم براي دوستان و جامعـه اقليـت هـاي جنسـي ايرانـي       بسيار خوشحالم كه اينجا زندگي مي كنم چون مي   . آزادم اما در حال حاضر اين طور فكر نمي كنم         

سي به من آسيب برساند، من مي توانم به پليس مراجعه كنم و مطمئنم كه پلـيس           اگر ك  اينجا. دنالبته افراد هوموفوب در همه جاي دنيا وجود دار        . تالش كنم 

 . پليس تماس بگيرم چون پليس مرا دستگير مي كرد نه آن شخص مجرم راازماني كه در ايران بودم، نمي توانستم ب. از من حمايت خواهد كرد

 قات داري؟آيا اينجا با پسرها مال. زندگي عاشقانه و خصوصي تو چطور است: جاما

 .روزانه حدود بيست ساعت كار سازماني ام را انجام مي دهم.  وقت آزاد ندارممن معموالً. نه

 چرا اين همه كار مي كني؟. اين خيلي طوالني هست. پسر. اوه: جاما

پس زودتر از حدود پـنج      . سازمان در ايران كار كنم    من بايد با نمايندگان و دبيران       . تالف زماني داريم  خبه دليل اينكه حدود هفت ساعت ونيم با ايران ا         : آرشام

 روزهـا كـار     آنخر هفته اينجا با ايران يكي نيست و باز بايـد در             آتعطيالت  . همچنين با افراد كانادايي نيز در طول هفته همكاري دارم         . صبح نمي توانم بخوابم   

 .ندارمهم پس هيچ روز تعطيلي . كنم

 چطور كار مي كني؟.  باشداين بايد از نظر فيزيكي فجيع: جاما

اما وقتي مي بينم كـه  .  پولي ندارددست نمي آورم چون سازمان ما واقعاًه  پولي از اين راه ب،ستااين كار داوطلبانه من . خوب من عاشق اين كار هستم     : آرشام

. ريافت مي كنيم كه بايد به همه آن هـا پاسـخ دهـيم           ما حدود صد تا صد و پنجاه ايميل در روز د          .  به فردي كمك كنم، احساس رضايت بخشي دارم        ممي توان 

 اگر ما نباشيم كه خواهد بود؟.  كسي را براي صحبت كردن و درددل كردن ندارند،ر پاسخ ما هستندظآنها منت

 جامعه اقليت هاي جنسي در تورنتو چگونه است؟: جاما

كه با جامعه ايراني مقيم تورنتو در تمـاس         باشد  شايد به اين دليل     . زماني كه در ايران بودند     مانند    دقيقاً ،در خفا زندگي مي كنند    اً  سفانه باز هم اكثر   أمت: آرشام

 .آنها مي ترسند. در برنامه ما به مناسبت نوزدهم ژوئيه كسي از بچه ها نيامد.  آشكارسازي كنندنمي توانند كامالًاند و 

 فكر مي كني هرگز به ايران بر مي گردي؟: جاما

بـراي سـرزمينم و تمـام       . ظهر زماني كه از مرز ايران به تركيه رد شدم به شدت گريستم             از  ساعت يك و نيم بعد     2005روز جمعه چهارم مارچ     در  . بله: آرشام

ـ           . نمي دانم كه كي و چطور     . با خودم عهد بستم كه روزي بر خواهم گشت        . دوستان و هم احساسانم    دگي اما تنها مي دانم كه روزي برخواهم گشت و آزادانه زن

 . به همين دليل فرصتي براي زندگي شخصي خودم ندارم چون بايد امروز براي زندگي آزاد فردا در ايران بجنگم. من هم اكنون در تبعيد هستم. خواهم كرد
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 چه مدت در تركيه بودي؟:جاما

 .حدود سيزده ماه. از بيست و پنج مارچ تا دهم مي سال بعد: آرشام

 دا بيايي براي كشوري ديگر اقدام كرده بودي؟قبل از اينكه به كانا: جاما

در آن زمان با چند تن از دوستان دگرجنسگرايم تصميم داشتيم كـه بـراي فعاليـت هـاي                   .  اقدام كردم  2002براي انگلستان در سال     . به طور جدي نه   : آرشام

 دفتر كميسرياي عالي پناهندگان سازمان ملـل  ،يرفته شدن من در تركيهبعد از پذ. يم اما موفق به دريافت ويزا نشديموتجاري بر روي مد لباس به انگلستان بر 

از كانادا و تمام . اما از اين تصميم بسيار خشنودم   . من تصميم نگرفتم چون اطالعات كافي از موقعيت كشورها هم نداشتم          . كشور كانادا را براي من انتخاب كرد      

 .تالش هايي كه تا به امروز شده است ممنونم

 قعيت قانوني تو در كانادا چيست؟مو: جاما

با سفارت كانادا در بيست و ششم سپتامبر سال گذشته در آنكارا مصاحبه داشتم و در همان روز با ويزاي من موافقت شد و به عنـوان مهـاجر در دهـم                       : آرشام

 .وند كانادا خواهم شدكارت اقامت دائم كانادا را دريافت كرده ام و پس از حدود دو سال شهر. مي به كانادا وارد شدم

 .حال چه انتظاري از قدم بعدي آرشام پارسي بايد داشته باشيم. از اين كه اين كارها براي تو انجام شده است بسيار خوشحالم. اوه: جاما

 ،بعد از ساليان دراز سـكوت بسيار خوشحالم چون . اكتبر در دومين نشست شوراي جديد حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنراني خواهم داشت           ماه  در  : آرشام

به صورت شخصي، تصميم . در نهم دسامبر تصميم دارم كه سمپوزيوم حقوق بشر ايران را در تورنتو برگزار كنم. توانيم در سازمان ملل صدايمان را برآوريم    مي

 .دارم كه زندگي نامه ام را به انگليسي و فارسي منتشر كنم و همچنين مراحل ثبت سازمان در كانادا

ر قدرت اين را داشتي كه تغييري در خـودت بـدهي            گا. وال آخر را مطرح كرده ام     ئدر تمام مصاحبه هايي كه من انجام داده ام اين س          . چه كارهاي خوبي  : جاما

 آن چه بود و چرا؟

 دوران نوجواني و كوكي ام نااميد و ناخرسـند نبـوده            هچگاه از . زي را كه خواسته ام، انجام داده ام       ي هر چ  معموالً. ال به اين موضوع فكر نكرده ام      حتا به   : آرشام

 چيزي را تغيير نمي دادم اما تالش مي كردم كه فعاليت هاي حقوقي خودم را خيلي زودتر شروع كنم و تالش كنم كـه جلـو بسـياري از كشـتار و                 مطمئناً. ام

 .خودكشي هاي دگرباشان را بگيرم

 .با من انجام داديبسيار متشكرم آرشام كه اين مصاحبه را : جاما

 .من هم سپاسگزارم: آرشام

يك شعر كامال شخصي و تكان دهنده به مادرش براي اينكـه او را آنگونـه كـه                  » لب بگشا و بگو كه من منم      «آرشام پارسي، اين همجنسگراي ايراني مي گويد        

  .هست بپذيرد
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 شا و بگو که من منمگلب ب

 مادر، منم

 من، منم

 منم، آن پسر كوچك

  به دستيددستبن

 لبي خندان

 چشماني معصوم

 صورتي شرمگين

 بدني نحيف

 پايي لرزان

 بي سر و صدا

 هميشه مظلوم

 مادر، منم، 

 من، منم،

 همان شاگرد اول مدرسه

 همان پسركي كه وقتي به مدرسه اش مي رفتي

 از پنجره كالس مدام حياط را مي پاييدم كه

 مبادا تو رفته باشي

  توهمان پسرك كوچولوي شب هاي

 چه زود گذشت

 مادر 

 من، منم

 همان پسركي كه بارها و بارها

 يواش يواش

 اما بلندِ بلند گفتي كه
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نكن

 نكن

 نكن

 منم، آن مرد تنها 

 منم، آن بازيگر روزها و شب ها

 اما

 من، منم

 مردي آوازه خوان

 مردي نترس

 مردي بي باك

 مردي حق خواه

 مردي زندگي خواه

 و

 مردي همجنس خواه

 مادر 

 وز واقعا من، منمامر

 بازي نمي كنم

 دروغ نمي گويم

 تفره نمي روم

 حاشا نمي كنم

 نمي ترسم

 شرم ندارم

 بي حرمتي نيست

 انحراف نيست

 كثافت بازي نيست
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 بي اخالقي نيست

 زندگي ست

 همجنسگرايي من

 مادر، من، منم 

 همان پسرك كوچولوي همجنسگراي تو

 مادر 

 هنوز هم من، منم

 اما

 مردم

 بزرگم

 ياد مي زنمفر

 حق خواهي مي كنم

 داد مي زنم

 هوار مي كشم

 كه

 من مردم

 اما مرد روياهاي تو نيستم

 من مرد تنهاي تو هستم

 بگو كه من همان منم

 2006اول آگوست ، آرشام 

 

 نشريه در نوزده كشور مسلمان به نسخه عربي اين. الحريه نشريه ايست متعلق به اقليت هاي جنسي مسلمان كه به زبان عربي و انگليسي منتشر مي شود«

 و مي توانيد از سردبير اين نشريه مصاحبه اي را با آرشام پارسي انجام داده و در شماره پاييز امسال خود منتشر كرده است. صورت وسيعي پخش مي گردد

 »)www.huriyahmag.com. (سايت آن ديدن كنيد
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 سازمان همجنسگرايان ايرانی در امريکا 

ان همجنسگرايان ايراني در مجامع بين المللي باعث توجه قشر مدافع حقوق اقليت هاي جنسـي                حضور سازم 

در سرتاسر دنيا شده است به طوريكه روزانه شاهد دعوت از اين سازمان براي شركت در مراسم و سمينارهاي                   

 بشـر بـراي     در پي حضور سازمان همجنسگرايان ايراني در اولين كنفـرانس جهـاني حقـوق             . گوناگون هستيم 

Gay Liberation Networkاقليت هاي جنسي در مونتريال كانادا، با شبكه همجنسگرايان آزادي خواه 

، كه مقر آن در شيكاگو مي باشد، آشنا شديم، و از سازمان همجنسگرايان ايراني دعوت شد كه در سمينار و مراسمي كه به مناسبت هشـتمين سـالگرد قتـل                               

 . در شيكاگو شركت كرده و به عنوان سخنران ويژه از وضعيت اقليت هاي جنسي ايراني سخن گويد) Mathew Shepard(متيو شپرد 

 

از آن پـس همـه سـاله در سرتاسـر امريكـا بـا برپـايي                 . مجروح شد و به قتل رسيد     ) هوموفوب(هشت سال پيش متيو شپرد به دست افرادي همجنسگراستيز          

سگراستيزانه ياد و خاطره او را گرامي مي دارند و او را به عنوان سمبل كشتارهاي همجنسگرايان معرفي مي كنند تظاهراتي اعتراض آميز عليه رفتارهاي همجن

هدف از دعوت سازمان همجنسگرايان ايراني به عنوان سخنران ويژه در اين راهپيمايي             . و خواستار حذف اين گونه رفتارها و برخورد قانوني با اين افراد هستند            

 . اقليت هاي جنسي ايراني و فشار همجنسگراستيزي است كه بر آنها اعمال مي شودهمانا وضعيت

شـده اسـت و مقـيم تورنتـو مـي باشـد، بـراي شـرح وضـعيت                ) كانـادا و امريكـا    (سام كوشا كه از حدود شش ماه پيش نماينده سازمان در امريكـاي شـمالي                

موضوع مورد بحث برخي از رسانه هاي شيكاگو در ششم و هفـتم اكتبـر مـاه، اقليـت                   .  رفت همجنسگرايان، دوجنسگرايان و دگرجنسگونگان ايراني به شيكاگو      

هاي جنسي ايراني و سازمان همجنسگرايان ايراني بود به طوريكه بيش از ده مصاحبه حضوري و تلفني در اين مدت كوتاه انجام شد و نتايج بسـيار مثبتـي را                              

جنسگرايان ايراني دعوت شده است كه در نشست مدافعان حقـوق بشـر در نيويـورك نيـز شـركت نمايـد كـه                        شايان ذكر است كه از سازمان هم      . در بر داشت  

 . احتمال دارد آرشام پارسي براي اين نشست به امريكا سفر كند

 

 نشست نماينده سازمان همجنسگرايان ايرانی با نمايندگان دولت سوئد 

دن پناهجويان همجنسگرا به ايران، كه همزمان با دومين نشست شوراي جديد حقوق بشر سـازمان                در پي تصميمات جديد دولت سوئد مبني بر بازپس فرستا         

ملل در ژنو بود، فرصتي ايجاد شد تا سازمان همجنسگرايان ايراني مذاكراتي با نماينـدگاني از دولـت سـوئد داشـته باشـد و بـه بررسـي وضـعيت پناهجويـان                                 

 .  در سوئد بپردازدهمجنسگرا، دوجنسگرا، و دگرجنسگونه ايراني

و ) ILGA(، در حاشيه دومين مجمع شوراي جديد حقوق بشر سازمان ملـل، بـه همـت سـازمان جهـاني همجنسـگرايان        "حقوق اقليت هاي جنسي   "نشست  

ين نشسـت بـود كـه    سفير سوئد در شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز يكي از شركت كنندگان در ا       . در ژنو برگزار شد   ) RFSL(سازمان همجنسگرايان سوئد    

ايشان در مالقاتي كه با نماينده سازمان همجنسگرايان ايراني داشـتند از تصـميم جديـد دولـت سـوئد ابـزار       . توجهي ويژه به مسائل اقليت هاي جنسي داشت   

 . يراني اعالم نمودندناخرسندي نموده و حمايت همه جانبه خود را از سازمان و همچنين كليه همجنسگرايان، دوجنسگرايان، و دگرجنسگونگان ا
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سفير سوئد در شوراي حقوق بشر سازمان ملل نشستي را جهت بررسي وضعيت اقليت هاي جنسي پناهجوي ايراني در سـوئد ترتيـب داد و از آرشـام پارسـي                              

. نماينده سازمان همجنسگرايان ايراني دعوت كرد كه گزارش خود را در اين باره تقديم مقامات دولت سـوئد نمايـد     

ن نشست، اليزابت اكلوند، از وزارت امور خارجه سوئد، و ميكائيل ريبنويك، از اداره مهاجرت سوئد نيز شـركت    در اي 

نماينده سازمان گزارشاتي را از وضعيت اقليت هاي جنسي در ايـران ارائـه نمـود و همچنـين بـه توضـيح                       . داشتند

نماينده سازمان اين تصميم دولت سوئد را نقض مستقيم حقـوق بشـر   . ايند، پرداختشرايط افرادي كه برپايه گرايش جنسي خود درخواست پناهندگي مي نم       

 . دانست و از اين تصميم توسط دولت كشوري كه آوازه دموكراسي دارد ابراز تعجب نمود

ز ميكائيل ريبنويك، از اداره مهاجرت سوئد، اعالم نمود كه بر اساس گزارش سـفارت سـوئد در تهـران مشـكلي بـراي برخـي ا                         

پناهجويان همجنسگرايي كه سال ها پيش به ايران بازپس فرستاده شدند، پيش نيامده است و دولت بر استناد اين امر مي تواند آنان را باز پـس فرسـتد زيـرا                               

زندان توسط مقامـات دولتـي      نماينده سازمان با اعتراض به اين گزارش ابراز نمود كه تنها مشكل همجنسگرايان اعدام و                . خطر جاني آن ها را تهديد نمي كند       

شايد آنها بتوانند در زمان بازپس فرستاده شدن براي نجات جان خود دروغ گفته و همه چيز را انكار كنند، اما چه كسي پاسخگوي زنـدگي تبـاه                           . ايران نيست 

 شده آنها خواهد بود؟ آيا حقوق آنها به رسميت شناخته شده است؟ 

پرونده هاي تمامي پناهجويان به صورت فردي مورد بررسي قرار مي گيرد و حتما خطر جاني آنها مورد ر خارجه، گفت خانم اليزابت اكلوند، از وزارت امو

ما تمام تالش خود را خواهيم كرد كه وضعيت پناهجويان همجنسگرا، دوجنسگرا، و دگرجنسگونه ايراني در سوئد اما در شرايط موجود . بررسي قرار مي گيرد

 .اين راستا با سازمان همجنسگرايان ايراني ارتباطي تنگاتنگ خواهيم داشتبهبود يابد و در 

 

 

 ديدارهای سازمان همجنسگرايان ايرانی در آلمان 

در حاشيه نشست دوم شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو كه سازمان همجنسگرايان ايراني نيز در 

فيليپ براون دبيركل .  فعاالن حقوق بشر انجام شدآن حاضر بود مالقات هاي بسيار زيادي با سازمان ها و

 ايلگا كه خود آلماني است و از اعضاي هيئت مديره سازمان –جمعيت جهاني همجنسگرايان 

براي حمايت از اقليت هاي جنسي ايراني مالقات هايي را با مسول امور مهاجرت آلمان ) LSVD(آلمان 

آقاي گونتر نوكه سفير دولت فدرال آلمان در امور حقوق بشر در پاسخ به سوال . وق بشر سازمان ملل در ژنو ترتيب دادسفير دولت آلمان در شوراي حق

نماينده سازمان همجنسگرايان ايراني مبني بر سياست دولت نسبت به وضعيت پناهجويان همجنسگرا در آلمان اعالم كرد كه تعداد بسيار زيادي پناهجو 

دكتر. رد كه درخواست پناهندگي خود را بر پايه گرايش جنسيشان اعالم نموده اند اما داليل كافي براي اثبات خطر جاني خود در دست ندارندآلمان وجود دا

 در اين موردتئودور راتگبر نيز اعالم كرد كه براي پرونده هاي شخصي پناهجويان احتياج به اطالعات به روز شده از وضعيت اقليت هاي جنسي ايراني دارند و

همجنسگرايان 

و 

در 
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 . اظهار اميدواري نمود كه سازمان همجنسگرايان ايراني مي تواند با دادگاه هاي پناهندگي آلمان همكاري نزديكي داشته باشد

با سازمان در سفر آرشام پارسي نماينده سازمان همجنسگرايان ايراني به آلمان به اتفاق شاهرخ رئيسي دبير فرهنگي و نماينده سازمان در آلمان مالقاتي 

مدافع حقوق پناهندگان در آلمان صورت پذيرفت و راهكارهاي دفاع از حقوق اقليت هاي جنسي پناهجو مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و زمينه 

 .همكاري هاي آينده فراهم شد

واالت خبرنگاران و روزنامه ئن شركت نمود و به سهمچنين آرشام پارسي در روزهاي پاياني سفر خود به آلمان در مصاحبه مطبوعاتي ويژه اي در شهر كل

اين رسانه ها با انتشار اين . نگاران در ارتباط با وضعيت اقليت هاي جنسي در ايران پاسخ گفت و شرايط اجتماعي، حقوقي آنان را به تفصيل شرح داد

سگرايان و دگرجنسگونگان ايراني در داخل و خارج كشور گزارشات در مطبوعات آلماني سعي در به تصوير كشيدن وضعيت صحيح همجنسگرايان، دوجن

 .خواهند نمود

جلسه حضوري خود را در ارتباط با نشريه چراغ و راهكارهاي هر چه پربـارتر نمـودن آن    بار  در پايان آرشام پارسي، شاهرخ رئيسي و ساقي قهرمان براي اولين            

 . يافتي نشريه پرداختند و تصميماتي را اتخاذ نمودنداي از انتقادات و پيشنهادات در زار نمودند و به پارهگبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                         شماره بيست و یکم   –   ٧۶  



 
 

 

 غنشريه الکترونيکی چرا
 

 

از دوستان و همکارانی که مطلبی برای ما  .از کليه پژوهشگران، نويسندگان، مترجمان و ويرايشگران، دعوت به همکاری می کند

 :، خواهش می کنيمارسال می کنند

 

 مطالب خوانا باشند  

 همراه ترجمه ها، نسخه ای از متن اصلی ارسال شود  

 مطالب فرستاده شده قبال چاپ و منتشر نشده باشند و اگر منتشر شده است، حتما اسم منبع و تاريخ دقيق آن قيد شود  

 مطالب آزاد است) در صورت نياز( در ويرايش غچرا   

  می شود رت درخواست نويسندگان، پس فرستادهمطالب رسيده، در صو  

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  
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 )majaleh_maha@yahoo.com(مجله ماها 

 )helia.parand@gmail.com(مجله سکاف 

 )delkadeh@gmail.com(ماهنامه دلکده 

 )news@bidari.info(خبرنامه بيداری 

  ) editor@pglo.net(ریه چراغ نش

 )radio@pglo.net(رادیو رها 
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 تماس با ما

arsham@pglo.net  آرشام پارسی-١    

saba@pglo.net  صبا راوی-٢  

shahrokh@pglo.net  شاهرخ رئيسی-٣  
 :اعضای شورای مرکزی به ترتيب حروف الفبا

sam@pglo.net  ۴-سام کوشا    

      

arsham@pglo.net  دبيرکل آرشام پارسی: 

      

 :دبيران سازمان    

      

saba@pglo.net  دبير حقوق بشر  صبا راوی 

shahrokh@pglo.net  دبير امور فرهنگی شاهرخ رئيسی 

mani@pglo.net  دبير امور بهداشتی مانی زانيار 

pirooz@pglo.net  دبير امور اجتماعی پيروز مهرآئين 

      

 :مدیران سازمان    

      

radio@pglo.net  مدیر رادیو رها مهرناز خجسته 

   

      

 :شعبه های سازمان    

      

shahrokh@pglo.net  شعبه آلمان شاهرخ رئيسی 

babak@pglo.net  شعبه فرانسه بابک اميری 

sam@pglo.net  کانادا و امریکا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا( 

saba@pglo.net  شعبه هلند صبا راوی 
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