


 تقديم به شما
 

 همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی    سخن سردبير

 در تاریخ    ماه گذشته، شاهد یکی از زیباترین لحظات      

بيانيه ای کـه در  ! ایران بودیم جنبش همجنس گرایان

 دفاع از حقوق همجنس گرایان و مبارزه با پدوفيلی و

هوموفبيا توسـط فعـاالن ایرانـی حقـوق بشـر تـدوین             

گرایــان ز جانــب فعــاالن جنــبش همجــنسگردیــد و ا

 ٣صفحه   ...حمایت شد،
 

 

کتاب شاهد بازی در ادبيـات فارسـی نوشـته دکتـر سـيروس               

شميسا یکی از نادر مـتن هـایی اسـت کـه بـه طـرز جـالبی                   

ــات فارســی بررســی    مســاله همجنســگرایی را در گــذر ادبي

 برای اولين بار در ایران بـه        ٨١این کتاب در سال     . نموده است 

ت جمــع آوری و ممنــوع پ رســيد امــا متاســفانه بــه ســرعچــا

 ۵صفحه ... اعالم گردید

 ساد، زندان آگاهی   یک هنجار؟ادگرجنس پوشی، چالشی ب

، ریشــه در )Transvestism(کلمــه ترانسوستيســم 

بـه معنـای    » ترانس«زبان التين دارد و از دو قسمت        

بـه معنـی لبـاس، تشـکيل شـده          » ِوستا«تعویض و   

ان انگليســــی کلمــــه معــــادلش   در زبــــ. اســــت

"Crossdressing "  از دو بخـشِ     است و آنهم   Cross 

 بـه معنـی جامـه و        dressingبه معنی جابجـایی، و      

 ٨ه صفح ... .لباس، شکل گرفته است

 

ــاريکی ســتها نويســندهاز برخــی ایــن ویژگــی    کــه ت

نهفته در روياهايمان را پيش چشم گذارند و بدينسـان          

ــاريخ   ــه پيشــگويی ت ــددســت ب ــواره  . ی بزنن ــا هم اينه

ــاالترين ارج و    ــا ب نويســندگانی نيســتند کــه در نظــر م

 ١٢ه صفح ...آنها . احترام را دارند

 دو شعر از شيما کلباسی  همراه یک نقد" مردی در حاشيه"

ســال گذشــته اتفــاقی مهــم در عــالم ادب فارســی 

در سوئد مجموعه داسـتانی   نشر باران. اتفاق افتاد

، بـــه قلـــم شـــهرام   »اشـــيه مـــردی در ح«بنـــام 

 نویسـنده تيـزبين و توانـای    این .انتشار داد رحيميان

را  دکتـر نـون همسـرش   « ایرانی را پيشتر بـا رمـان   

 ٢٩ه صفح ...   شناخته بودیم» بيشتر از مصدق دوست دارد 

 

شيما کلباسی شاعر، مترجم و فعال حقوق بشر، مدیر          

 طریــق گفتگــوی بــين ملتهــا از"و گرداننــده پــروژه هــای 

 و از اعضـای مـدیریت        "شـعر زنـان ایـران     "،" ترجمه شعر 

بوده و همچنـين سـردبير      " آوای دیگر " بين المللی     پروژه

" ميـوز آپرنتيـز گيلـد     "بخش شعر مجله معروف آمریکایی      

 ٣٧ه صفح ... وی. می باشد

 

 )قسمت اول(ویژگی تاتر رضا عبدو   تازه های خواندنی

 

 همه چيز را بخوانيد

  و بدانيد                   

  و برایمان نيز بفرستيد                            

 ٣٩ه صفح ...                                                             

در " آســموپوليتن"رز مــاری بــوز، خبرنگــار نشــريه ی  

ديداری آه  از تمرين نمايشی از رضـا عبـدو در سـال              

در گوشــه ای يــك : " ... نويســدمــی      داشــته، ٩٣

او را با طنـاب مـی بنـدد و بـر            . مرد با زنی می جنگد      

در گوشه ی ديگر مردی با يك       . روی زمين می آشد     

نيــزه قربــانی اش را نشــانه مــی گيــرد و ازدســتگاه صــدا آوازی وحشــت زا 

 ۵٠ه صفح ...پخش می شود

 

 شبنم فکر: معرفی یک وبالگ  قدرت و لذت

، مجموعــه مقــاالتی اســت از »لــذتقــدرت و «کتــاب 

توســط خــانم شــادی    کــه آدریــان ریــچ و اودری لــرد،

ایـن کتـاب توسـط نشـِر        . امين ترجمه و انتشار یافـت     

 صــفحه، بــه بــازار ١۶٠ و در ٢٠٠۶کتــاب آیــدا، در مــه 

 ۵٣ه صفح ...کتاب عرضه گردید
 

بـه  وبالگ، دفترچه اینترنتی خاطرات روزانه است، که در آن وبالگ نـویس،              

، مـی   »چيزهـا «بيان احساسات، تجربه ها و دریافتهایش از خود، جهـان و            

خواننده ، فـراهم مـی آورد، تـا          این امکان را برای نویسنده و      وبالگ. پردازد

در قسمت نظرهای وبالگ، بـه دیـالوگ و گفتگـو بـا یکـدیگر بنشـينند و بـه           

 ۵۶ه صفح.. . تبادل احساسات و نظرهاشان بپردازند
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 متفاوت از دیگران: م و تاترفيل  دریچه

دریچــه برگزیــده ای اســت از اشــعار و مطالــب ارســالی خواننــدگان  

 ۵٩ه صفح.. . چراغ

 

 درباره سازمان ما

بيانيه ها، نامه ها، فعاليت ها و گزارش های انجام قوانين نشریه، 

 ۶۴ه صفح.. .شده در ماه گذشته

پــاول کرنــر، نوازنــده چيــره دســت ویــولن، همجــنس        

یـک شـب در     .  و کسی از ایـن راز آگـاه نيسـت          گراست

کارناوال، با مرد جـوانی آشـنا مـی شـود، بنـام فـرانس               

بولک، کـه ظـاهر مهربـانی دارد، پـاول، او را بـا خـود بـه               

فرانس بولک اما باج گيـر رذلـی اسـت، و          . خانه می برد  

زمـانی کـه پـاول او را مـی          . قصدش اخاذی از پاول کرنر    

 ۶٠ه صفح.. .شناسد، دیگر دیر شده و
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ایران   در تاریخ جنبش همجنس گرایان ماه گذشته، شاهد یکی از زیباترین لحظات

 بيانيـه ای کـه در دفـاع از حقـوق همجـنس گرایـان و مبـارزه بـا پـدوفيلی و         ! بودیم

هوموفبيا توسط فعـاالن ایرانـی حقـوق بشـر تـدوین            

گرایــان  گردیــد و از جانــب فعــاالن جنــبش همجــنس

حمایت شد، دربرگيرنده امضاء و نـام بـيش از ده هـا             

ــی و   ــی، ادب ــيت فرهنگ ــره و شخص سياســِی  چه

دگرجنس گرا بود که برخی نامشان بـرای اولـين بـار           

گرایــان مطــرح  بــه عنــوان مــدافع حقــوق همجــنس 

اینترنتـی   این خبر در سرفصل اخبار مهـم بسـياری از خبرگزاریهـا و صـفحات    . گردید

 ز آن، اسمشان به فهرست امضا کننـدگان بيانيـه افـزوده   درج شد و بسياری پس ا

 بسـان یکـی از نقـاط        بـه فـال نيـک مـی گيـریم و آنـرا             ما این حادثه بزرگ را    . گردید

جنبش روشنفکری ایران و جنبش برابـر خـواهی همجنسـگرایان قلمـداد      همراهی

  .می کنيم

 
شاهرخ رئيسی

و  ایرانـی روزگاری نه چنـدان دور صـحبت از همجـنس گرایـی در ميـان روشـنفکران       

در . بـود » ابتذال و بی کالسی   «حتی فعاالن سياسی جنبشهای چپ ایران نهایت        

دهه پيش، یکی از همجنسگرایان ایرانی مقيم آلمان که هـوادار یکـی از    حدود یک

ابـراز علنـی گرایشـش از دفتـر حـزب اخـراج        بود، پـس از  جنبشهای سياسی چپ

، امـروز امـا شـاهد آن    »شـد توانست گـی با  یک قهرمان خلق نمی«گردید چرا که 

جنبششان، در بسياری از صفحات  هستيم که خبرهای مربوط به همجنسگرایان و

تغييـر  » سـخن دوران  «. و تارنماهای سياسی و ادبی و روشنفکری درج می شـود          

قـوانين و اصـول    در هـر زمـانی  . را می طلبد» صورت بندیهای جدید دانایی«یافته و 

نشده  ود دارند که هر چند در هيچ کجا نوشتهدست و پاگير و سفت و سختی وج

 اند، اما همان قوانين نا نوشته هستند که حدود گفتـار و نوشـتار یـک نویسـنده را    

شجاع، دانا و سرکش اما تن به این محدودیتها ) نشریه(نویسنده . تعيين می کنند

 سپرد و در طلب آزادی در خـور روح و نيـاز انسـانی، از مرزهـای سـخن دوران      نمی

چهارچوبه قوانين خشـک و دسـت و پـا گيـر روزگـارش را درهـم        می گذرد و خویش
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 مـی شـکند و لـوح    نيچه نيست که لوح ارزشـهای زمانـه اش را درهـم    » انسان و آفریننده ابر«این آیا همان . می شکند

  ارزشهای جدید را بنا می نهد؟

از خيام و ناصر خسرو گرفته تا صادق هدایت و فروغ  يم،زمانی که به تاریخ می نگریم از این دست انسانها بسيار می یاب

منفـورترین   برخـی از اینـان از قضـا   ... گنجـوی تـا طـاهره قـرةالعين     مهسـتی  حسـن، از  فرخزاد، از ابوالعال معری تـا ایحـاب  

هـا بـوده و    مـين امـا ه . جان در ایـن راه نهادنـد    انسانهای روزگار خودشان بودند، مورد تحقير و تهمت و افترا قرار گرفتند و

ميالدی به جایگاهی رسانده انـد کـه مـی تـوانيم دسـت بـه قلـم ببـریم از آن          هستند که ما را اکنون، در آغاز هزاره سوم

نهانشـان کـرده    »در پستوی خانه«بنویسيم که هزاران سال است از ترس تيغ جالدان » کریه و مبتذل زشت و«چيزهای 

 .بودیم
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  در گذر ادبيات فارسیهمجنس گرايی
 دکتر سيروس شميسا

 هـایی اسـت کـه بـه طـرز جـالبی             مـتن کتاب شاهد بازی در ادبيات فارسی نوشته دکتر سيروس شميسـا یکـی از نـادر                 

 بـرای اولـين بـار در ایـران بـه      ٨١این کتـاب در سـال   . مساله همجنسگرایی را در گذر ادبيات فارسی بررسی نموده است   

ما سعی می نمایيم که در هر شـماره قسـمتی از            . ه به سرعت جمع آوری و ممنوع اعالم گردید        چاپ رسيد اما متاسفان   

 ) شماره های قبل را مطالعه نمایيدمطالب منتشر شده در پيش. (این کتاب را منتشر نمایيم

 

 دفاع صوفيه از یکدیگر

چنانکه مالحظه شد امثال شمس تبریزی و عراقی از احمد غزالـی            

جامی هم . رت پرستی او را توجيه عرفانی کرده انددفاع کرده و صو

 :می نویسد در نفخات االنس به دفاع عرفانی پرداخته و 

ن کسـی بـود کـه       آنزد اهل و تحقيق و توحيد این است کـه کامـل             "

جمال مطلق حق سبحانه در مظاهر کونی حسی مشاهده کند به           

 . تچنان که مشاهده می کند در مظاهر روحانی به بصير بصر هم

یکـی اطـالق کـه آن    : و جمال با کمـال حـق سـبحانه دو اعتبـار دارد         

حقيقت جمال ذاتی است من حيث هی و عارف این جمـال مطلـق              

را در فنای فی اهللا سبحانه مشاهده تواند کرد و یکی دیگـر مقيـد و              

پـس عـارف   . کم تتزل حاصل آید در مظاهر حسيه یا روحانيـه         حآن از   

جمال را جمال حق داند متنزل شده به        اگر حسن بيند چنين بيند و       

مراتب کونيه و غير عارف را که چنين نظر نباشد باید کـه بـه خوبـان                 

 ."ننگرد تا به هاویه حيرت در نماند

 

 لواط در شرع

قتل با شمشير و احراق بـا آتـش و رجـم بـا     "که از شرح لمعه بر می آید لواط در شيعه مذموم و حد شرعی آن              به طوری 

نزدیکـی بـا غـالم      : که گفته انـد    اما در برخی از فرق اسالمی در مواردی جایز است چنان          " تن از دیوار است   سنگ و انداخ  

توضيح اینکه مردان در سفر با غالمانی که همراه داشتند درمـی آویختنـد و               . ساده رو برای مرد مسافر بی زن جایز است        

 جم به مردان اندرز می دهد که در رفاه زن بکوشـند زیـرا               اوحدی در جام  . ظاهرا این امر بسيار عادی و طبيعی بوده است        

 :خود همه گونه وسایل رفاه دارند

 در سفر خواجه بی غالمی نيست  

 بی می و نقل و کاس و جامی نيست      
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 پيش خاتون جز آب و نان نبود  

 و آن چه اصل است در ميان نبود      

 تو که مرد نمی کنی صبری  

  چنين جبری؟چه کنی بر زنان     

 خواجه چون بی غالم دم نزند  

 زن پاکيزه نيز کم نزند      

 

 معنی حدیث امرد

در کتب صوفيه حدیث عجيبی است که به انحا مختلف روایت شده است از جمله رایـت ربـی ليلـه المعـراج علـی صـورت            

ال الهـی اسـت و حـدیث نـاظر          ظـاهرا مقصـود جمـ     ). خدای خود را در شب معراج به صورت جوان امردی دیدم          (شاب امرد   

. است به روایت اهللا جميل و یجب الجمال و مذهب جمال پرستان که معتقد بودند خدا را بایـد در جمـال خوبرویـان جسـت         

 :عين القضاه همدانی در نامه ها خطاب به یکی از یاران می نویسد

د، مصـطفی را از آن چـه؟ و اگـر کسـی ایـن      اگر کسی از ینزل اهللا کل ليله و رایت ربی فی صـورت امـره در ضـاللت افتـا             " 

از اینکه رایـت ربـی   ... مذاهب فاسده که از این احادیث بازدید آمده است، وا دهد عوام ابله را واداده بود نه خبر مصطفی       

اهللا فی احسن صوره امرد، قومی با دید آمده اند که جمال می پرستند و پندارم که مذهب ایـن قـوم بـه اصـفهان شـنيده              

 "اگر کسی مذهب ایشان وا دهد، رایت ربی فی احسن صوره امرد وا داده بود؟! ، چه گویی؟باشی

 

 تجسم خدا

اگر بخواهيم به داستان هایی نظير داستان هایی که گذشته بـا ایمـان عرفـانی نگـاه کنـيم بایـد چنـين تـوجيهی داشـته                  

بـه نظـر مـن ایـن     . ره های قبل اشاره شـد باشيم که دیدن خوبرویان همان مشاهده جمال الهی است، چنان که در شما            

    عقيده را می توان به این باور کهن اساطيری مربوط کرد که خـدایان گـاهی بـه صـورت آدمـی متجسـم شـده و بـه زمـين                     

مثال در اساطير هندوان ویشنو یکی از خدایان سه گانه است که برای نجات مردم از شر سلطان جابر به صورت . می آیند

کریشنا هشتمين تجسد ویشنو است و به حدی زیبا بود کـه دختـران شـبان هـا                  . یافته و به زمين می آید     کریشنا تجسد   

بـدین ترتيـب اگـر واقعـا عراقـی      . شوهران خود را رها می کردند و شيفته وار با او در نور ماهتاب مشغول رقص می شدند          

می پنداشته است که حـق را مـی بينـد و لـذا     هيچ نظر سو به آن پسر کفشگر نداشته است البد در اعماق ضمير خود،           

به صوفيانی که آشکارا اعتقاد داشـتند کـه         !". ما را منقاد او می باید بود، بر وی حکم نتوانيم کرد           : "حق دارد که می گوید    

 : می نویسد" النظر فی االحداث"خدا در تن آدمی حلول می کند، حلولی می گفتند هجویری در مورد 

و هـر اثـر کـه انـدر ایـن آرنـد بظالـت و                . ن اندر احداث و صحبت با ایشان محظورسـت و مجـوز آن کـافر              در جمله نظاره کرد   "

و مـن دیـدم کـه از آن مـذهبی           . و من دیدم از جهال گروهی بـه تهمـت آن بـا اهـل ایـن طریقـت منکـر شـدند                      . جهالت بود 
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لعنهم اهللا اندر ميان اوليـای خـدای   . انده استساختند و مشایخ به جمله مر این را آفت دانسته اند و این اثر از حلوليان م          

 . چنانکه قبال گذشت ابو حلمان دمشقی هم از حلوليان بود ."و متصوف

 

 صوفيان متاخر

برخی از آنان تن به ازدواج هم در نمی دادند و اساسـا نسـبت               . صوفيان متاخر هم کم و بيش همين سنت را حفظ کردند          

ر تذکره خود در مورد فخرالدین اوحد مستوفی که به حکمت و تصوف معـروف بـوده        دولت شاه د  . به زن نظر منفی داشتند    

 : است می نویسد

 :خواجه اوحد را جمعی مصاحبان به تاهل داللت می کردند و در معذرت یکی از ایشان این قطعه می فرماید"

 

 همدمی می گفت با اوحد در اثنای سخن  

 ...ان کای تو آگاه از رموز چرخ و راز آسم      

 مریم طبع گوهر زایت چرا کرده است قطع  

 چون مسيحا رشته پيوند از وصل زنان      

 مرد را هرگر نگيرد چهره دولت فرو  

 تا به نور زن نپيوندد چراغ خانمان      

 گفتمش ای یار نيکو خواه می دانم یقين 

 کز نکوخواهان نمی شاید به جز نيکی گمان     

  بر پای خود بستن گرفت حيف باشد غنچه سان  

 چند روزی کاندرین باغيم چون گل ميهمان      

 وصل زن هر چند باشد پيش مرد کامجوی  

 روح و راحت را کفيل و عيش و عشرت را ضمان      

 ليک با او شمع صحبت در نمی گيرد از آن آنک  

 !"من سخن از آسمان می گویم او از ریسمان      

 

ن فضل اهللا استرابادی را که از همين سخنان صوفيانه از قبيل ماده جمال مطلق در مقيد می گفت نسيمی شاعر از پيروا  

 .  در حلب به جرم شاهدبازی پوست کندند٨٣٧در سال 

 

 )ادامه این مطالب را در شماره های آینده مطالعه نمایيد( 
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  يک هنجار؟ادگرجنس پوشی، چالشی ب
 شاهرخ رئيسی

بـه  » ِوستا«به معنای تعویض و     » ترانس«، ریشه در زبان التين دارد و از دو قسمت           )Transvestism(کلمه ترانسوستيسم 

 Cross   از دو بخـشِ     اسـت و آنهـم    " Crossdressing"در زبان انگليسی کلمه معادلش      . معنی لباس، تشکيل شده است    

ــه معنــی جابجــایی، و   ــه معنــی جامــه و لبــاس، شــکل گرفتــه اســت  dressingب فرهنگنامــه هــا در تعریــف  در اغلــب .  ب

فردی که تمایل به پوشيدن لباس جنس مخالِف خود دارد، و با این کـار               « : ، چنين آمده است   )Transvestit(ترانسوستيت  

را بـه کـار     » جامـه گردانـی   «در زبان فارسی، برای ترانسوستيت، داریوش آشـوری، معـادل           » .به تهييج جنسی می رسد    

مبـدل  «همچنـين کلمـه     . از دوستان اهل قلم، گویا و رساننده این موضوع و معنی نيست           برده، که به اعتقاد من و برخی        

من خودم شخصا، با توجه به معنـی ترانسوستيسـم، کـه    . به کار رفته است، که برای من قدری نامانوس است      » پوشی

ز طـرف اسـتادان، پيشـنهاد       را، پيشنهاد می کنم و تا زمانيکه معادل بهتری ا         » دگرجنس پوشی «در باال ذکر کردم، معادل      

 .نشده، همين را به کار می برم

 .تاکيـد کـنم   » Transexualität«و  » Transvestism«  ،»Homosexualität«در اینجا می بایست بر تفاوت ميـان سـه کلمـه             

» دگرجنس گـونگی  «را عمدتا با    » دگرجنس پوشی « 

ــی«و  ــد  » همجــنس گرای ــه خطــا یکــی مــی پندارن . ب

مجــنس گرایــی بــا دگــرجنس مهمتــرین وجــه تمــایز ه

پوشی، در این نکته اسـت کـه همجـنس گرایـی یـک           

ــرایش جنســی اســت   ــا )Sexualorientierung(گ ، ام

دگــرجنس پوشــی، تمــایلی اســت کــه فــرای گــرایش 

جنسی ، با هویـت جنسـی شـخص در رابطـه اسـت              

)Sexuelle Identität .( 

،که کتاب مرجع روانشناسـان بـالينی   DSM IVدر کتاب

ــت ــفح. اســ ــتالالت و ۶٣۴ه در صــ ــمت اخــ ، در قســ

، به عنـوان    »دگرجنس پوشی «بيماریهای جنسی، از    

جنسی که با گرایشات بت پرستانه و       -اختالل هویتی 

مـن  . فتيشيسم، همراه است، نام آورده شده اسـت       

 بـا بيـنش و       در این متن کوتاه، هيچ سعی نـدارم کـه         

نگرش کلينيکی و روانشناسانه به دگـرجنس پوشـی         

) ١٩۶٩تـــا ســـال (نی نـــه چنـــدان دور،زمـــا. بپـــردازم

همجنس گرایی در همين کتاب نـامبرده، در فهرسـت          
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، ذکر شده بود و اکنون دانسته ایم که همـين بيـنش بـه چـه خطاهـایی بشـر را                      )sexuelle Perversion(انحرافات جنسی 

 .کشانيد

ــا         ــا بهنج ــوم ن ــان دو مفه ــاوت مي ــروزی بســياری از روانشناســان، تف ــث ام ــم در بح ــه مه ــار  ) anormal(رنکت ــرا هنج و ف

، بـرای خـود شـخص و محـيط اطـرافش         )کدام ُنـرم و هنجـار؟     (تا زمانی که فرا رفتن از یک نرم و هنجار           ). abnormal(است

آزاردهنده نباشد، نمـی تـوان از آن بـه عنـوان عارضـه، بيمـاری و یـا نابهنجـاری نـام بـرد و بـه همـين دليـل، علـم امـروزی                     

 حـذف   DSMشات و تمایالت روانی یا جنسـی را از فهرسـت عارضـه هـا و بيماریهـای کتـاب                     روانشناسی، بسياری از گرای   

 .کرده و می کند

بر اساس آمار و تحقيقات به عمل آمده، اکثر دگرجنس پوشان، دگر جنس گرا هستند و اکثر مواردی که تا کنـون بـه ثبـت                          

 . رسيده، متعلق به مردان بوده است

مـردان دگـرجنس گونـه مایـل بـه تغييـر            . دگرجنس پوش و مردان دگرجنس گونه اسـت        اننکته مهم دیگر، تفاوت ميان مرد     

، جنسيتشان را نمی پذیرند و می خواهند جنسيتشان و بـه طبـع        )transexual( جنسيتشان هستند،دگرجنس گونه گان   

 .نيز تغيير دهند آن ظاهر و لباسهایشان را

 برخی مواقع، لباس جـنس مخـالف بـر تـن کننـد و بـا جنسـيت خـویش         دگر جنس پوشان اما، مایلند که تنها گاه گاه و در      

  .مشکلی ندارند و آنرا در مقام یک مرد، پذیرفته اند

 :پوشيدن لباس زنانه در ميان مردان، چه عللی می تواند داشته باشد؟ در اینجا سعی می کنم، برخی دالیل را ذکر کنم 

 ارتباط با بعد زنانه درون   

هر یک از . رفتار کنيم» مردانه«باشيم و » مرد« محيط و اجتماعی زندگی می کنيم، که از ما می خواهد            اکثر ما مردان در   

ما مردان از زمانی که چشم باز می کنيم، خود را در البالی رسمها و مناسبات مقتدر نظامی می یابيم کـه فـرم و تصـویر              

بودن و زنانگی، همپایه ضعف و تـرس و حقـارت قلمـداد مـی               در این نظام، زن     . ، به ما ارائه می کند     »مرد بودن «خاصی از   

نيـز، ایـن    » سـاختار دگـرجنس گرایـی اجبـاری       «شود و شجاعت و غرور و قدرت، به مردی و مردانگی پيونـد مـی خـورد و                   

دین، هر یک از ما، در طول زندگيمان، بارها این جمله امری را از دهان، وال. فرهنگ سرکوبگر و مردساالر را تقویت می کند    

 . »مرد باش«: آموزگاران و دوستان شنيده ایم که

، و رسيدن به قدرت اجتماعی، لحظاتی هست کـه حـس مـی کنـد، در زیـر بـار ایـن                       »مرد شدن «در تالش یک مرد، برای      

دورتـر و   فشار و جبر، در حال له شدن است و گویی آهسته آهسته دارد از گوهر درونی، و نيمه سرکوب شده زنانـه اش          

در چنين فرهنگ و اجتماعی، پوشيدن لباس جنس مخـالف بـرای یـک مـرد، مـی                  . برسد» مردی «  به  می شود، تا  دورتر  

 بـه برقـراری آرامـش روحـی و      تواند برای لحظاتی در خلوت و تنهایيش، بعد زنانه سرکوب شده در درون او را رها سـازد و                  

مدتا در تنهایی و دور چشم مزاحم و بيگانه ،بر تن می            لباس زنانه، که مردان زن پوش ع      . وی کمک کند   حفظ تعادل روانی  

 .با بعد زنانه درونشان ارتباط برقرار کنند که آورد کنند، می تواند برایشان امکانی فراهم

بسياری از هنرمندان و یا فيلمسازانی چون اینگار برگمان و ترانسوا تروفو، آفرینش هنریشـان را مـرتبط بـا حساسـيتها و                        

در اینحالـت، پوشـيدن لبـاس زنانـه، بـرای یـک مـرد مـی توانـد حتـی، کـارکردی زیبـایی                         . ونيشان دانسته انـد   بعد زنانه در  
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ُرزا فـن پرانهـایم،     . امکانی که به او فرصت می دهد با نيمه زنانـِه فرامـوش شـده اش، ارتبـاط برقـرار کنـد                     . شناسانه بيابد 

ــا    ــاره دارد، بن  Ich bin meine eigene(،  » من،همســرخودم« م فيلمســاز همجــنس گــرای آلمــانی، فيلمــی در همــين ب

Frau(  که با نگاهی نو)به زندگی دگرجنس پوش معروف، شارلوته ُفن مالسدرف، ) روانشناسيک-نه برداشتهای کلينيکی

 . نظر افکنده است

 

 تقليد از شکل سنتی ارتباط مرد و زن

 از مردان دگر جنس گرا است، امـا بـه ایـن شـکل     پوشيدن لباس جنس مخالف در ميان مردان همجنس گرا هر چند کمتر   

می تواند بروز کند که، یک زوج، زمانی که رابطه عاشقانه و جنسی برقرار می کنند،به ایـن دليـل کـه فـرم دیگـری نمـی                            

آگاهانـه  ( حـاالت و رفتارهـای زنانـه بـه خـود مـی گيـرد         شناسند، به تقليد از فرم سنتی ارتباط زن و مرد، یکـی از مـردان         

، و دیگـــری حـــاالت و رفتارهـــای )ناخودآگاهانـــه یـــا

در اینحــال آنکــه تقليــدگر فــرم زنانــه شــده   . مردانــه

است، گاهی نيز لباسهای زنانه بـر تـن مـی کنـد و              

گاه همچون زنان سنتی آرایش و عشوه گـری مـی           

با این کار یک مرد همجنس گرا، تـن بـه همـان             . کند

نظام و قوانينی می سپرد، که سرکوبگر احساس و        

 .او هستندموجودیت 

فرم سنتی ارتباط مـرد و زن، بـا کـار مـرد، در بيـرون                

ــان و کنتــرل      ــت کودک ــه داری زن و تربي ــزل و خان من

ــد       ــی توان ــرم نم ــن ف ــد، و ای ــی یاب ــردش، دوام م م

 .جوابگوی نياز و ارتباط دو مرد همجنس گرا باشد

  

 ابژه ميل بت پرستی

) بـت پرسـت   (مورد دیگر، در ميان مردان فتيشيسم       

هر گـاه ابـژه ميـل بـت پرسـتی، در            . دیده می شود  

درون یک مرد، معطوف بـه لبـاس زنانـه شـود، مـی              

 .تواند به پوشيدن لباس زنانه بينجامد

 درصـد دوجـنس گـرا و    ١۵ درصد دگـرجنس گـرا،    ٨٢بر پایه جدیدترین تحقيقاتی که درباره دگرجنس پوشان صورت گرفته،            

 .) ستيسم چيست؟ نوشته پييا یورکترانسو.( درصد همجنس گرا هستند٣ تنها

این حقيقت که بيش از سه چهارم از دگر جنس پوشان، دگـرجنس گـرا هسـتند، شـاید بـرای عامـه مـردم در کشـور مـا،                           

 این مردان همجنس گرا هستند کـه ظاهرشـان را زنانـه مـی                «: قدری غریب جلوه کند، زیرا بسياری به غلط می پندارند         
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در کشـور مـا، و   .  اما خـالف ایـن پنـدار را نشـان مـی دهـد       ، واقعيات آماری». ن، بر تن کنندسازند و دوست دارند لباس ز   

، و در نگاه مردِم باليده در بستِر این فرهنگ، چنانچه مـردی،             »زن«وجود دارد و یا     » مرد«اساسا در فرهنگهای مردسار، یا      

ایل داشـته باشـد، پـس در نظـر اجتمـاع و مـردم،               و به همجنسش تم   ) مثال همخوابگی با زن   (کارهای مردان دیگر را نکند      

است و طبيعی تر است که اینچنين مردی بخواهد لباس زنانه هـم بـر               » زن«نيست، و به همين دليل بيشتر       » مرد«دیگر  

  !تن کند 

. نـد که سرپيچی و فرا رفتن از قوانينش را تاب نمی آورد و آنرا به اشکال گوناگون سرکوب مـی ک      دنيای ما، جهانی است    

 او   یک مرد زن پوش، مردی است که پيش از هرچيز، پایگان ارزشی و هنجارهای مالوف ذهن ما را به چالش می کشـد،                      

شاید به همين خاطر    .  سرکوب و تحقيرش می کنيم      پس ، هراس می آفریند،   »مورد نا آشنا  «، و   »مورد نا آشناست  «یک  

 برخورد روانشناسيک و کلينيکی با یک مرد زن پـوش اسـت و              است که گاه ساده ترین کار، و برخورد با دگرجنس پوشی،          

تـوحش و   خواندن رفتارش، کار خودمان را سـاده مـی کنـيم و   » نابهنجار«با بيمار دانستن یک انسان، و ! بيمار دانستن او   

 .بربریتمان را، پشت چند پاراگراف و تئوری، در چند کتاب و جزوه روانشناسی، پنهان می داریم

ایـن زنـدگی دوگانـه و    . دان زن پوش را به پنهان کردن زندگی و سرکوب فانتزیهای جنسيشان سـوق مـی هـد       اجتماع، مر 

احسـاس گنـاه و       به تنهایی، انـزوا،     پنهان کردن نياز و تمایلی که به هيچ کس، آسيب و آزاری نمی رساند، به مرور زمان                

 پوش، قربانی جهـل و بـدویت مـا هسـتند، در     مردان دگرجنس. چند پارگی شخصيتی یک مرد دگرجنس پوش می انجامد   

مردان زن پوش تفی هستند به ریش کوسـه فرهنـگ و            . را تاب نمی آورد    جهان مدرن و مردساالری، که گویی وجود شان       

 .اجتماع مردساالر

اروتيـک و  اغيار ، به زندگی  از مردان زن پوش، پنهانی و به دور از چشم       ) تحقيق آماری ( درصد   ٩٠ بيش از     این واقعيت که  

عاطفيشان ادامه می دهند، این حقيقت را نشانمان می دهد، که در دنيای تنگ و محدودی بسر می بریم و هنوز راهی                      

 .طوالنی پيش رو داریم، تا رسيدن به درصد مطلوب، انسانی و مناسبی از رواداری، تسامح و انسان مداری
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 ساد، زندان آگاهی
 سرتيپیبا تشکر از آقای سياوش 

 ايحاب حسن

 سياوش سرتيپی: فارسی

                  بخش اول                

 سيمون دو بووار

١ 

 کــه تــاريکی نهفتــه در روياهايمــان را پــيش چشــم گذارنــد و بدينســان دســت بــه ســتها نويســندهاز برخــی ایــن ویژگــی 

آنهـا صـاحب    . ا بـاالترين ارج و احتـرام را دارنـد         اينها همـواره نويسـندگانی نيسـتند کـه در نظـر مـ             . پيشگويی تاريخی بزنند  

مسـير آنـان از کنـار قصـر فرزانگـی      . نشـاند  ای مفرطند، و زندگی آنهـا را بـه سـبب افراطشـان بـه خـاک سـياه مـی              قريحه

انـد، چيـزی را کـه بـه           بينند که پيشتر ديـده      آنها فقط چيزی را می    . گذرد، و چشمانشان خيره بر تلی از خاکستر است          می

آنان، به طرزی مرموز، در صـف       . ليکن کوريشان اشاره به راه دارد     . آنان* مانِی_خود_اند؛ چنين است در     ولناکی ديده طرز ه 

 .نهند پيشتازان ادبيات جان بر کف می

بـود؛ نيـز   * وجـدان، يـک ولگـرد، يـک ليبـرتن      او يـک بـی  . هاسـت  يکی از اين نويسنده) Marquis de Sade( مارکی دو ساد

.  نيسـت ی يقينـ بارههايش را در اين  نويس حال چه بسا بدتر از اينها هم بوده باشد، ليکن شرح. وانه است گفتند که دي    می

 نزديک به سـی سـال او   ـدر حکومت سلطنتی، جمهوری، ترور، کنسولی، امپراتوری اول، و بازگشت  ـ مقامات فرانسوی  

مان، بـه مـا       نيرويی در رفتار سياسی و اروتيک     به مثابه   و  اينک او به مثابه يک کليشه در زبان،         . را به غل و زنجير کشيدند     

نيرنگ ژرف او   . انديشد  نويسد، و، درکل، گنگ می      يکنواخت می . گردد؛ به مثابه يک نويسنده و حتی يک انديشمند          باز می 

تيل، بـا ايـن همـه، مـا او را در پـس ديوارهـای ونسـن، باسـ             . شـود   نشيند، و سرانجام برگ بطالن او مـی         خوش بر دل می   

هيـواليی او مـا را همچنـان    ) فانتزی(جوييم، زيرا چيزی در آن خيال  شارنتون، ميان جلدهای زرد و ارزان پورنوگرافی باز می        

 . کند دهد، زيرا داوری او شبحی است که تمدن ما را تسخير می به خودمان لو می

 

٢  

، ١٧۴٠ ژوئـن    ٢سـاد، در    . گشايد  رده راز خود را نمی     بيوگرافی ساد پ   ولیگيرد،  ب شکل    تواند در گهواره    تخيل نويسنده می  

وکـالتی  بـه صـورت   اش، در کليسـای سـنت سـولپيس،     ، در غيـاب پـدر و مـادر تمهيـدی    بعدشود، و روز  در پاريس زاده می  

-Donathien-Alphonse( فرانسواـآلفونس ـ شود دوناسی َين  اسمی که عمًال به او داده می. شود غسل تعميد داده می

François (  دوناسی َيـن ـآلفونس  ـ است؛ اسمی که برای او مدنظر بوده، لويی )Louis-Alphonse-Donathien ( از . اسـت

لورای پترارک، کـه در سـال       : شود  ظريفتری را يادآور می   * های  تباِرکهِن او آيرونی  . شود  همان آغاز، سرنوشتش وارونه می    

ای دلنشين  کند و به شيوه ساد در زندان او را تجسم می. اوست ميالدی با پل دو ساد پيوند زناشويی بست، جده ١٣٢۵

 .آرامش گور را به او پيشکش می کند
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ژنرال ايالتهای بِرس، بوگی، والرومـی، و ِژکـس، مالـِک سـومان و الکوسـت، مالـک مشـترک مـازان،                        ـ    کنت، پدرش، حاکم  

مرز ساد از زنان   و  حد اين همه نفرت بی. گودمادرش آدمی است خارج از     . نمايد  جو می   آدمی عبوس، موشکاف، و سلطه    

ای کـه زنـان ايفـا          نقـش جنسـی    بـه  از مادری کـه مهـر کـافی نداشـت بدهـد؟ يـا حسـادت                  نفرت؟  ریشه اش در کجاست   

دانـيم کـه خصـم        ما فقـط ايـن را مـی       . دهد  های ايام کودکی ساد ناچيز است و کفاف هيچ پاسخی را نمی             کنند؟ داده   می

 .اسر عمرش، برحسب شـواهد موجـود، بـيش از آنکـه مـادرش باشـد، مـادرزن درنـده خـوی اوسـت                       سازش او در سرت     بی

در هنگهـای گونـاگون     او  . و سـپس، يسـوعييان    . دهـد   آموزش می  )Benedictive(دار بنديکتی     عمويش صومعه ابتدا  ساد را   

 سـروانی در هنـگ سـواره    هبـا درجـ  ١٧۶٣   می کند، جنگ را در نبرد با پروس تجربه می کند، و در سـال   سلطنتی خدمت 

مـونروی و     دو    پـالژی   ــ  کند، مادموازل ِرنه    گويا همزمان با دو بانوی جوان نامزد می       . شود  ص می مرخنظام بورگوندی، از ارتش     

ورزد، کـه دختـر       کند که دلش از آن دومی است، اما پدرش برای وصلت با اولی اصرار مـی                 وانمود می . لوری  دو  مادموازل لور 

 ١٧در   رنه ـ پالژی، زنی صبور، بی روح و کمابيش تـا بـه آخـر وفـادار،     ازدواج با. ت ماليات غيرمستقيم استرئيس کل هيئ

چند ماه . کند های جنايی ساد فراهم نمی  ازدواج فرصتی برای سرگرمی. با اجازه سلطنتی انجام می گيرد١٧۶٣ماه مه 

ايـن بـار مجـازات      . انـدازد   ه درمانگـاه روانـی در وِنسـن مـی         رويهـايش بـ     ، پادشاه او را به جرم زيـاده        عروسی پس از مراسم  

دهند برود در نورماندی گوشه بگيـرد؛ امـا هـوای     کنند و دستور می شود که ساد را آزاد می سنگين نيست؛ دو هفته نمی   

 و  کند  ساد چشم باز می   . ايستد  های او نشت کرده است؛ ازين پس، وی در کنار محکومان می             سياهچال در سرتاسر ريه   

 سـايه بـه سـايه او را دنبـال           ، از پلـيس پـاريس     ،بيند که در حال اغوای زنان است، در حالی کـه بـازرس مـاره                همچنان می 

ای به اسم بوواَزن معشوقه او در پاريس است؛ در الکوست، که ملک پروانسی دلخـواه اوسـت، وی را بـه                رقاصه. کند  می

 و او را بـا خـود بـه خلوتگـاهش در آرکـوی               از راه بـه در مـی بـرد        ِکلـر را    زند؛ کتانباف بيکاری بـه اسـم رز         عنوان زنش جا می   

اندازد، و واکس سفيد و قرمـز روی زخمهـايش            افتد، بدنش را اينجا و آنجا خط می         آنجا با شالق به جانش می     . کشاند  می

آنسـيز،   ـ مور، پـی ِيرـ    کنند تقاضای خسارتش را پس بگيرد؛ اما ساد را به مـدت چنـد مـاه در سـو                    زن را راضی می   . ريزد  می

، به  ١٧٧١در سال   . کند  يکنواختی، قالب پوالدين نياز او، شکل دادن به ايام او را شروع می            . کنند  کنسی ِيرژی، حبس می   

ــواره نظـــام ،مـــارکی ــا مـــی، در مقـــام کلنـــل سـ ــاموريتی اعطـ ــيزه  شـــود؛ او تـــرجيح مـــی  مـ دهـــد خـــواهرزنش، دوشـ

، رسـوايِی مارسـی   بعـد يـک سـال   . نشـيند  سرانجام با او در الکوست به خلوت مـی    مونتروی را اغوا کند، که        دو  پروسِپر ـ  آن

 فاحشـه مـارکی و نـوکرش، التـور، را پـنج     . کشاند، و نهايتًا به زندان، تا وقوع انقالب فرانسـه        ساد را به زندگی در خفا می      

سم با آب نبـات     و خوراندن   ر،  ديگرجنسی، رفتارهای انحرافی خارج از قرا     * های مارسی به سدومی     خانه  فاحشهجوان در   

هـای آنهـا را    کننـد و مـانکن   سـاد و التـور را غيابـًا بـه طـور نمايشـی اعـدام مـی             . کننـد   رازيانه آغشته به کانتاريد متهم می     

گريزنـد و در آنجـا، مـارکی، در           کنند؛ آنها به الکوسـت مـی         در شامبری، نه بدل بلکه خودشان را دستگير می         .سوزانند  می

بـرد؛ امـا    مـی * ناز به عيش و نوشـهايش      و   گيرد و به زور     تقوای زنش، دست اين و آن خدمتکارش را می         ا چشمان ب  جلوی

دهـد و بـا اسـم     شود؛ پس، شکل و شمايلش را تغييـر مـی       گذرد که الکوست بيش از حد برايش خطرناک می          چيزی نمی 

، بـه دسـت   ١٧٧٧گـردد، و در سـال        احتياطی برمی   یبا ب . گذارد  مازان سرتاسر ايتاليا را به مدت دو سال زير پا می            کنت دو 

دهد که دعـوی ديـوانگی        پادشاه به او فرصت می    . شود  بازرس ماره دستگير و با امريه شاهی به زندان ونسن منتقل می           
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ديـوان عـالی او را از اتهـام خورانـدن سـم         . دهد برای جنايتش در مارسی پای ميـز محاکمـه بايسـتد             کند؛ ساد ترجيح می   

اخالقی جنسی محکوم می کند به پرداخت جريمه و منع رفت و آمـد بـه مارسـی بـه مـدت سـه          و تنها به جرم بی    تبرئه؛  

ساد در راه پـاريس پـا   . اما نسخه امريه شاهی هنوز به اعتبار اوليه خود باقی است؛ او بايد به زندان ونسن برگردد . سال

شـود بـه سـلول     افتـد و پـرت مـی    ، به دام ماره می١٧٧٨ر سال گردد؛ و سرانجام، د    گذارد؛ به الکوست باز می      به فرار می  

 .فقط يک انقالب دِر آزادی را به روی او خواهد گشود.  در زندان ونِسن۶شماره 

هـای   اش را پشـت ميلـه      الواقع، ساد، زندگی براستی جنايتکارانـه       فی. رسد  ای، به نظر می     زندگِی پرماجرا، و يقينًا آشفته    

محاکمات عمومی گونـاگون عاجزنـد از اينکـه حـد شـرارت او را      . کند  در نوع نوينی از ادبيات، آغاز میزندان، در عالم خيال،   

امريـه ای از    _ نامد، از قدرت مطلـق        ، آنسان که بارنی روِست او را می       »نويسنده مطلق «. ثابت کنند يا حتی برمال سازند     

يم دنيـا ميـان سـتمگران و قربانيـان اسـت، در سـلول       ساد، که نيـاز اروتـيکش مسـتلزم تقسـ       ) ١.(شود  زاده می _ پادشاه  

ای پيچيده الزم است تا هيجانهای اروتيک اين  اما سفسطه. يابد در هر وجبش مخلوقات تخيل او ای می  آرمانکده۶شماره 

کند، و بالغتش بر اثر متوسـل شـدنهای او بـه طبيعـت، خـرد، و طغيـان،                     مارکی تظاهر به خشم می    . محبوس حفظ شود  

 : به همسرش چنين می نويسد. شود ده میآماسي

نحوه تفکر من مستقيمًا از انديشه های سنجيده ام سرچشمه می گيرد؛ و سازگار است با هسـتی مـن؛ بـا شـيوه ای                         

  .  . .این نه نحوه تفکر من، بلکه نحوه تفکر ديگران است که منبع سياه بختی مـن بـوده اسـت                      . .  .که ساخته شده ام     

د شر و فساد دولت را عالج کند، برود کالشيهای آن را خاتمـه بدهـد، بـرود وزرايـی را دار بزنـد کـه سـرش                          پادشاه اول برو  

 )٢! (شيره می مالند يا غارتش می کنند، و بعد بيايد شروع کند به سرکوب عقايد و ذوق و سليقه فرمانبرانش

زمـانی  «: نويسـد   وار، به او می     با سماجتی ديوانه  . مونروی، مادر زن اوست     دو    محبوبش، البته، مادام الپرزيدانت   » ستمگِر«

بعضـی وقتهـا جالـب اسـت کـه آن           . اما فکر نکنيد که می توانيد مرا بازیچه خود کنيد         . ام  دراز، مادام، من قربانی شما بوده     

م کـه  توانم همان قدر از فرو کردن بر خـود ببـال     يکی باشی، اما خفتبار این است که هميشه اين دومی باشی، و من می             

گويد،  کند، مجيز می دهد، جنجال به پا می ناله سر می. گذارد گاهی، لحن پرغرورش را کنار می  ) ٣(».شما از اغفال کردن   

های دشـمنانش، چيـزی از هجـو و وقاحـت و اهانـت       کند؛ و درباره آخرین زنش، درباره دسيسه        کند، مالمت می    تهديد می 

شـمارد، و بـاز هـم         هـا يـا کتابهـايش را مـدام مـی            مالفـه . جزئيـات دارد  حسـی تيـز نسـبت بـه         . ماند که نگفته باشـد      نمی

شمارد و ميان آنها  کند می هايی را که دريافت می    در تمريِن حساِب ياس، خطوط، کلمات، حتی هجاهای نامه        . خواهد  می

هـای جنسـِی      ايگزينیپاياِن رمزهای او شـبيه جـ        های بی   جايگزينی. جويد  نشانه هایی مرموز از مقاصد زندانبانانش را می       

دانـد کـه بـا راههـای      با اين حال، ساد می. های بيرون کشيدن امکان، و تحقِق قدرت مطلقه    کاراکترهای او هستند، شيوه   

جود  را هم زير دندان می» ستمگرانش«خورد،  همزمان که غذايش را می . دارد  غيرعقالنی جانب عقل را همچنان نگه می      

ــ  و از آنهــا انتقــام مــی    . شــود شــود و بــه يــک هيــوالی شــکم گنــده تبــديل مــی       دريج، بــزرگ و بزرگتــر مــی  گيــرد؛ بت

در ونسن، سال   . نويسد گم يا نابود شده است       ای از آنچه وی می      بخش عمده . ليکن، انتقام مخوف او همانا ادبيات است      

سـتيل منتقـل    کـه بـه با  ١٧٨۴در سـال  . کنـد  را در هشـت روز تمـام مـی   » گفتگو بين يک کشيش و مـرد محتضـر    «،  ١٧٨٢

 ١٧٨۵را در مـدت سـی و هفـت روز بـه سـال               »  روز سـدوم     ١٢٠« . دهـد   شود، جبران کينه توزانه زمـان را ادامـه مـی            می

                 !  ، خاموشی نيستچراغ آیين  پيش شماره هفدهم                                                                                  –   ١۴  



را در مدت هشت روز در سـال        » اوژنی دو فرانوال  «نويسد؛ و      پانزده روزه می   ١٧٨٧را سال   » بدبختيهای تقوا «نويسد؛    می

از پانزده جلد رقعی از آثارش سخن بگويد، که از از این تعداد تقريبًا يک چهارمش    تواند    ، می ١٧٩٠ تا اينکه در سال       .١٧٨٨

 . به دست ما رسيده است

. آورد اش را بـه دسـت مـی         شود، و سال بعد، سرانجام آزادی        مارکی دو ساد دوباره به شاِرنتون منتقل می        ١٧٨٩در سال   

گذارد؛ در حـالی کـه     به دنيای نوين قدم می     در جيب،  فرانسه جمهوری شده است؛ و شهروند ساد، بدون یک پول سياه          

همسرش، که در تمام مدت حبس او بر سر پيمانش بوده اسـت،             . دهد  اش را آزار می     پريده  نور خورشيد چشمان آبِی رنگ    

دهـد، کـه اسـم        امـا سـاد وصـلت ديرپـای ديگـری را بـا مـادام کوِاسـنه شـکل مـی                    . گزينـد   اوره پناه مـی     _ در صومعه سنت  

را با اسم مستعار چاپ می کنـد، و از موفقيـت            » ژوستين «١٧٩١در سال   . کنستانس ِرِنل است    _ ادگی خودش ماری  خانو

منشـی، و   . بـرد   شـود، لـذتی وافـر مـی         که همان سال در تئاتر مولير اجـرا مـی         » کنت اکستی ِارن  «اش    علنی نمايشنامه 

هـای سياسـی، و       دهنـده، ناشـر جـزوه       رز، سـازمان  شود، به عنوان آدمی شديدًا مبـا        سپس رئيس ِسکسيون ِد پيک، می     

او از قضـاوت، محکـوم   «نويسـد،   سـيمون دو بـوار مـی   . آورنـد   تقريبًا در تمام موارد، عفو کننده زندانيانی که به حضور او می           

ترين آمـد، راديکـال   حکومت ترور، که با وجـدانی منـزه بـه اجـرا درمـی        . کردن، و از دور شاهد مرگ گمنامان بودن، پرهيز کرد         

شـود کـه سـرش        افتد، و فقط معجزه می      البته، وی بار ديگر به زندان می      ) ۴(» .نفِی دنيای اهريمنی ساد را به وجود آورد       

عليرغم آنکـه   . گردد  رسد، ساد به عالم ولگردی خويش باز می         وقتی حکومت ترور عمرش به آخر می      . رود  زير گيوتين نمی  

تواند تـامين   رسند، وی نان شبش را نمی     به چاپ می   ١٧٩۵در سال   »  و والکور  آلين«و  » فلسفه در اتاق خواب   «هر دو اثر    

شـوند کـه وی مّولـف          مظنـون مـی    ١٨٠١در سـال    . توانـد از او پشـتيبانی کنـد         مادام کوِاسنه ی وفادار به زحمت مـی       . کند

هـای    کاريهـا و پـرده       کنـده  هايی از اين دو اثر را هم که در اختيارش بوده است، همراه با               است، نسخه » ژوستين و ژوليت  «

برنـد، ايـن حـبس کمـابيش نـوعی       کنند، و وقتـی او را بـه زنـدان مـی     اش کشف می نقاشی وقيح آويزان از در و ديوار خانه    

 . شود راحتی جان برای او محسوب می

سـنه، بـا ايـن    مـادام کواِ . کند پالژی، و سپس در تيمارستان شاِرنتون، سپری می _ ساد باقی ايام عمرش را ابتدا در سنت      

کنـد، و بـرای       نويسد و اجرای آنها را خـودش کـارگردانی مـی            ساد نمايشنامه می  . پيوندد  عنوان که دختر اوست، به او می      

مسيوکولميه، مدير تيمارستان، ساد را تحت حمايِت خـودش قـرار           . کند  بندی هايش در شاِرنتون استفاده می       بازيگر از هم  

آدمـی اسـت اصـالح    «دهد که ساد  کند، هر چند که رئيس پليس دوبووا هشدار می    ر می می دهد و با او به مهربانی رفتا       

وزيــر ) ۵.(اسـت » شخصـيتی مخـالف بـا هرگونـه محـدوديت     «، و »ديـوانگی شـهوتبار مـدام   «، دچـار نـوعی حالـت    »ناپـذير 

د کـه سـاد خطـِر    رسـن  نشـينند و بـه توافـق مـی      داخلـه، وزيـر امنيـه، و خـود نـاپلئون در شـورای خاصـان دور هـم مـی                      امور

، دوناسـين  ١٨١۴ دسـامبر  ٢در . زنـد، و بـرای هميشـه بايسـتی از همنوعـانش جـدا شـود              حسـابی را دامـن مـی        و  حد  بی

مـوريس دفـن   _ دهـد، و طـی مراسـمی مـذهبی در آرامگـاه سـنت        فرانسوا دو ساد از انسداد ريوی جـان مـی    _ آلفونس  

 . شود می

خواهـد کـه بـی هـيچ مراسـمی درگـودالی، در ِملکـش در                  ش، مـی  »رخواسـت و وصـيت آخـ      «در  . او آرزويی ديگـر داشـت     

گودال که پوشانده شد، روی آن بايد بذر بلوط پاشيده شود، تا اين تکـه زمـين دوبـاره سـبز شـود، و          «. َملِمزون، دفن شود  
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سـخت  هـای قبـر مـن از روی زمـين محـو خواهـد شـد، همچنانکـه                     ای انبوه بر آن رشـد کـرد، نشـانه           وقتی بار ديگر بيشه   

يابـد کـه رهـايی راسـتيِن او در            گويی سـاد سـرانجام درمـی      ) ۶(». . .من از اذهان تمامی انسانها پاک بشود        اميدوارم ياد   

در ايـن انسـان، نقطـه کمـاِل اروتيسـِم مخـوِف       ) death wish(خواسـت   _ مـرگ . نابودِی کامِل تصـورش از جـاودانگی اسـت   

 . اوست

٣  

عقايـد او از زايـايی برخـوردار نيسـتند، امـا حقيقـت محـدوِد        .  از نيرنگ و تنـاقض دارد  زندگی و عقايد ساد جا به جا نشانی       

ما خطوط اصـلی ايـن اسـطوره را در          . آورند  ای از آگاهی را پديد می       آنها اسطوره دوگانه  . افراط و خالصی را به همراه دارند      

. يـابيم   های زيرزمينـی او، درمـی       های علنی به نوشته    او، از نوشته  ) ازوتريک(به آثار باطنی    ) اگزوتريک(گذار از آثار ظاهری     

 . گرايش کلی، صرفنظر از ترتيب زمانی، به سمت وحشت کامل است

، )١٨٠٠(» نظری درباره رمانهـا   «در يک مقاله بسيار تيزهوشانه با عنوان        . نويس است   موضع عمومِی ساد موضع يک رمان     

ريچاردسـون و   » مردانـه «ای، از رمانهـای       و بـا سـتايش بسـيار ويـژه        دهـد،     وی طرحی از تاريخ اين نـوع ادبـی را ارائـه مـی             

دارد، بخصـوص بـرای اثـر         قائـل اسـت ابـراز مـی       * کند، و ارج و مقامی را که برای ادبيات داستانی گوتيـک             فيلدينگ ياد می  

ی داسـتان  وی همچنـين تئـور  . ، آن ميـوه سـياه تـاريخ اروپـا    )M. G. Lewis(لـوئيس  . جـی . نوشـته ِام ) The Monk(راهـب  

کنـد کـه مولـف ژوسـتين      ساد بشـدت انکـار مـی   _ آميز  اين تئوری در پِس نقابی احترام  . دهد  اش را به ما ارائه می       نويسی

کنـد کـه انسـان همـواره در           ساد چنـين بحـث مـی      . کشد  دهنده او را از زندگی پيش می        تئوری شنيع و تکان   _ بوده است   

اولـی  ) ٧.(نويس بايد مورد استفاده قرار بدهـد        عفهايی هستند که رمان   معرض دو ضعف بوده است، دعا و عشق؛ اينها ض         

شوند تا عالقه و توجه را        کند؛ دومی نرمی و ماليمت؛ و هر دو با هم ترکيب می             اميدی آميخته به وحشت به آدم القا می       

ای الينقطـع قـرار     مخـاطره در) virtue( زمانی که تقوا    با اين حال، وحشت و نرمی،     . در ادبيات داستانی جلب و حفظ کنند      

را بـا تغييـِر مـراِم الوِلـيس، و        ) Clarissa(اثرش کالريسـا    » جاودان«آورند؛ اگر ريچاردسوِن      گيرد، نهايت توجه را پديد می       می

از ايـن رو، ايـن      «. ريخـت   نمـی   فرو» اشکی گوارا «ای    داد، هيچ خواننده    ازدواجی خوش ميان اغواگر و اغواشونده، پايان می       

 )٨(».نــويس بايــد بــا تمــام وجــودش آن را دريابــد، نــه تقــوا ســت، طبيعــِت تجســم يافتــه در دل آدمــی، کــه رمــانطبيعــت ا

کـاو قـرار      و  کند که موضوعات و مسائل ادبيات داستانی را مـورد کنـد             گويد و وانمود می     نويس سخن می    ساد در جبهه رمان   

اذعـان واقـع شـود؛ او بالغـِت آموزشـی و احساسـاتِی              وی خواهان آن است که ابهاِم کامل طبيعت آدمی مورد           . دهد  می

مشغله خاطر او نـه هنـر       . داريم  اما اگر حرف ساد را جدی بگيريم، اهانتی به هوش او روا می            . کند  حاکم بر رمان را رد می     

د کـه   کنـ   طـرِح تـک اسـطوره او ايجـاب مـی          . يابـد   او اين آزادی را در شر مـی       . نه طبيعت، بلکه آزادیی است سرشار از رويا       

چاپ اولِ  قصـه هـا و حکايـات          » پيشگفتاِر«ساد در   . ، در مقام برتر خود باقی بماند      *گشايی پاروديک   شرارت، تا لحظه گره   

 : کند  نظرش را چنين اعالم می  نوشته شده است،١٧٨٧منظوم که حدودًا در سال 

 بـا او قرابتـی دارد و دلـش در گـرو عشـق               ها و تقريبًا تمام رمانها زنـی اسـت جـوان، و مـردی کـه                 اساس تقريبًا تمام قصه   

اگـر ايـن رقيـب چيـره شـود، قهرمـان زن       . دارد اوست، و رقيبی هست منفوِر آن زن که او را از رسيدن به عاشقش باز می   
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از اين رو، همين ما را بر آن داشته است کـه، عـالوه بـر سـن و                   . . . گويند، بی نهايت بدبخت است      داستان، آنطور که می   

مـا بـه او تـه رنگـی از شـر يـا              . شود اضافه کنيم    جزء ديگر به اين رقيبی که سِد راه عشقهای قهرمان زن می           زشتی، يک   

 . . . خواهد اغوا کند، هشداری واقعی داده باشيم ايم تا دخترهايی را که می ليبرتينيسم داده

ايـن امکـان    . . . «: گيـرد   ساد با نيرنگی مفـرِح ذات چنـين نتيجـه مـی           

: وشه کوچکی از حجاب را برداريم و بـه آدمـی بگـوييم            پيش آمد که گ   

ای، بگـرد راهـی پيـدا کـن خـودت را اصـالح                اين است چيزی که شده    

 )٩(» .زنی کنی چون با اين وضعی که داری حال آدم را به هم می

اين دستورالعمل، درکتاب قصه ها و حکايات منظوم دقيقًا به کار رفتـه             

رکتـاب جنايتهـای عشـق کـه سـاد          است، و نيز با تغييراتی مختصر، د      

جنايتهـای عشـق    . هـا يـک جـا بيـاورد         ابتدا قصد داشت آن را بـا قصـه        

ژوليـت دوکاسـِتلنو عاشـق رونـاِی        . کنند  همواره مثلثی را ترسيم می    

شيردل است، اما در چنبره قدرت دوک دوگيز اسير؛ دوک دو سـيلکور             

ه يکی را انتخاب کند؛ هانريت استرالسون با لرد گرانـِوِل شـهوت         بايستی ميان دولسه باتقوا و مادام دو ِنلموِر خيانت پيش         

به . رسند جنايتهای عشق در اوجشان به زنا هم می. جنگد کند، سرسختانه می ران که نامزد او ويليامز را خانه خراب می

آورد، و هـر   ر مـی عنوان مثال، در اوژنی دو فرانوال، پدر با شکيبايی و راه و روشی مـنظم دختـرش را معشـوقه خـودش بـا         

چيـزی کـه تغييـر    . شـود  در همـه جـا، سـاد بـر انـرژی شـر متمرکـز مـی        . برنـد  دوی آنها از شکنجه دادن مادر حظ وافر مـی   

فيلـدينگ در   (يک زمانی جنگهای هوگنوی فرانسه اسـت، زمـانی ديگـر انگلسـتان قـرن هيجـدهم                  : دهد، زمينه است    می

. ، و زمانی هم اسـپانيا بـه هنگـام يکـی از يورشـهای مورهـا                )شود  میها در نقش يک قاضی درستکار ظاهر          يکی از قصه  

ولی آشکار است که ساد عالقه اندکی به مکان، زمان، يا شخص، و واقعيت ملموِس چيزهای مربوط به شخصيِت آدمـی                     

قواعد ضـروری   . گيرد  ای از جايگزينيهای جنسی را به خود می         اسطوره او از نبرد ميان شر و خير، همواره شکل بازی          . دارد

 . کنند اين بازی اخالق خاص آن را تعيين می

خـدا، بـه اعتقـاد    . کنـد  را روشنتر بيان مـی » اخالق« ، اين ١٧٨٢گفتگو ميان کشيش و مرد محتضر، نوشته شده به سال         

ا سـاد بـ  ) ١٠(» .تـريِن تمـامی شيادهاسـت    باز و کارکشته وقيحترين حقه«ساد، يک فرضيه زائد است؛ و ناجِی مسيحيت         

. شود تا استداللهای مرد محتضـرش را پشـتيبانی کنـد    گرايی مذهبی و فرهنگی متوسل می     زبانی چرب و نرم به نسبی     

. اعتناسـت   نامـد، بـی     فقط يک چيز ثابت است و آن طبيعت است، و طبيعت نسبت به آن چيزی که انسان شر يا خير می                    

رود؛ انسانها بخشی از طبيعتند و تابع  ز چيزی از بين نمیآنچه هست فقط فرايندی است از مرگ و نوزايی، که در آن هرگ

ناپذيريم، و حتی يک لحظه  ما آلت دست نيرويی مقاومت«. ضرورِت غريزی؛ آنها از هيچ نوع آزادی انتخاب برخوردار نيستند

راهـی کـه از قبـل       هم در توان ما نيست که کاری بکنيم، مگر آنکـه بهتـرين بهـره را از سرنوشـتمان ببـريم و در آن باريکـه                           

کنـد؛ و،   مـرِد محتضـر، کشـيش را سـرانجام متقاعـد مـی      ) ١١(» .برايمان ترسيم شده است، ثابت و اسـتوار پـيش بـرويم      
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شـوند کـه از قبـل بـرای موقـع تشـييع جنـازه در         ناگفته پيداست که هر دو با هـم وارد عـيش و نـوش بـا شـش زنـی مـی            

 . اند دسترس نگه داشته شده

فکـر الوهيـِت مسـيحی      . دهـد   ساد خدا را به نام طبيعت مورد حملـه قـرار مـی            . در نهان است  ) هنويسند(برهان شخصی   

انگيــزد، زيــرا بــر پرهيزگــاری و ســنت مبتنــی اســت، و اغلــب در جهــت منــافع آدمهــای فاســد مــورد     اش را برمــی بيــزاری

 وی بـه رهـایِی اروتيـک در مرزشـکنِی     :اما علت واقعِی طغياِن او بر ضِد خدا دارای دو جنبه اسـت          . گيرد   قرار می   استفاده

مطلـِق    و از هر قدرتی که ممکن است تواِن         _ حرمتی به مقدسات      شکنی، در بی    در قداست _ ستيزنده با اقتدار نياز دارد      

اين موتيفهای دوتايی، که در کتـاب گفتگـو هنـوز حالـت تلـويحی دارنـد، در سراسـر        . را تعديل کند، متنفر است    ) Self(خود

در مـورد طبيعـت بايـد گفـت کـه خـودش بزرگتـرين خيـال                 . شـوند   و که درباره وحشت جنسی است، پخش می       های ا   قصه

چون خيـال بـه همـه تضـادها         . ساد است، و وجودش فقط برای اين است که به آرزوهای ساد جسميت ببخشد             ) فانتزی(

تنهـا آزادیـی کـه در طبيعـت وجـود           تواند ادعا کند که جنايت، هم ضرورتی از طبيعت است، و هم               دهد، وی می    ميدان می 

 . دارد

اين درسی است که فلسـفه در اتـاق      . حال، صرفًا يک جنبه از ليبرتيناژ است، سياستی برای آزادی بشری            جنايت، در هر  

: ای اسـت کـه طنـين صـدای آن بـه همـاِن بلنـدی صـدای مـارکس اسـت             ايـن کتـاب بيانيـه     . دهـد   به ما می  ) ١٧٩۵(خواب  

فقط از رهگذر فدا کردن همـه       . . . . کنم    صار و جنسيتها، فقط به شماست که اين اثر را تقديم می           شهوتراناِن تمامی اع  «

انـد، شـايد بتوانـد شـاخه          اين موجود مفلوکی که اسمش را انسان گذاشته       . . . چيزها به خاطر لذتهای حسی است که        

ين مبانی ليبرتيناژی است که، با نظمـی آهنـين،      اين اثر همچن  ) ١٢(» .گلی از اين باريکه راه پر سنگ و خار زندگی بچيند          

مانند همه آثـار سـاد، ايـن کتـاب پـر از تکـرار               . از رهگذر عيش در عمل و انحرافات دقيقًا محاسبه شده، هموار شده است            

شـنويهای    دار است، رمان پاروديِک آداب کـه سرسـختانه خواهـان حـرف              خنده* بعضی جاها هم به طرز گروتسکی     . است

 .ايی، کالس درس، و اتاق خواب استاتاق پذير

بـرای  . پايان ليبرتينـاژ لـذت اسـت   : شود براحتی ناديده گرفت در سرتاسر هفت ديالوگ را نمی) Dolmanc(حکِم دلمانسه  

سـاد يکـی از نخسـتين       . (خدا، تقوا، و اعتـدال    : نيل به چنين مقصودی، شماری پيشداوری را بايد به باد فراموشی سپرد           

در ليبرتينـاژ  .) گـذارد  ت که، هم در زندگی هم در داستان، ناسازی بين غريزه و جامعه را به نمايش می        هايی اس   نويسنده

در خصـوِص   «: هر چيزی مجـاز اسـت     . گونه محدوديتی در کار نيست؛ تنها راهنما اميال آدمی است           گونه مهار، و هيچ     هيچ

» . . . .ی، هر کسی بايد جوابگوی لذتهای شما باشـد     مکان، زمان، همبستر، استثنا بهيچوجه؛ در هر زمانی، در هر مکان          

شويم برای ساد خودهای ديگر اصًال وجـود نـدارد؛ دنيـا فقـط از      شود که متوجه می منطق اين نظر زمانی روشن می     ) ١٣(

اسـت  ترديد، او قربانی      بی  «: گويد  از اين رو دلمانسه همساز است وقتی درباره انسان می         . منابع درد يا لذت آکنده است     

زيـرا جنايـت ايـن امـر را از پـيش مسـلم           ) ١۴(» .شود؛ اما جنايتکار، هرگز     زمانی که در برابر ضربات بخت شوم تسليم می        

از آنجا که همه ما تنها هستيم و هر کدام از ما در دنيا برای خودش اسـت، شـقاوت                    . کند که ديگران وجود دارند      فرض می 

دلمانسـه  . مگر آنکه منبعـی بشـود بـرای ارگاسـم    _ السويه     است کامًال علی   نسبت به ديگران، از ديدگاه خود آدم، امری       

 : گويد کند وقتی می ساديسم را تعريف می
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حاالت حيوانی را شديدتر به کار خواهد       . . . افتد  آيد، لرزشهايی که به جان ما می        وقتی حس درد در ديگران پديد می      . . . 

ِی زيرين از رهگذر حرکتی معکوس کـه ذاتـی آنهاسـت، انـدامهای مربـوط بـه                  انداخت و اين حاالت، با رفتن به سمت نواح        

 )١۵. (شان خواهد کرد شهوات را در يک آن خواهد گيراند و برای لذت آماده

ای در  انـرژی «شود؛ شقاوت همچنـين عبـارت اسـت از       ورزد که فوايد شقاوت در ارگاسم تمام نمی         اما دلمانسه تاکيد می   

» ).تاکيـد از نويسـنده مقالـه اسـت        (بنابراين شقاوت نيک است نه شر       : است  ن را کامًال تباه نکرده    انسان که تمدن هنوز آ    

شـود کـه      اما اين مانع نمـی    . کند  شان کوشيده است، از نو زنده می        ساد اصطالحاتی را که با خشم تمام در نابودی        ) ١۶(

رسـد تـا از بطـن ايـن عـيش و       کـه مـادرش از راه مـی   اوژنی، زمانی . قهرمان مؤنث کتاِب او درسش را آنقدر خوب فرانگيرد    

بار شکنجه دهند، و در يک اجرای مجـدِد خيـاِل اوديپـی، نقـش      کند که او را به طرزی شرارت        نوش نجاتش دهد، کمک می    

» .شوم شوهر تو بيا، مامان جون خوشگل من، بيا، حاال من می  «: گيرد، يعنی پدر خود اوژنی      جنسی مرد را به عهده می     

)١٧( 

تالشی ديگر، فرانسويان، اگر شما را انديشـه        «دهد،    ساد، در ميان ديالوگ پنجمش، فراخوان انقالبی معروفش را جا می          

شود که در مقـام       گويد، اکنون بر آن می      وی، پس از آنکه در مقام يک ليبرتن سخن می         » .جمهوريخواه شدن در سر است    

گرِی او    سفسطه. های به هم پيوسته انسان آزاد هستند        ن دو، جنبه  نماياند که اي    سخن بگويد؛ ساد چنين می    * ليبرتارين

تـوان از پـيش تصـور     گيـری او را مـی   نتيجـه . رسد شناس، و قانونگذار به اوجهای جديدی می شناس، جامعه  در مقام اخالق  

شـان نسـبت بـه        گیالسويه بودن اعمال بيشماری که نياکان ما، به دليـل شـيفت             بر خنثی بودن و علی    . . . با تاکيد «: کرد

بياييـد قـوانين انـدکی    . دهـم  کردند، من زحمتمان را به حداقل ممکن تقليل می مذهبی دروغين، آنها را جنايت قلمداد می   

دهـد کـه انگيـزه ليبـرتن را پنهـان             ای مـی    ليبرتارين فراخوان آبرومندانه  ) ١٨(» . . . .خلق کنيم، اما قوانينی که خوب باشند      

کند که ساد خودش  ای را پنهان می خوی سادی دارد و باز هم انگيزه        و   در توجيه منطقِی خلق    سازد؛ اين دومی سعی     می

 . شود متوجه آن نمی

کنـد    ساد وانمود می  . اند، اما طالع پيروزی به نام شر است         خير و شر در ستيزی ابدی قفل شده       . اين انگيزه مانوی است   

، »کـردن  خـوار «لـيکن اسـتفاده مـدام او از اصـطالحاتی ماننـد      . دکنـ  گرايی است که فراسوی نيک و بد زندگی مـی          طبيعت

دنيـايی  . دهد که دنيای او همه چيز است مگـر اخالقـًا خنثـی              نشان می » کردن  منحرف«، و   »کردن  عياش«،  »کردن  فاسد«

ی يگانه تو ِا! آه، توِ ای شيطان«: آورد دلمانسه بانگ برمی. است که در آن مرزگذری واقعی است و قداست شکنی پرارج   

خدای روح من، باز و باز الهام کن به من چيزی فراتر و بيشتر، و اين قلب سـوزان مـرا تـو بـا انحرافـاتی بيشـتر آشـنا کـن،            

ديگـر چـه جـای شـگفتی کـه او، همچـون             ) ١٩(» .سازم  وانگاه ببين که من خويشتن را چه سان در تمامی آنها غرق می            

وانگهی، دنيای ساد دنيـايی اسـت کـه         . برد   کارکردهای جنسی به کار می     تمامی شروران ساد، صوِر مذهبی را مدام در       

او از رحـم متنفـر اسـت، و بـدين           . يابد، زاد و ولـد هرگـز        آميزش جنسی رونق می   . در آن طبيعت بايد همواره سترون بماند      

و طريـق   کنـد؛ ا    دوستِی همجنسی و ديگرجنسی، مسير تمايـل را تعيـين مـی           _ ، کون   )سدومی(دوستی  _ سبب، کون   

گويد که حجاِب کشيده بر       دلمانسه هرچند با ارج بسيار از اين سخن می        . نهد  پروردگار را نه، بلکه راه اهريمن را پيش می        
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توانـد اراده     تواند آن را مورد تعرض قرار دهد، او فقط مـی            اسرار طبيعت را به يک سو نهيم، اما در مقام يک ليبرتن فقط می             

کننـده   حرمـت  شـود کـه ليبـرتن، در اسـاس، بـی       بدين ترتيب، نشان داده می    . حيات تحميل کند  اش، را بر      اش، خيالپردازی 

قدرت شـر و خيـر، نيـروی حيـاتی طبيعـت، در محـبِس خـود ناپديـد              . و نهايتًا، دنيای ساد زندان آگاهی است      . اسرار است 

امـا  . چيـزی جـز خـودش بشـود    جويـد تـا    نوميدانـه راهـی مـی   ) Sadian Self(در لحظـه ارگاسـم، خـوِد سـادی     . شوند می

توانـد لـذت را در        اين خود، که مستبدی اسـت در محبسـش، نمـی          . کند  تواند؛ و سرانجام دنيا را با خودش حبس می          نمی

يکـی از ايـن     «: نويسـد   ساد مـی  . انگيزد تا ديگران را با هستِی منحصرش همانند سازد          و درد بر می   . کسی ديگر تاب آورد   

) impulse(بـر اثـر رانـه       . . . نيد که وقتی شق کرده است، نخواهد نقـِش مسـتبد را ايفـا کنـد                 توانيد پيدا ک    بنی بشر نمی  

) ٢٠(». . . .کند، تجربه کنـد     تواند چيزی را که احساس می       وی خواهد خواست تنها کسی در دنيا باشد که می         . . . غرور  

هـر دو بـا ايـن خواسـته         * ِش ديونوسوسـی  نـو   و  عـيش ) practical"(?جمهوری پهناور غرايز فرويـدی و دموکراسـی عملـِی           

 .اســت* بــاور _ اينــک _ او يــک خــود: اش اريســتوکرات نيســت مــارکی دو ســاد در اتــاق خــواب تصــوری. شــوند واژگــون مــی

، محبوبتريِن آثار ساد، پارودِی ادبيـات داسـتانی احساسـاتی، گوتيـک، و     )١٧٩١(يا پاداِش رفتاِر نيک تنبيه است       : ژوستين

 منجر به بازداشت    ١٨٠١اين کتاب در همان آغاز با استقبال روبرو شد، به شش چاپ رسيد، و در سال                 . (پيکارسک است 

بـرد بـدون    شکنی پيش مـی   ژوستين، خيالپردازيهای ساد را يک گام ديگر به سمت حرمت         .) هم مؤلف و هم ناشر آن شد      

_ تقديمنامـه بـه مـاری     . کنـد    متفـاوت مـی    آنکه محتوای آنها را تغييری دهد؛ فقـط شـکل کتـاب را بـا افـزودن بـه وحشـتها                    

 :کند کنستانس کوِاسنه، دعوِی نوآورِی رمان را بدينسان مطرح می

شـود کـه از    شود و خير قربانی ايثارهايش، موجود بدبخت و مفلـوکی تصـوير مـی    شر در سرتاسر اثر پيروز نشان داده می   

تـرين    تـرين، ددمنشـانه     ماج عياشی؛ در معـرض هيـواليی      رود؛ بازيچه شرارت؛ آ     فالکتی به فالکت ديگر سرگردان پيش می      

شود  ترين حرکتهای قلم، با اين هدف به کارگرفته می ها، پرانرژی کوتاه سخن اينکه، روشنترين صحنه. . . هوسها و اميال 

. . . ن بـود   که جهت اعتالی معنوی آدمی به قلم آمده است، فراهم آيد؛ آری، چني            *  ترين حکايتی   که از همه اينها متعالی    

ــده اســت           ــود ندي ــه خ ــوردی ب ــون بيشــمار رهن ــه کن ــا ب ــه ت ــويش از راهــی ک ــه مقصــد خ ــرای رســيدن ب ــالش ب  )٢١. (ت

همچنـين  . تـوان احسـاس کـرد    التهاب روحِی خيزاِن ساد را زمانی که شاهد بدبختيهای قهرمان زن روياهايش است، مـی     

هـايش،    به عنوان هشـداری بـه خواننـده       » خائنانه جنايت درخششهای  «توان شعف خام او از فريب را، در نشان دادن             می

اش را سيراب سازد؛ بـا دومـی، نيـازش بـه مجرميـت را                 شود ذائقه ساديستی    با آن قبلی، ساد موفق می     . احساس کرد 

ابتـدا يـک خيـال اروتيـک را جامـه عمـل       : سـازد  از اين رو، ژوستين خشنودی مضـاعفی نصـيب مـؤلفش مـی    . کند ارضا می 

 . کند  سپس آن را به انسان ِاعمال میپوشاند و می

، مـتهم بـه قتـل، سـرقت، و     )در واقع همان ژوسـتين (زنجير، به نام ِتِرز    و  دختری در غل  . روايت، به شيوه اول شخص است     

در واقـع همـان خـواهر او،    (کنـتس دو لورسـانژ،   . کند ای بين راه توقف می    ايجاد حريق، همراه با نگهبانانش در مسافرخانه      

، که همراه با شخصيتی برجسته در اين مسافرخانه توقف کرده است، بسيار مِصر است که ماجرای ايـن زنـدانی                     )ژوليت

کـردِن   فرزانگِی راستين بسـا بيشـتر عبـارت اسـت از دوچنـدان     «بود که     ژوليت از مدتها پيش به اين کشف رسيده       . را بداند 

او آه کشــان .  امــا ژوســتين زيِرطــالع ديگــری زاده شــده اســت)٢٢(» .مجمــوِع لــذتهايمان تــا اينکــه افــزودن بــر دردهايمــان
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) ٢٣(» .ای از من سر بزند، پاسخش بدبختی و فالکـت باشـد     از پيش بر لوح تقدير نوشته بودند که هر راستی         «: گويد  می

 آنچـه  هـر . دهـد  مـورد اسـتفاده قـرار مـی    ) perverse(اش  انحرافـی * ساد اين آيرونی را به عنـوان اصـِل آهنـيِن پيکارسـکِ           

انگيز گريز تواند، و هيچ تنبيهی آنقدر خوف انگيز نيسـت           دهد، هرگز آنقدر خوب نيست که از تنبيه خوف          ژوستين انجام می  

 .و اين، دنيايی است که تا ابد ثابت است. که خوبی او را خراب کند

 توضيح و توجيه حمالت ای متناوب، جنسی و فکری است؛ حمالت فکری برای شود، به شيوه حمالتی که به ژوستين می

شـوند تـا نظراتشـان را بـا طـول و تفصـيل بـرای         ساد در ستمگران مطلقش، که بر آن مـی        . اند  جنسی در نظر گرفته شده    

ماند کـه   درباره خدا، طبيعت، جامعه، سکس، و جنايت چيزی نمی  . بيند  قربانيان حقير خود شرح دهند، هيچ تناقضی نمی       

، سردسـته   )آهنـين _قلـب ) = Coeur-de-ferُکـر دو ِفـر    . کنـد    جديد يا غريبی را مطرح می      جا به جا، مؤلف فکر    . گفته نشود 

کنـد کـه ايـن نظريـه فقـط بـه سـود طبقـه                  راهزنان، در رد سرسختانه نظريه قرارداد اجتماعی روسو، چنين اسـتدالل مـی            

از ايـن رو، کـر   . ارداد ضـررکنند شوند که در عمل به اين قـر  شود؛ قدرتمند و محروم با اين خطر مواجه می     متوسط تمام می  

: کند شرور ديگری به نام بِرساک نظرش را چنين اعالم می. کند دو ِفر، مبارزه دائم، آنارشِی کامل و بنيادی، را انتخاب می     

دهد، ولی اين حرکت چيـزی        خصيصه اساسی طبيعت و زيباترين خصيصه آن حرکت است، که همواره به آن هيجان می              «

، در توضيح عادتش به تصور خـود  )coprophagous(خوار کلمان، راهب مدفوع ) ٢۴(». . . . ائمی جنايتها   نيست مگر پيامد د   

 :شود متوسل می

توانند حسهای ما را به تحريکی وادارند که بـرای خلسـه              العاده است که چيزهای گنديده، مشمئزکننده، و کثيف می          فوق

 اشيا هيچ ارزشی برای مـا ندارنـد مگـر آن چيـزی کـه تصـور مـا بـه آنهـا          بدان، ِتِرز، که. . . کامل اين حسها ضروری است  

بندند، توسـط آن   ای است در ذهن انسان که اشيا، از طريق حسها، بر آن نقش می              تصور آدمی قوه  . . . . دهد    انتقال می 

وی از منطِق اولـين نظـر بـه    گيرند، و همه اينها با پير     ها شکل می    گيرند، و، در آن، سپس، ايده       مورد جرح و تعديل قرار می     

آيد تاييدی است بر سازگاری ارگانيک، اما چيـزی را   خوش آمدن از آن چيزی که ديگران را خوش م   . . . . آن اشيای بيرونی    

_ و  _ اندامهايی که بايد موجب شوند تا ما دستخوِش ايـن           . . . . سازد که شی محبوب را از آن حاصلی برسد            عيان نمی 

ذائقه ها به مجرد اينکه شکل بگيرند، هيچ چيز در دنيا          . . . شوند    يم، در رحم مادر است که ساخته می       آن خيال واقع شو   

 )٢۵.(تواند نابودشان کند نمی

شنويم؛ وی  می_ های او به سمت مرده خوابگی متمايل است  که ذائقه_ بازتاب اين نظر را از زبان روالن، جاعلی مخوف    

ليبرتن است، نه بر اثر زيبايی يک زن، بلکه بـر اثـر جنايتهـايی کـه نسـبت بـه او اعمـال                        کند که ذهن کسی که        اعالم می 

رود که خال اخالقی مطلقی بيافريند، خاليی که خـود او بعـدًا آن               تمام عقايد ساد بدين سو می     . شود  کند، تحريک می    می

 . کند تکبرآلودش پر می) consciousness(را با آگاهی

بـارِی   ظـالم سـادی و حقـارت     _قـدرِت مطلـِق شـرور     : آيـد   مرتبط با هـم برمـی     ) فانتزی( از دو خياِل     جلوه ويژه ژوستين دقيقاً   

گـرانش را   مـن بـاب مثـال، ژوسـتين شـکنجه        . شود  خياالت از رهگذر فنون بيانِی گوناگون حفظ می       . او) زن(قهرماِن_ قربانی

. شـود   درت آنان بلکه مايه تورم آلتهايشـان نيـز مـی          او نه تنها مايه تورم ق     . کند  خطاب می » ببر«،  »ظالم«،  »غول«پيوسته  

تواضع دروغين، توداری، بی    . کردِن او   چرا که وی تا به ابد در قربانی کردن خودش دست دارد، همانطور که ساد در قربانی                
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. هـای او  ههـا، و ضـج     کند، همانسـان کـه فريادهـا و آه و نالـه             لياقتی، و رامخويِی او، راه رسيدن به اين هدف را هموار می           

دارد تـا شـواهد وقـيح     آميز در فن روايِت اول شخص هست که خود ژوستين را وا مـی      همچنين محنتی شهوتناک و مهارت    

منـد   آنها هم که بايد از تمامی مزايای قدرت، ثروت، يـا اصـل و نسـب عـالی بهـره     : و شروران ساد . اش را بازگو کند     زندگی

. گنجـد  زنـد، و آلتهايشـان در هـيچ وصـفی نـم         ای سپيدشـان بـرق مـی      درخشـد، دنـدانه     چشمان سياهشـان مـی    . باشند

دنيای . محبس، پنهان در جنگلی تاريک يا نشسته بر قله پرشيب کوهی است             _ خندق، و ژرف    _ ديوار، پهن   _ دنيايشان بلند 

چراينـد؛   ن وچـو  در ايـن دژ، آنـان فرمـانروای بـی       . آنان دژی است حقيقی از خيال که واقعيـت را هرگـز بـدان راهـی نيسـت                 

همانسـان کـه ژوسـتين دربـاره زنـدانبانانش در ِديـر             . کنـد   بينـی را، نقـض مـی        اعمالشان هرگونه منطقی را، هرگونه پيش     

شـکند، و هـوس، يگانـه       مـرزی را در هـم مـی         و  بوالهوسِی اين هيوالها هر حد    «گويد،    بنديکتِی واقع در نزديکی اوکِسر می     

اين اعمال را وصلی به پيوستار زمان و تاريخ نيست، و           ) ٢۶(» .دهد  ن است، شکل می   کننده اعمال آنا    قانونی را که تعيين   

اسـتيون    _ رويـای قـدرِت مطلـق نيـز بينشـی از فراوانـی اسـت              . شـود   ای با صفت عالی اعطـا مـی         به هرکدام از آنها مرتبه    

اتاقهـايی سراسـر لبريـز از         _ اما وفوِر جنسـی   ) ٢٧.(دهد که اين وفور ويژگِی عمومی پورنوگرافی است         مارکوس نشان می  

اسـت و نـه ديـدگاهی       ) self(از خود   ) psychic(بيانگر ديدگاهی روانی    _ اسپرم و هر ارگاسمی گويی طوفانی سهمگين        

 .اقتصادی؛ اين وفور نمادی از اراده است

از اين . کمال اراده سادی در مرگ است؛ محدوده های یک ذهنی که دارای قدرت مطلقه است جنايت و خودکشی است        

کنـت دوِگرنانـد،    . باشـند * رو، مايه تعجب نبايد باشد اگر شروران ژوستين با رعايت تمام جوانب احترام در خدمت تاناتوس               

روالن . رسـد کـه در حضـور او از زنـش خـون بريـزد                پيکر با کير يک بچه، فقـط زمـانی بـه اوج جنسـی مـی                 ای غول   شکمباره

دار را در اوج خلسـه برگـردن          وی طنـابِ  . کنـد   تانش، واقع در اعماق زمين، حفظ مـی       ای از مرگ را در تابوتی در گورس         پيکره

تـر از عمـل نـابودکردن     ترديد، هيچ قدرتی مطلـق  بی. کند اندازد، و حتی برای خودش هم از آن استفاده می           قربانيانش می 

بـاالترين انتقـام انسـان کـه نـه      . يابـد  ناپذير می کردن ديگری، که ساد آن را تحمل آگاهی بشری نيست، مگر در عمل خلق      

سبب اسـت کـه،       بدين. کند، اين است که مخلوقهای او را بکشد         تواند، همچون خدا، خلق     تواند خدا را بکشد و نه می        می

ژوستين که از تمام مخاطرات جان سالم       . اش را خودکامانه نيست و نابود کند        ساد، در پايان کار، بايد مخلوقهای داستانی      

مشغله در اتـاقش ايسـتاده اسـت، مـورد      است، ناگهان در حالی که بی و سرانجام صلح و آرامشی کسب کرده  برده    به در 

سـان،   بـدين . نـوردد  آذرخش سرتاسر سينه و قلب و شکم او را در مـی . زند گيرد و خشکش می  ای قرار می    اصابت صاعقه 

 .کشـــد ژوســـتين را مـــیاو : شـــود انـــد، ســـاد خـــودش موفـــق مـــی اگـــر شـــروران ســـاد بـــا شکســـت مواجـــه شـــده 

ريـزی    عـام طـرح     بار به صـورت يـک قتـل         نوش اين   و    يابد؛ مجلِس عيش    ، ادامه می  )١٧٨۵( روز سدوم    ١٢٠تشديد وحشت در    

کنـد؛ قسـمتهای ديگـر بـه شـکل يادداشـتها و فهرسـتها              ساد فقط يکی از چهار بخش اثرش را کامل مـی          ) ٢٨. (شود  می

آه، «شـود، ماننـد      شـگفتيهايی کـه ابـراز مـی       . زنـد   کتاب را بر هم نمـی     * نيستِیای مقاصد اونا    هيچ عقيده . ماند  باقی می 

و اينـک،   «. هـای او را، مجـذوب سـازند         شوند تا نويسـنده را، بـيش از آنکـه خواننـده             ، تکرار می  »!پااليِش باورناپذيِر ليبرتيناژ  

 را بخـوانی کـه از زمـان زايـش دنيـای مـا       خواننده من، دوست من، قلبت را آماده کن و ذهنت را مهيا تا ناپاکترين حکـايتی    

سـاد، سـاِد   ) ٢٩(» .هـا  شـود نـه ميـان مـا مـدرن          هـا يافـت مـی       است، کتابی که همتـای آن نـه ميـان قـديمی             روايت شده 
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گويد تا اسباب  گويد، اما در مقام پورنوگراف عمدتًا سخن می گويد، حتی صادقانه سخن می     پرده سخن می    پورنوگراف، بی 

 . هم آوردلذت خويش را فرا

تواند باشد، يا دقيقتر، فقط طنين        خودش می   است؛ فقط آئينه    ) reflexive( روز بازتافتی    ١٢٠سبب است که فرم       به همين 

 شهوت جنـائی،    ١۵٠ شهوت پيچيده،    ١۵٠ شهوت ساده،    ١۵٠چهار سروِر ليبرتن به چهار مورخ که        . تابد  خودش را باز می   

بنـابراين داسـتان و عمـل       . آورنـد   دهند و سپس آنها را به اجرا در می          گوش فرا می  شمارند،     شهوت قاتالنه را برمی    ١۵٠و  

گويـد،    افزايد؛ زيرا همـانطور کـه سـاد مـی           های مورد نظر می     شوند و اين بر شدت جنبه       محِل بازتافِت پياپِی طنيِن هم می     

تريننـد و     وسط اندام شنوايی دلچسب   يافته ت   های انتقال   های اصيل جملگی سخن در اين يکی دارند که حس           ليبرتن. . . «

کنند که ساد نويسنده به شـخص         واقع، همانسان به سرورانشان خدمت می       مورخان، در ) ٣٠(» . . . .ترين    اثرات آنها زنده  

 .شود فرم می گردند؛ فرم آنها، با انکار مخاطب، تبديل به ضد خوانيم به سوی خودشان باز می هايی که می واژه. خود ساد

. اسـت  اين الگو کامًال بر اسـاس علـم حسـاب سـاخته شـده     : کند فرم را از جهتی ديگر توجيه می     اين اثر عنوان ضد   الگوی  

در اين اثر، چهار سروِر ليبرتن هسـت، چهـار   . دهد آميز، عالم خيالش را در حد يک معادله تقليل می       ساد، با ابتکاری جنون   

بزرگ، هشت آدم ِبگا، هشت دختـر جـوان، هشـت پسـر                چهار خانم  زن شوهردار که دختران آنها هستند، چهار مورخ زن،        

 روز، ١٢٠نوش هفـده هفتـه، يـا     و است؛ عيش کتاب به چهار بخش تقسيم شده. جوان، و شش آشپز زن و کلفت ظرفشو   

ر های اين خانه رياضی، تعداد شرابها و ظروف، تعداد شـالقها بـرای هـر تنبيـه، بـا دقـت بسـيا                        تمام برنامه . کشد  طول می 

نوش حاکمنـد، همانقـدر کـه صـريحند، خشـک و تغييرناپـذير نيـز                  و  مقرراتی که بر پيشرفت اين عيش     . است  مشخص شده 

رسند و شـانزده   از کِل چهل و شش شخصيت، دقيقًا سی نفر به قتل می. هستند؛ برنامه سرتاسر اين مدت ثابت است  

تحت هيچ شرايطی از    «: کند  تها چنين به خودش توصيه می     ساد در يادداش  . يابند که به پاريس برگردند      نفرشان اجازه می  

است، کِل کـار چنـدين بـار بـا دقـت و مراقبـت تمـام بـازبينی شـده           همه چيز مطابق نقشه انجام شده   . اين طرح دور نشو   

روتيک ای که يک کامپيوتر اتوِا بر فرم اين بازی حاکم است، بازی   ) ratio(بينيم، عدد و نسبت     همانطور که می  ) ٣١(» .است

از اين لحاظ، وی خبر از رويـای پاروديـِک بکـت    . نوشتار داستانِی ساد حقيقتًا يک رويای منطق است       . کند  آن را هدايت می   

 .دهد می

يابـد،   در قصـر سـيلينگ، جـايی کـه داسـتان وقـوع مـی       . نيز اسـت ) hermetic(مکان _ اما اثر نه تنها انتزاعی، بلکه مسدود      

 Black(اين قلعه، واقع در جـايی بـر يـک قلـه محـال در جنگـل سـياه        . يد رخنه کند، مگر ذهنچيز نبا چيز، مطلقًا هيچ هيچ

Forest(       آه، سـخت در تصـور   «نويسـد،   سـاد مـی  . ، به اين دليل تسخيرناپذير است که درست وسط يک جمجمه قرار دارد

افزايد، يا چـه معنـايی در          ژرف می  های تن، شهوت، و شادیِ      ها تا چه اندازه بر جلوه و جذبه لذت          گنجد که اين تضمين     می

من اينجا تنها هسـتم، مـن در انتهـای دنيـا هسـتم، پنهـان از هـر نظـری، اينجـا          : گويد نظر است وقتی آدم به خودش می    

کسی را به من دسترسی نيست، هيچ موجودی نيست که بتواند بـه آنجـا کـه مـن هسـتم نزديـک شـود؛ حـدی در کـار             

چهـار ليبـرتن ثروتـی    . زنـدانی، سـوداِی آزادِی خـدا را در سـر دارد         ) ٣٢(» .مـن آزادم  . نيست، پـس مـانعی در کـار نيسـت         

عـالوه بـر ايـن، بالنشـی يـک دوک اسـت،             . کننـد   شان سـاالنه دو ميليـون خـرج مـی           های  دارند؛ آنان برای عياشی     نجومی

ام منبـع قـدرت آنـان بـاقی         در دنيـای واقعـی، پـول و مقـ         . برادرش اسقف؛ کوروال رئيس تجارتخانه است، و دورسه بانکدار        
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ولی در سيلينگ، جايی که نگهبان يا زندانبانی نيست، چهل و دو نفر بالقيـد و شـرط از اراده چهـار نفـر اطاعـت      . ماند  می

: شـود  حـد آنـان، فقـط از يـک منبـع کسـب مـی              هـای او، قـدرت بـی        آزادِی ليبـرتن  . خواهد  چرا؟ ساد اين طور می    . کنند  می

 .خواسته خوِد محبوِس سادی

آه، به خدا سوگند، چه     «: گويد  برای مثال، کوروال به صدای بلند می      . خيزد  گهگاه، خوِد سادی به طغيان متافيزيکی بر می       

کنـدم آن را      زدم مـی    بردم به خورشيد، چنگ می      بود و هجوم می     ايکاش توانی در من می    . ام  شمار که آرزو کرده     دفعات بی 

ايـن در   ) ٣٣(» .کشيدم  داشتم دنيا را به آتش می       شيدم، يا اين ستاره را بر می      ک  از جهان، سراسر عالم را به تاريکی می       

همچنـين بـا   . شـود  بيـان مـی  .)  م٢٢:١۶نگـاه کنيـد بـه عهـد عتيـق، کتـاب اول پادشـاهان،        (حالت روحی اهريمنِی َاخاب    

تـا شهرسـتانی را نيسـت و        کننـد     ريزند، و تقـال مـی       ها و جويبارها سم می      شويم که داخل رودخانه     هايی آشنا می    ليبرتن

سرشان بيش از آنکه فلسفی باشد جنسی  ولی اين حالتهای آخرالزمانی همواره در خفاست، و انگيزه پشت       . نابود کنند 

بود، هرگز همزيستی چهار ليبرتن را در يک سـطح     را ارج و اعتباری قائل می     ) Self(اگر ساد ضروريات طغيانی خود      . است

قدرت، جز در ادبيـات داسـتانی پورنوگرافيـک          _ ترسيم اجتماعی از اشخاص مطلق    . بود  کی می بلکه فقط ي  . کرد  تحمل نمی 

 .ميسر نيست

 روز سدوم از همه جا آشـکارتر        ١٢٠رسد، و اين در آخرالزماِن        خوِد سادی، همانگونه که گفتم، در مرگ به نقطه کمال می          

بـر سرتاسـر بخشـهای نخسـت        ) cloacal(ت ميزراهـی    خياال. کند  است، جايی که در آن حکم نهايی را تاناتوس صادر می          

در پـس کمـدِی     . شـود   مطـرح مـی   ) waste(آدمی نه به مثابه انرژی بلکه به مثابه مدفوع          ) ارگانيسم(حاکم است؛ اندامه    

در سـيلينگ، کنترلـی     . شـود   مدفوع شناختی و خوشيهای سدوم، از پس پوششـی نـازک، نفـرت از زنـدگی آشـکار مـی                   

تولد اکيدًا قـدغن اسـت، و دفـع بـه حـداقل             . جويِی مدفوعِی اين جمع است      بخش زندگی و صرفه   سفت و سخت، وحدت     

صـورتهای فرويـِی سـازمان جسـمی، مثـل          . خـورد   بنابراين، زندگی در فرايند تجديد خود به مـانع بـر مـی            . شود  می  رسانده

حـاکم اسـت، و     ) entropy( اغتشـاش    در سـيلينگ  . کننـد   مدفوع، ارزشی باالتر از صورتهای فرايی، همچون غذا، پيدا مـی          

شود که حداقل کمـی در شـر          ليبرتنی پيدا نمی  «نويسد،    بدين سبب است که ساد می     . نابودکردن، واپسين هدف است   

مرگ بر همه   ) ٣۴( ».آورد  کند و چه زيبا آب آدم را می         غرق شده باشد و نداند جنايت چه تاثير مهيبی بر حواسِ اعمال می            

چـه چيـزی   «پرسـد،   ژرژ باتـای مـی    . رسـد   نکار ديگـران، نـه در تاييـد بلکـه در انکـار خـود، بـه اوج مـی                   ا. شود  چيز چيره می  

ای که آتشش را خودمحوری  شود به اراده معطوف به هالک شدن درکوره ای که تبديل می آورتر از تصوِر خودمداری اضطراب

)selfishness ( است؟  روشن کرده «)شـود کـه مشـغول ارضـای          ای بزرگ تمام می     زاده  بو بدينسان اثر با داستان نجي     ) ٣۵

غـرد و     بانـگ مـی     _ خودش است، در حالی که با خلسـه و خروشـی بلنـد            » سودای جهنمی . . . هوس دوزخی، يا صرفًا     «

آخرالزمـاِن  . اش را درآورنـد  شوند تا ارگاسـم اهريمنـی   پانزده قربانی درست پيش چشمان او همزمان شکنجه وکشته می   

 .يابد ه سيلينگ بدين ترتيب پايان مینمادين در قلع

او کـه زنـدانِی آگـاهی اسـت،     . انسان ارگاسم است، و ارگاسـم، مـرگ اسـت         : بينيم  سرانجام معادله غمناک ساد را می     

ای   خشـکانند، و در جسـم ورطـه         بينشـهايش مايـه زجرنـد، تـن را مـی          . کوشد از طريِق زبـاِن اونانيسـِم مرگبـار بگريـزد            می
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جويد تا ديگـری شـود، بـاز در     خوِد سادی، در حالی که مايوسانه راهی می. شود  ی در آن بلعيده می    گشايند که آگاه    می

 .يگانه رهايِی آن در مرگ است. رود خودش فرو می

 ، چاپ آلمان ٧٧ پائيز ١برگرفته از فصلنامه شهرزاد، شماره  •
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 ) : به ترتيب الفبايی(تعريف برخی از واژگان متن . ٢

خـدای رومـِی      ،    خدای يونانِی عشق، نماِد شهوت، قدرِت غريزه، خشـونِت سـکس، کـه آن را بـا کوپيـدو                   ): Eros(ِاروس  * 

 . دانند عشق، يکی می

او جسد همسرش را از هادس . ميرد  میائوروديکه. کند آواز؛ با ائوروديکه وصلت می  و  استاد ساز): Orpheus(اورفئوس * 

خواند تا آنکه زنـان   اش نغمه می شود، اما همچنان به ياد يار از دست رفته آواره می. کند آورد اما در راه او را گم می  باز می 

 . خواند کنند، اما سر او همچنان می تکه می او را تکه

 . زدن؛ جماِع منقطعجلق. از اونان، شخصيتی در انجيل) : Onanism(اونانيسم * 

 .تقليد تمسخرآميز از سبِک يک اثر ادبی) : parody(پارودی * 

شـود    در تاريخ ادبيات مربوط می    . عيار، ماجراجو : در اسپانيايی ) picaro(از پيکارو   . قصه عياری ): picaresque(پيکارسک  * 

هـائی رذل،   نزدهم تـا هيجـدهم مـيالدی آدم      به پيکاروها، ماجراجويان اسپانيايی، که نوعی تيپ ادبـی بودنـد، از قـرن شـا               

کند، مـثًال در رمـاِن مـول          رود، و داستان را خودش روايت می        اغلب در قالب نوکری تيزهوش که از اربابی به ارباب ديگر می           
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 فقـط   اما بعدًا، پيکارو ديگر شخصيت مرکـزی نيسـت، و         . فرِم رماِن پيکارسک، اپيزوديک است      . دفو    اثر دانيل ) ١٧٢٢(فالندرز  

دون کيشـوت يـا تـام جـونز و يـا هـاکلبری       : شود، و غالبًا هم در سفر است حضور او مايه وحدِت ساختاِر سسِت رمان می     

 . فين

 ). خواب(خدای يونانِی مرگ، در مقابِل ِاروس؛ فرزند شب و برادر هيپنوس ) : Thanatos(تاناتوس * 

 .ای اخالقی، مانند مرواريد، اثر جان اشتاين ِبک آموزهحکايت يا مثل، قصه ای با پند يا ): parable(حکايت * 

بطور خالصه، عبارتست از انحرافی جنسی که در آن، معموًال، از تماس جسمی با جسد               ): necrophilia(خواهی    جسد* 

يان برخـی از روسـپ    . کننـد   کشند و آنها را مثله می       خواهان، خودشان قربانيان را می      بعضًا، جسد . شود  ارگاسم حاصل می  

 . هايشان ارضا شوند کنند تا مشتری تظاهر به مردگی می

خود وجود دارد؛ شناخت بايد مبتنی باشد بر حاالِت درونـی      اين باور که فقط خود و تجربه      ) : solipsism(باوری  -اينک-خود* 

ش در گذشته هـم     تواند ما را از چيزی فراسوی خودش مطلع سازد، حتی از حاالِت خود              و شخصِی تجربه فرد، و فرد نمی      

 . است) now(و، اينک ) me(ماند، من  پس آنچه باقی می. تواند چيزی به ما بگويد نمی

کننـد   خيزند و مثل خفاش پرواز می باور به وجود مخلوقاتی فراطبيعی که از خاک بر می   ) : vampirism(گرايی    آشام  خون* 

 .شود  نوشيدن خون وسيله ارضای جنسی مینوشند؛ مکيدن و و خون خفتگان را می) يا مثِل کنت دراکوال(

 .بودن از واقعيت بيرونی؛ از ويژگيهای بيماران اسکيزوفِرن رفتن در خود و غافل فرو) : autism(مانی  -خود -در* 

از ديونوسوس، خدای يونانی يا پيشايونانِی شـراب، فرزنـد زئـوس؛ بـی اعتنـا بـه قـوانين،                    ) : Dionysian(ديونوسوسی  * 

عهـد بـا زنـان و بردگـان؛ شـيفته رقصـهای جنـونی و غريـو؛          هم. گر سلسله مراتب    ه آداب و رسوِم حاکم، واژگون     اعتنا ب   بی

پرستش او همواره بـا سـکس و شـراب همـراه     . حِد جنون نوش تا سر و نوش که سرپناهی نداشت؛ مروِج عيش    خدای باده 

 . بوده است

الغه احساسی ويژگی آن است؛ در اواخر قرن هيجدهم در اروپـا  رمانی که مب): sentimental novel(رماِن احساساتی * 

. رمانی از ساموئل ريچاردسـون، در رواج ايـن نـوع رمـان تـاثير بسـيار داشـت                  ) ١٧۴٠(پاِمال، يا پاداش تقوا     . پسند عام شد  

 .شـود  های اشـکبار، تالشـهای قهرمانانـه بـرای حفـظ عفـت و پاکـدامنی، بـه تفصـيل در ايـن نـوع اثـر توصـيف مـی                                صحنه

آشـوری  . ام دوسـتی را پيشـنهاد کـرده      معنی عـام آن، همـان از عقـب کـردن اسـت کـه مـن کـون                  ): sodomy(سدومی  * 

البتـه، بـا توجـه بـه بـار منفـِی مـذهبی آن،        . سـرزمين فسـاد، پليدسـتان   ) : sodom(گويـد، و بـرای سـدوم         لواطگری مـی  

انـد، بعيـد      ِورِلن يا اسکار وايلد بگويـد اينـان لـواط کـرده           کننده پل     اما اگر هم قاضی محکوم    . لواطگری پيشنهاد خوبی است   

به همين دليل، سـدومی، بـاِر معنـايِی         . داند  ساد سدومی را ايده آل می     . کنم  است ورلن گفته باشد که با َرمبو لواط می        

ون از شـهر  شايد هم بهتـر باشـد همـان سـدوم را حفـظ کنـيم، چـ       . کند و لواطگری در واژگاِن ساد جا ندارد    مثبت پيدا می  

در . حد منهـدم شـد      نوِش بی   و  گيرد که بنا بر روايِت کتاب مقدس، سفِر پيدايش، به دليِل عيش             باستانِی سدوم ريشه می   

 . برنـــد ســـدومی را در مـــورد کـــردِن حيوانـــات هـــم بـــه کـــار مـــی . دوســـتی بهتـــر اســـت اينصـــورت، همـــان کـــون غيـــر

بزمـی طـوالنی کـه در آن،        . شـد   تخـار ديونوسـوس برپـا مـی       جشنهای باشکوهی که در آتـن بـه اف        ): orgy(نوش    و  عيش* 

 .خوردن و نوشيدن و عشق ورزيدن را حد و حدودی نيست
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ويکتـور هوگـو آن را      . مانندش، مايـه خنـده شـود        غريب، و کاريکاتور    و  آنچه به سبب ظاهر عجيب    ) : grotesque(گروتسک  * 

در آثـار  » . . .کند روتسک، شکِل زشت و مخوف را خلق می   گ«کند؛    داند که طبيعت به هنر اعطا می        ترين منبعی می    غنی

 . شود های فراوانی از ادبيات گروتسک يافت می ديکنز نيز نمونه

تـار بـا گـذرگاههای        و  ای تيـره    َوال که معموًال در قلعـه يـا صـومعه           و  در ادبيات، داستانی از وحشت و هول      ) : gothic(گوتيک  * 

 . شـوند  دهد، با فضايی پر از ارواح که در آن، ناگهان آدمها به طرز مرمـوزی محـو مـی     میتو و سياهچال روی در  زيرزمينِی تو 

مـرزی بـرای آزادی فـردی قائـل نيسـت؛             و  کسی که در مسائل سياسی و اجتمـاعی هـيچ حـد           ): libertarian(ليبرتارين  * 

 .ســردبير همــين شــماره   بــه ســخن نگــاه کنيــد  . ، از ليبرتينــاژ در فرانســوی )زن(و ليبــرتين ) مــرد(ليبــرتن . خــواه آزاد

ای را  رو، چنـين خودکشـی   خوانـد؛ از ايـن   ای که خودکشـی عشـاق را مـی    تکخوانی يا دوخوانی  ) : liebestod(تود    ليبس* 

 . شـــود واگنـــر اطـــالق مـــی) ١٨۶۵مـــونيخ، (در اپـــرا، بـــه صـــحنه مـــرگ ايزولـــده، در تريســـتان و ايزولـــده  . گوينـــد مـــی

طنـز، طعنـه،    . برابرهـای فراوانـی بـه فارسـی دارد        :  بـه فرانسـه    ironie بـه انگليسـی،      ironyبـه التـين،     ) ironia(ايرونيا  * 

امـا در بسـياری از   . هـای ديگـر   العارف، ريشخند، تخطئه، اسـتهزا و نمونـه     نمايی، تجاهل   رويداد، طرفه، تهّکم، نادان     _ وارونه

ثال، فاصله ايرونيِک نويسـنده بـا اثـرش يـا بـا کـاراکتر               کنند؛ برای م    کاربردهای اين واژه در ادبيات، برابرهای فوق ياری نمی        

بينـد، امـا      قهرمان اثر نسبت به چيزی در جهل است يا واقعيت را نمـی            : شود  داستانش که ايرونياِی ساختاری ناميده می     

نمايی يا    نادان . . .توانند شاهد واقعيِت پوشيده بر قهرمان اثر باشند           گيرند که می    ای قرار می    نويسنده و خواننده در زاويه    

شود که امروز يکی از بيشمار معناهـای آن اسـت و بخصـوص در ادبيـات،               العارف معنای آغازين ايرونيا محسوب می       تجاهل

 . کاربرد غالبًا بی

 

 عناوين آثار مارکی دو ساد مطابق متن انگليسِی مقاله حاضر

 
Dialogue Between a Priest and a Dying Man 

The 120 Days of Sodom 

Les Infortunes de la vertu 

Eugnie de Franval 

Justine 

The Count Oxtiern 

Philosophy in the Bedroom 

Juliette 

Contes et fabliaux 

Les Crimes de l'amour 
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  داستانی از شهرام رحيميان به همراه يک نقد" مردی در حاشيه"
 

چـون جامعـه تحمـل فردیـت او را نـدارد و بـرای نيازهـای طبيعـی او          ست کـه   مظلومی مردی در حاشيه داستان فرد"

 هایمان در فضـای تنـگ   خواهد بگوید چنان ذهن این داستان می. نيست، به حاشيه رانده شده احترام و اهميتی قائل

 )شهرام رحيميان( "دیگر را نداریم نقاب یک های بی  زده که تاب تحمل چهره ها کپک سنت

 

مـردی در  «در سـوئد مجموعـه داسـتانی بنـام      نشـر بـاران  .  مهم در عالم ادب فارسی اتفاق افتادسال گذشته اتفاقی

دکتر « شهرام رحيميان نویسنده تيزبين و توانای ایرانی را پيشتر با رمان  .انتشار داد ، به قلم شهرام رحيميان»حاشيه

نـام   ر همـان ماههـای اول انتشـارش   رمـانی کـه د  . شـناخته بـودیم  » را بيشـتر از مصـدق دوسـت دارد     نـون همسـرش  

دکتـر  «رمان . تراز اول ایران پدید آورد او جایگاهی خاص در ميان نویسندگان نویسنده اش را بر سر زبانها انداخت و برای

توانا و تيزبينی و حساسـيتی بـی نظيـر توانسـته اسـت اثـری بيافرینـد         نشان داد که شهرام رحيميان با قلمی» ...نون

  » .با روان جمعی ایرانيان رابطه برقرار کند «  پارسی پور رنوشبه قول شه که 

آشـنایی بيشـتر بـه سـایت      جهـت . ( در آلمـان زنـدگی مـی کنـد    ١٣۵۵، تهران اسـت و از  ١٣٣٨شهرام رحيميان متولد  

  )http://www.shahramrahimian.com اینترنتی ایشان مراجعه کنيد

                 !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                    

    

 .قدان ایرانی برانگيخته است

ایـن مجموعـه شـامل سـه     . است مجموعه داستان مردی در حاشيه دومين اثر نویسنده است که تا کنون انتشار یافته

مـی باشـد، سرگذشـت یـک مـرد          ) مـردی در حاشـيه     (نخستين داستان این مجموعه که به همين نـام        . داستان است 

ایـن  . ی قریشـی کـه مـدیر یـک مدرسـه اسـت      آقـا   ایرانـی اسـت بـه نـام    )ترانسِوستيت (دگرجنس پوش –همجنسگرا 

نکته مهم و ارزشـمند   . می گذرد وقایع آن در تهراِن پيش از انقالب داستان با سبک و سياق رئاليستی نگاشته شده و

ایــن اســت کــه یــک نویســنده دگــرجنس گــرا چنــين  

ــان داده و    ــود نشــ ــهامتی از خــ ــوع  شــ ــه موضــ بــ

ایـن  آنچه با خوانـدن   .تهمجنس گرایی پرداخته اس

مـی شـود، حـس، نيـت و      داستان دستگير خواننـده 

انگيزه سراپا انسان دوستانه نویسـنده کتـاب اسـت          

تخيــل قــوی و حــس بشــر  کــه ســعی کــرده بــا قــوه

ــه جهــان درون یــک    دوســتانه و قلــم پرقــدرتش راه ب

ایــن اثــر  . را بيابــد گــ همجــنسیدگــرجنس پوشــ 

 دیگــر  بحثهــا و واکنشــهای بســياری در ميــان ادبــی

منت  ونویسندگان

. هيچ اثری تمام و کمال و بی عيب و نقـص نيسـت             

و گشـاینده   نقد هر اثـر مـی توانـد راهگشـای رازهـا     
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هر نقد خود بيانگر صرفا جنبـه  . نهایی نيست نقد هيچ ناقدی نيز در حکم حرف آخر و. گردد» افق داللتهای معنایی اثر«

با خواندن هر نقد نه تنها به گوشه هایی از جهان پر رمـز و راز اثـر   . بيش ثر است و نهاز ا) چه مثبت و چه منفی(هایی 

بر این اثر تـا کنـون    از ميان نقدهایی که. بلکه با نگاه، زبان و اندیشه های ناقد نيز آشنا می گردیم شویم، می    واقف 

 .کرد نگاشته شده است، نقد آقای اکبر سردوزامی توجه ما را به خود جلب

ایرانيان اهل قلم و عالقه مندان بـه   اکبر سردوزامی نویسنده و منتقد چيره دست، سرکش و بادرایتی است و در ميان 

یک همجـنس گـرای   (داشتيم موافقت کردند که نقدشان را با نام  در تماسی که با ایشان. آشنا ادبيات چهره ای است

        مسـائل مهـم و جـالبی کـه در ایـن نقـد مطـرح         جـدا از تمـام  . نشـریه مـان منتشـر سـازیم     در) بدون کير و سـوراخ کـون  

    یـک    آقـای قریشـی، شخصـيت اصـلی ایـن اثـر       یـک نکتـه بـرای مـا بسـيار حـائز اهميـت اسـت و آن اینکـه          مـی کننـد،  

 دگـرجنس پوشـی  یـک   آقـای قریشـی  . ».بعد زنانه وجـودش بـر بعـد مردانـه اش مـی چربـد      « : همجنس گرا نيست که

هـویتيش کـه خـودش را بـه شـکل       به خـاطر مشـکل   که نه صرفا به دليل همجنس گرا بودنش، بلکههمجنس گراست 

آقای شهرام رحيميان . شده در داستان می شود پوشيدن لباس جنس مخالف نشان می دهد دچار آن مشکالت مطرح

  کـه در صـفحه اینترنتـی    »یک منتقد بدون بيـنش و وجـدان   « نوشتند به نام  در جواب نقد آقای اکبر سردوزامی مطلبی

 ایشــان نيــز چنانچــه از خــالل نوشــته شــان برمــی آیــد تفــاوتی ميــان همجــنس گرایــی  . گردیــد منتشــر» کتــابالگ«

اینجـا هـيچ قصـد     مـا در . قائـل نمـی شـوند   ) ترانسوستيسـم  ( و پوشـيدن لبـاس جـنس مخـالف     ) هوموسکشـواليتی (

. اسـت » خـوب و طبيعـی  «همجـنس گرایـی    است و» رافبد و انح «دگرجنس پوشیارزشگذاری این را نداریم که مثال 

 مـی باشـد کـه از    دگـرجنس پوشـی  گستره همجنس گرایی و   نکته ای که مهم است جدایی دو !کدام بد! کدام خوب

شناسی کامال جدا از هم بوده اند و بر اساس آخرین تحقيقات به عمل آمـده در   همان بدو پيدایش روانکاوی و جنسيت

. گرا می باشند  درصد همجنس٣دوجنس گرا و تنها در حدود   درصد١۵ درصد دگرجنس گرا، ٨٢، دگرجنس پوشان ميان

     مــرتبط اســت امــا» هویــت جنســی«بــا  ) یــا همــان دگــرجنس پــوشپوشــيدن لبــاس جــنس مخــالف(ترانسوستيســم 

نه اش بر   بعد زنا ) در حالت متعارف  (از طرفی هيچ همجنس گرای مردی،       . است» گرایش جنسی «همجنس گرایی یک    

بسياری می پندارند که همجـنس گرایـان مـرد،     کدام مردانه؟ کدام زنانه؟ چرا. بعد مردانه اش چيره نيست و نمی شود

 زنانه اند و حاالت زنانه دارند؟

دادن تمـایز دو مفهـوم    عدم نشان این ابهام که برای ما بعد از خواندن داستان و نيز نقد آقای سردوزامی بر سر با وجود

آقـای شـهرام   . ( را به فال نيک می گيریم سردوزامی و نقد اکبر »مردی در حاشيه« داستان   پيش می آید، انتشارباال

     انـد و سـعی در توضـيح برخـی از مسـائل کـرده انـد کـه بـه عالقـه منـدان توصـيه              رحيميان پاسخی نيز به این نقد داده

  )http://www.ketablog.com/archives/000429.php :خواندنش به این آدرس مراجعه کنند می کنيم برای
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 گراي بدون آير و سوراخ آون جنس يك هم
 نگاهي به داستان مردي در حاشيه از شهرام رحيميان

  ٢٠٠۵چاپ انتشارات باران، سوئد، 

 اکبر سردوزامی
  http://www.sardouzami.com 

ام و احتماَال بعـدها        بودم آه داستاني زيباست و من تا به امروز دوبار آن را خوانده              از شهرام رحيميان دآتر نون را خوانده      

مـردی  «ی  بعد هم داستان آوتاهي آه در همين مجموعه  . ش تنگ خواهد شد و باز خواهم خواند         هم دلم براي خواندن   

آه باز داستاني زيبا و خواندني اسـت، و در مقايسـه بـا    “ باخته آرد بويي آه سرهنگ را دل   ”است به اسم    » در حاشيه 

بـويي آـه   ”و البته اين آتاب را به اعتبار همـين يـك داسـتان زيبـاي             . ي امروز ايراني، ماندني هم هست       نويسي  داستان

ش  نصف باشيم در يك مجموعه آه سه تا داستان دارد، همين آه يكيو اگر م. شود خريد مي“ باخته آرد سرهنگ را دل

 .با ارزش باشد، خودش غنيمتي است

 . ، سقوط آشكار در نوشتن آقاي رحيميان است“...بويي آه”و “ ...دآتر نون”دو داستان ديگرِ  اين مجموعه به نسبت 

ستان سومِ  اين مجموعه، آه بعد از خوانـدن هشـت   آنم، اين جا هم از دا تمام رها مي هاي بد را نيمه چون من داستان 

آنم بـه اولـين داسـتان آـه پنجـاه و چهـار صـفحه اسـت و          زنم، و فقط بسنده مي يا نه صفحه رهاش آردم، حرفي نمي  

 .آامَال نچسب و مصنوعي و آسل آننده است

 :ي داستان اين است خالصه

ي  ي زنانـه  گرايـي اسـت آـه جنبـه     جـنس  آند، هـم  زندگي ميآقاي قريشي، ناظم مدرسه، آه در خيابان عزيزآباد تهران     

گرايـي تابوسـت،      جـنس   ي هـم    آند آه مسـئله     چربد، اما چون توي فضايي زندگي مي        اش مي   ي مردانه   وجودش بر جنبه  

آن گونـه آـه در جامعـه محتـرم شـمرده      (ناچار شده است اين جنبـه از وجـودش را از ديگـران پنهـان آنـد، و بـا ظـاهري                       

ش را از ديگـران       ي زنـانگي    ندگي آند، و فقط آن جنبه از وجودش را آه ناظم مدرسه است بروز دهد، و جنبه                ز) شود  مي

آقاي قريشـي  . آند اش حضور پيدا مي دارد و در تنهايي ي سرآوب شده، دست از سرش برنمي پنهان آند، اما اين جنبه 

پوشـد و     ش لباس زنانـه مـي       اي ديگر زندگي  ه  ، مثل خيلي از شب    )و شروع داستان  (شبي آه شب تولد او هم هست        

  دهـد، آـه دسـت آـم نيمـه      اش تـن مـي   ي درونـي   آند و باالخره با ترس و لرز به اين وسوسه           خودش را زنانه آرايش مي    

البتـه بـا آمـي ترديـد آبكـي در مـورد رفـتن يـا         (اش از خانه بيرون برود، و چرخي توي خيابان بزنـد             شب، با هيئت واقعي   

 .شود اش رسوا مي ي خيلي خيلي نچسب و لوس نوشته شده، توي محله هم توي يك صحنهو بعد ) نرفتن

بينـد شـلوار خـودش را         گـويم آـه پاسـبان محـل آـه او را در لبـاس زنانـه مـي                    لوس بودن آن صحنه را به اين خـاطر نمـي          

دليـل،    حنه آن قـدر بـي     آـل ايـن صـ     . خواهد بيندازد به اين آقاي در اين لحظه لبـاس خـانم پوشـيده               آشد پايين و مي     مي

ي آن دو داسـتان   شود نويسـنده  منطق و لوس نوشته شده است آه من يكي انگشت به ماتحت ماندم آه مگر مي           بي

و بـاز هـم در ضـمن تـوي ايـن            . گـذرد   ي شـاه مـي      در ضمن مـاجراي داسـتان در دوره       . خوب، چنين مزخرفي هم بنويسد    
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هـا   ي همسـايه  شود به آقاي قريشي، معلوم نيسـت چـرا همـه     ل مي افتد و تبدي    ي آبكي، تا آاله گيس خانم مي        صحنه

ي  زمان در مقابل همه ي ما، نه تنها در مقابل پاسبان رسوا شود، آه هم شوند، تا آقاي قريشي هم يكي يكي بيدار مي

 .اهل محل

مـول جامعـه،    هـاي مع    يعنـي فـردي، عليـه ُنـرم       . “باختـه آـرد     بـويي آـه سـرهنگ را دل       ”تِم داستان همان اسـت آـه در         

خواهد خودش باشد، با اين تفـاوت آـه سـرهنگ در آن داسـتان شخصـيتي اسـتوار اسـت و آقـاي قريشـي در ايـن                               مي

اي آـه اوسـت، و موضـوع زنـانگي در وجـود       داستان آدمي مذبـذب و ترسوسـت، آـه البتـه ايـن خصـلت او، در مجموعـه        

 . منطقي و قابل درك استي او آه براي مردم عزيزآباد غيرقابل هضم است، آامَال مردانه

ي رئاليستي نوشته شده است  ي معمول و سنتي به شيوه) منهاي لحن داستان(داستان از نظر فرم آلي در نوشتن، 

 آـه سـوم شـخص اسـت، معلـوم نيسـت چـرا فكـر آـرده ايـن                      ، و راوي  )آه چندتاش آبكي اسـت    (تا فالش بك      با چندين 

 : شايد نويسنده فكر آرده است اين نوع نوشتن يك جور طنز استالبته. داستان را بايد با لحني مسخره نوشت

اي در همين خيابان و به همين نام، لنگ ظهر  وقتي آقاي قريشي، ساآن متين و موقر خيابان عزيزآباد، و ناظم مدرسه ”

وار آور گنجشكان حياط از غلت و واغلـت خـواب طـوالني شـبانه وارهيـد و چشـمانش بـه انـ         با صداي جيك جيك سرسام    

هـاي جنـاب ايشـان چنـدان          البتـه واهمـه   . تاب روشن شد، خود را در قعر تاريك عالم آائنات تـك و تنهـا يافـت                  آفتاب عالم 

ي بلند شدن در خود نيافت و نگاهش به فتوحات آفتاب تموز در               تازگي نداشت، اما در آن روز داغ وقتي حضرتش حوصله         

ن آه خوشحال باشـد چهـل و چهـار سـال پـيش در چنـين خجسـته                   سرزمين آوهستاني رواندازش پيله آرد، به جاي آ       

 در اتاق نموري در دل ساختماني آلنگـي، در مقـام تـه              - و صد البته نكته سنج       –روزي در شهر شاعران شيرین سخن       

اي آم و بيش مذهبي و به غايت سنتي، با آيفيات نفساني حساس، در منجالب گيتي بالها رها شده،               تغاري خانواده 

هـا تـا    ها مارهاي غاشيه خوابش را آشفته باشند، يـا مثـل بعضـي شـب          جهت، بي آن آه مثل اغلب شب        د و بي  خو  بي

آورآيفـر آلنجـار    صبح از درد دندان به خود پيچيده باشد، يا دست آم در خلوت شبانه با فكر معماي خلقت و خيال غذاب                    

آلودش  اي براي مصيبت حضور گناه  دليل قانع آنندهشوره گرفت و هر چه در ذهن شلوغش آاويد، رفته باشد، ناگهان دل  

رو آـه دارم مثـل آـرم الكـي تـوش وول              گه بگيـره ايـن زنـدگي      ”اخم آرد و گفت     . در دنياي پر گل و بلبل پيرامونش نيافت       

مرغـي سـر قـوز بيفتـد و      ي گـه  آنم، بعد انديشـيد آـه اگـر بـا همـين روحيـه       فقط دارم ساالي عمرمو تباه مي. خورم  مي

شود و چه بسا افسردگي امانش را ببرد و تا بـوق   شود سهل است، تنگتر هم مي سرايي آند، خلقش باز آه نمي    ياوه

 “.آنه ام مي بلند شم آه آفتاب داره آالفه نه بابا، ”: گفت. سگ در بستر بماند

وم آـرده اسـت روي      امـا چـون ايـن داسـتان ز        . هاسـت   براي من، خواندن دوباره يك داستانِ  بد، يكي از بدترين شـكنجه            

اند آه البد به همين دليل آتـاب          و پشت جلدش هم يك تكه از متن را نوشته         “ گرا  جنس  هم”اي از قشري به اسم        نمونه

 . را بخريم، ناچارم دوباره، سرسري هم شده نگاهي به آن بيندازم

ا نويسـنده، همـان قـدر بـه     ي سـوم شـخص، يـ       يكي اين آـه راوي    : اين داستان دوتا اشكال آلي دارد و چندين تا جزئي         

دوم اين . آند، آه خود او موقعيت دردناك شخصيت داستان آه از اوج درد، برايش مسخره شده است، مسخره نگاه مي

رسد آـه در ميـان نويسـندگان ايرانـي شـهامت بخـرج داده                 آه نويسنده، اگر چه با نوشتن چنين موضوعي، به نظر مي          
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شود  اش ندارد، داستان تبديل مي  روحيات يك آدم را در موارد مشكالت جنسي  ي  است، اما چون اصال شهامت بازگويي     

پرده به  آند در بي جا هم آه يك دفعه انگار انقالب مي و آن. ي داستان ي آقاي قريشي و راوي بازي به يك مشت مسخره

است پايين و آيرش را شود با پاسباني آه شلوارش را آشيده       هاي مبتذل سكسي مي     آاربردن آلمات، عين اين فيلم    

 .گرفته است به دست

 .توش بره بانان دوستي، يا اين آه بعله ديگه، خونه رو جوري بساز تا دست آم فيل يا نكن با فيل: به قول يارو گفتني

شود به جاي نداشتن شهامت نويسنده در آاربرد آلمات، اشاره آرد بـه شـناخت نداشـتن نويسـنده بـه ايـن                         البته مي 

آنم مسئله همان است آه اول به  اما با خواندن دوتا داستان خوب از اين نويسنده، من فكر مي. ها نوع آدمحيطه و اين    

تر از اين  ها در آلمان زندگي آرده است روشن اي آه سال ي جنسي براي نويسنده   چون شناخت حيطه  . آن اشاره آردم  

ي ايرانـي جماعـت، آـه چنـدان هـم               سانسور دروني توانم بگويم آه      و من در اين مورد خاص به جرئت مي        . هاست  حرف

آن قـدر سـفت و سـخت آـه حتـي وقتـي          . ، يكـي از موانـع سـفت و سـخت در آـار اوسـت                ربطي به وزارت ارشاد ندارد    

 .آند هاي هنوز آم و بيش ممنوعه شود، از پيش خودش را حذف مي خواهد شهامت به خرج دهد و وارد حيطه مي

 .آوسه است و ريش پهن، يعني

 :هاست دانيم اين اش مي چه از گذشته و آن. آقاي قريشي چهل و چهار ساله است

پوشـد و تـوي خانـه دارد بـراي            در چهارده سالگي يك روز وقتي مادر و پـدرش خانـه نيسـتند، لبـاس مـادرش را مـي                      -١

ش  ل حسـابي آتـك  ها و پدر يـك فصـ   آبرويي و اين حرف رسند، و ماجراي بي آيد آه مادر و پدر سرمي   خودش عشوه مي  

 . زند مي

هـا از   بينـد، و باعـث اخـراج آن    گيرنـد، فـراش مدرسـه مـي     ش ابراهيم دارند لب مي   در دبيرستان، يك بار آه با دوست       -٢

و حاصل اين آه آقاي قريشي، بـه خـاطر خـانواده و             . شود و باز پدر و يك آتك آاري توي همان دفتر مدرسه             مدرسه مي 

و نـه يـك محصـل    (آنـد، ابـراهيم هـم آـه دوري از آقـاي قريشـي         ابراهيم قطع رابطه مـي ها و خودش، با   حفظ آبروي آن  

آند آه من نوشتم، در يكـي         البته همين قدر آبكي خودآشي مي     (آند    ش سخت است خودآشي مي      براي) دبيرستان

 ). دو جمله

شود و آم و  ي مدرسه ميها ها بعد وقتي آه آقاي قريشي ناظم مدرسه است عاشق مرتضا، پدر يكي از بچه  سال-٣

اش را با آقاي قريشي قطع    ها نيست، رابطه    اش چيست و او هم آه اهل اين حرف          آند آه مسئله    بيش به او حالي مي    

نتيجـه ايـن آـه آقـاي قريشـي تـا آخـر داسـتان هنـوز                  . برد  اش را از آن مدرسه مي       آند و حتي بچه     آند، و ازدواج مي     مي

 . عاشق اوست

هـا   نشيند و با خيال آن چيند و با لباس زنانه مي براي ابراهيم و همچنين مرتضا گاهي ميز غذا مياگر چه آقاي قريشي     

آن هـم در ايـن      . شـود   ي اين همـه سـرآوب شـده نمـي           ترين وصف بيروني يا دروني از نياز جنسي         خورد، آوچك   غذا مي 

آند، يا    ني آيرش، آون خر را هم پاره مي       چهل و چهار سالگي، آه هر آدمي که باشد و در موقعيت او، به قول يارو گفت                

 . آند به آير خر هم آه شده، بند مي
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اش پنـاه     شود آه آقاي قريشي به همان داسـتان سـاختگي            يك بار هم زني از همكاران آقاي قريشي عاشق او مي           -۴

ش   ستان بيوه بودن  دا. (دهد  برد آه هنوز عاشق زني است آه عمرش را به ما داده و اين جوري به زن جواب رد مي                     مي

 .)را براي اين ساخته آه اهل محل به او بند نكنند آه چرا تنهاست

ــاق و در تنهــايي    ايــن روايــت ــه گذشــته آــم و بــيش در ات ــوط ب ــه شــكل    هــاي مرب ي آقــاي قريشــي و در مقابــل آينــه ب

شـود،    ي مربوط مي  بازي تا جايي آه به خود آقاي قريش         اين مسخره . شود  ي آقاي قريشي، باز سازي مي       بازي  مسخره

حيثيت شـدن،   اش توسط جامعه و خودش، و ترس از بي      ي سرآوب شده    چون موقعيت او، نياز جنسي    . پذيرفتني است 

تواند او را به مسخرگي بكشاند، و در ضمن با ايـن              در صورت عريان آردن خودش، پس از چهل و چهار سال زندگي، مي            

رود آـه آقـاي قريشـي         ي داسـتان هـم يـادش مـي          امـا راوي  . دمسخرگي گذشت زمان را براي خودش قابـل تحمـل آنـ           

رود آه با نوشـتن چهارتـا مـار غاشـيه و ايـن       همان طور آه يادش مي   . (شخصيت داستان است و او خودش راوي است       

 ).ي جنسي را گرفت شود جلوي نيروي سرريز آننده ها نمي حرف

ي  تـرين آن مسـخرگي   ي نيسـت آـه مهـم        ي تكنيكـي  هـا   اما آن چه در نوشتن اين داستان براي من مهم اسـت اشـكال             

ي يـك    بودن متن، آـه مـن فقـط بـه اعتبـار ايـن آـه حـاال قـرار اسـت مـاجراي زنـدگي                       و آسل آننده  . روايتِ  راوي است   

اشكال اين است آه من اصال هيچ چيـزي آـه           . تا انتهاي متن را تحمل آردم     ) ي ايراني   در حيطه (گرا را بخوانم      جنس  هم

ترين مشكل شخصـيت داسـتان        يعني در داستاني آه مهم    . (بينم  نسي داشته باشد در اين داستان نمي      رنگ و بوي ج   

 ).ي جنسي است مسئله

آـه  ) ي روايـت آـردن راوي        مسـخرگي  -و نه يك جوان چهارده ساله را      (ناگهان در چهارده سالگي آقاي قريشي را داريم         

ي يـك جـوان تـازه بـه بلـوغ رسـيده                از احساسـات جنسـي     تـرين وصـفي     پوشد، بدون اين آه آوچك      لباس مادرش را مي   

 . داشته باشيم

در حـال لـب   ) ي روايـت آـردن رواي   و نه يـك جـوان محصـل دبيرسـتان را ـ مسـخرگي      (در دبيرستان آه آقاي قريشي را 

اش بـا     طـه ش با از دست دادان راب       اند و بعد هم رسوا شده و از مدرسه اخراج شده و حتي رفيق               گرفتن با ابراهيم، ديده   

 .شود ي او نوشته نمي ي جنسي قراري او، خودآشي آرده، يك وصف از بي

ي  ي آبكـي  شـود، در حـد چنـدتا جملـه     ي عزيزآبـاد عاشـق آقـا مرتضـا مـي       حتي وقتي آه آقاي قريشي، نـاظم مدرسـه        

 آقـاي  خـوانيم آن هـم در مـورد     شده، از ايـن عشـق مـي         ي خيلي خيلي بهداشتي     ي سانسور شده    مالي آننده   ماست

توانـد درون و      ي سوم شخص نوشته شـده اسـت، يعنـي راوی، آـامال آزادانـه مـي                  قريشي، و در داستاني آه به شيوه      

 . هد برون او را شكل د

ي داسـتان، يـا نويسـنده،     شود، به فرمان راوي البته آقاي قريشي در اين داستان يك جاهايي آه به خودش مربوط نمي   

 .زند خيلي راحت حرف مي

اش اسـت، تـوي       ي چهل و يك آن، آقاي قريشي توي خانه          شود و تا صفحه     ي هفت شروع مي     تاني آه از صفحه   در داس 

آند، ما يك لحظه احساسات عريـان ايـن آدم            تر ماجراهاي داستان را باز سازي مي        اتاق يا آشپزخانه يا جلو آينه، و بيش       
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زنــد، از  يشــي آــه بــه ايــن راحتــي حــرف مــيشــود ايــن آقــاي قر چطــور مــي. بينــيم را حتــي در درون خــودش هــم نمــي

 :هاست ش اين ي راحت حرف زدن نمونه. اش چيزي نگويد هاي جنسي قراري بي

 ٩ص “ ...رو فلوني مادر اين زندگي”

 ٩ص “ ...گم ام مي شرف اين خيابون تخمي ي بي به اهالي”

مخالفي را آه ناگهان در شكمش پيچيد، باد “ .احمق جون، آوفت بخور، اما آوآاآوال نخور آه شكمت اين جور نفخ آنه  “

 ١٠ص “ ..فلوني، قرار نبود بدبوهاشو توي ساختمون ول بديا”: با صدا از پايين بيرون داد و به اعتراض گفت

شه آه بدبوتر از ُچس تـو تـو عـالم پيـدا      باورم نمي... شي اي براي ُچس دادن ترتيب بدن، تو حتمَا اول مي    اگه مسابقه ”

 ١٠ص “ !ست ست، از اين ُچساي بدبو و خاصيت آه نيست، المصب آلت قتالهدوني چي مي. بشه

 ١١ص “ .چكه ها ُگه جاي بارون مي جمعه“

 ١١ص “ !مادرتو سگ بگاد، اآبر. رو هر وقت الزم داري، خرابه گه گرفته”

 ٣۶ص “ .يه اي ي مادرقحبه عجب جمعه ”

تـف بـه قبـر جـد و آبـاي مـادر       ! صـد آـرور لعنـت   ! عزيزآبـاد ي  مـروت خيابـان گنـد گرفتـه         بر پدرتون لعنـت، اي اهـالي بـي        ”

 ٣٧ص “ !تون جنده

ي جنسـي   ش آـه بـا هـم رابطـه     زنـد، بـدون شـك وقتـي از اولـين رفيـق       ُخب، آقاي قريشي آه به اين راحتي حرف مي        

منظـورم  . يش براي تن ديگـر  ي تن تواند به همين راحتي راجع به تن او حرف بزند و از تشنگي     ، مي  اند جدا شده    داشته

ي  من اصال اين نيست آه حتمَا خيلي خيلي روشن از لمبرهاي جوان و سفت و سخت او يا از آلت قشنگ يا آج و آوله

مگر همين دست آشيدن يـا آشـيده شـدن بـه            . هاي جنسي است    هاي ارتباط   منظورم بيان همين لحظه   . او حرف بزند  

ج لذت؟ پس چطـور در داسـتاني آـه از ُگـه و گـوز و ُچـس و                    آشاند تا به او     ي جنسي را مي     پوست نيست آه يك رابطه    

ي يـك    هـاي جنسـي     شود، اصال از بنيادي ترين لحظـه        مادرجنده بودن راديو ساز و مردم عزيزآباد به راحتي حرف زده مي           

ش است بيچـاره؟ هـيچ آـدام از آلمـاتي را آـه هـر آسـي دم         شود همين است آه هي گرم      آدم چيزي آه نوشته مي    

خوانيم؟ چطور در داستاني آه شخصـيت آن بـه ايـن راحتـي                گويد، در اين داستان نمي      ش مي    يا عاشق  گوش معشوق 

ش   و پاسـبان  (بـرد،     زند و به اين راحتي آلمات ُگه و مادرجنده و جاآش را به آار مـي                 راجع به ُچسيدن خودش حرف مي     

از آلمـات مربـوط بـه روابـط جنسـي را از زبـان               هيچ آـدام    ) شب به زني عابر فروآند      آورد آه نيمه    هم البته راحت در مي    

يعنـي همـين    (ش آنـيم، دسـت آـم در تنهـايي             شنويم؟ آلماتي آـه هـر چنـد هـم بخـواهيم پنهـان               آقاي قريشي نمي  

 زنند؟ مان چرخ مي در ذهن) موقعيت آقاي قريشي

اش را  ي جنسـي  ئلهي اين داستانِ  ما حتي توي خواب هم با آن شور و حال آدمي آـه ناچـار اسـت مسـ         آقاي قريشي 

شود يك آدم چهـل   آخر چطور مي. شود آغوش نمي آشد، يا با آسي هم سرآوب آند، به پوست تن آسي دست نمي    

اش و حتي توي ذهن خودش هم بـه تـن مـردي، بـه عريـاني، فكـر        گراي تنها، حتي در تنهايي جنس  ي هم   و چهار ساله  

 نكند و براي او له له نزند؟
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، محـدود   آنـد  گرايـي آـه راوي مـا آقـاي شـهرام رحيميـان روايـت مـي         جنس ي هم ين آقاي قريشيهاي ا   تمام له له زدن   

 . ش آقا مرتضا يا ابراهيم ي براي عشق ي آبكي در دلتنگي شود به چهارتا جمله مي

 . اگر چه اين داستان در مجموع بد است

رود و لحـن      آنـد و بعـد البتـه يـادش مـي            يش را اين جوري با لحن مسخره شـروع مـ            داند چرا داستان    اگر چه راوي نمي   

 .گيرد معمولي به خود مي

ش از چنـين شخصـيتي        ي شـناخت    شناسد و همـه     گرا جماعت را نمي     جنس  رسد نويسنده اصال هم     اگر چه به نظر مي    

 . و لباس زنانه پوشيدن شود به چهارتا اداي زن درآوردن و آوازهاي زنانه خواندن محدود مي

ي ايراني جماعت، آه سانسورآردن خـود اسـت، بـيش از همـه،      آه آن جوهِر جاري در نويسندهاما من مطمئن هستم     

يعنـي شـجاعت نويسـنده فقـط در همـين حـد اسـت آـه از لبـاس زنانـه                      . در مصنوعي آردن اين داسـتان دخيـل اسـت         

ر جامعـه حـذف   اگـر چـه ايـن انسـان د    . اي آه اوست آه انسان است      گرا بنويسد و نه از مجموعه       جنس  پوشيدن يك هم  

اش بـا احساسـات خـودش     توانـد در تنهـايي   تواند احساسات خـود را بـروز دهـد، امـا دسـت آـم مـي                  شده است و نمي   

 . خودماني و صادق باشد

اي بـا    صـفحه ۵۴واهللا من اگر در موقعيت آقاي قريشي بودم، شب تولدم هم آـه شـده بـود، آن هـم تـوي يـك داسـتان                    

آردم، حتي اگر     چين هم آه شده، يك خيار قلمي توي آون خودم فرو مي             به حروف حروف ريز، به خاطر حرمت گذاشتن       

خريدم و  مي) سربريده البته(، حداقل يك مرغ مادر  ش بودم  يا اگر از نوع خيلي فاعل     . بود  اين خيار، از نوع خيار افالطوني       

 .آردم توي آون ُمرِغه فرو مي

گـراي خيلـي      جنس  شود يك هم    وگرنه مي . خواند   قريشي نمونه آوردم، مي    هايي آه از آقاي     البته اين آارها، با آن جمله     

هـاي نوشـته شـده در نـيم قـرن             فرهيخته بود و به خيار قلمي و مرغ مادر بند نكرد، اما دست آم مثل يكـي از داسـتان                   

يـا بـه عنـوان      پـروا بـروز داد،        از  ژان ُپل سارتر، احساسات خيلي لطيف و جنسي خـود را بـي              “  آودآي يك رئيس  ”پيش،  

 .راوي و نويسنده، جلو آقاي قريشي را نگرفت تا بتواند بروز دهد

 .من شك ندارم آه براي نوشتن قبل از هر چيز بايد آزاده بود در آاربرد آلمات

 

دهـد، و   وار انتخاب آنم، سايت گويا به آن لينـك مـي     چي  و ديگر اين آه شك ندارم اگر تيتر اين نوشته را يك آمي ادبيات             

 ي خودش بخواند چيزي بايد با مجموعه آخه هر. آنم اما اين آار را هم نمي. شود تر مي تعداد خوانندگان اين متن بيش
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 دو شعر از شيما کلباسی
گفتگـوی بـين ملتهـا از طریـق ترجمـه           "اعر، مترجم و فعال حقوق بشر، مدیر و گرداننـده پـروژه هـای               شيما کلباسی ش  

همچنين سردبير بخش شعر مجله      بوده و " آوای دیگر " بين المللی      و از اعضای مدیریت پروژه      "شعر زنان ایران  "،" شعر

م وی مبتکر سبک    . می باشد " ميوز آپرنتيز گيلد  "معروف آمریکایی     است که به صورت عمودی و افقی قابـل          وازیاشعار

چـاپ شـده اسـت و مجموعـه دوم تحـت            " سنگسـار "از او تا کنون یک مجموعه شعر فارسـی بـه نـام              . خواندن هستند 

 . به زودی بر روی اینترنت و به صورت کتاب عرضه خواهد شد" نه" عنوان 

 

این شعرا . نفره با شاعران غير همزبان پرداخته استاو اولين شاعر ایرانی و فارسی زبانيست که به نوشتن اشعار دو             

ــی  ــومز  ) شــاعرایتاليایی(  الســيو زانلل ــر هي ــایی ( ران هودســون و راج  ٢٠٠۴در ســال .  مــی باشــند ) شــاعران آمریک

به عنوان بهترین شعر و برنده " شب بخير دختر کوچولو/گود نایت بی بی گرل"  شعر دونفره کلباسی و هيومز  ميالدی،

 .به همراه همسر و فرزندشان مقيم آمریکا می باشداو اکنون  .اروست اینتر نشنال شناخته شدجایزه ه

Parallel Women 
  

 امروز با بکارتی آویزان ميان لبها 
 خواب بيدار ميشوم: از  

 در آز آز آز 

 آرزوی همسری که تاس نيست 

 ٢  

 شب سرطانی ميان پستانهایم دميده بود 

 کاش زودتر بميری 

 ین هم صدای مردیست که ازااااااا 

 له می کند بکارت را 

 ٣ 

 خونی-خوک-شلوار لک 

  ۴  

  درس خوشبختی به من نده 

 مادر شوهر 

۵ 

 زن با زهدانی  جر داده

 ۶   

 شماره شيطان 

 زن شيطان است

 شيطانيست

 تف به شيطانيت 

 تف که مادرت تو را زایيد 

 تا مرا سنگ سنگسار کنی 

 به اسم زنا 

 !تف 

  بار تا مارس٨ 

*** 
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I  ،بی تو 
 زنده در خود می کشد-برهنه...  

 های های... این شورابه اشک و لکه های  

 ...گوشت و تنم را سخت می خورند 

 !آزادی 

II و فقط شنيده اند 
 گویش جرنگاس عشق را

 از لبان سرخ شاعره ام

 تا چشمهای شرقی مرا

 و شر شر گيسوانم را

 نوازش کنند

 ان دستانتشيرینی مي

  باش –باش  

 در روزهای من

 !آزادی

 III  وقتی که باشی 
 می بوسی 

 نوازش می کنی 

 عشق می بازی 

 می بوسی 

  می بوسی 

 نوازش می کنی 

 عشق می ورزی 

 در آغوش می گيری 

 در این دنيای دیوانه، دیوانه وار 

 تنها، همراه، ميان ملحفه ها 

 تندتر 

 بلندتر 

 بيشتر 

  هم هميشه، با 

 می بوسی 

 می ليسی 

 می گزی 

 می خراشی 

 بی نفس 

 خيس 

 خشک 

 دور 

 !آزادی          بمان            باش          نزدیک 
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 تازه های خواندنی
 

 چراغ را از این پس به گونه ای دیگر می بينيد 

 از بعـد  جلسـه  ايـن  .گرديـد  تشـکيل  ٨٥ مـاه  ارديبهشـت  دهـم  تـاريخ  در "چـراغ " نشريه نويسندگان و سردبيران گروه جلسه

 :شد گيری تصميم زیر موارد با ارتباط در و تشکيل نامه ويژه ٧ و شماره پيش ١٦ انتشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.یافت تغيير ميالدي ماه هر ابتداي به خورشيدي ماه هر ابتداي از ماهنامه انتشار تاريخ  -١

 گذشـته  از بـيش  نشريه، کيفي سطح رفتن باال جهت شد گرفته تصميم و گرديد تقسيم بخش چندين به "چراغ"  نشريه -٢

.گردد استفاده آنها تنظيم و مطلب تهيه در متخصص افراد و اي حرفه نيروهاي از

 جدید نيازمندیهای ایجاد با و زمان مرور به تواند می بندی تقسيم این البته ( شد تقسيم بخش ١٠ این به "چراغ"  نشریه -٣

 ):کند تغيير

سردبير سخن 

 علمی مقاالت 

 داستان  

 شعر  

 خواندنی های تازه  

معرفی  

گو و گفت  

دریچه  

 تاتر و فيلم  

)گذشت که ماهی در سازمان فعاليتهای( ما سازمان درباره  

 

:پردازد می اتعموضو این به اولویت ترتيب به و است ایرانی گرایان همجنس سازمان نشریه ،"چراغ"  نشریه

گان گونه دگرجنس و گرایان نسدوج گرایان، همجنس به مربوط مسائل  -الف

 زنان آزادسازی جنبش و زنان  -ب

 اروتيسم  -ج

 جهـت  .کنـد  می همکاری به دعوت ویرایشگران، و مترجمان  نویسندگان،  پژوهشگران، کليه از ،"چراغ"  الکترونيکی نشریه

 .نمایيد مراجعه نشریه صفحات آخرین به لطفا چراغ با همکاری نحوه با ارتباط در بيشتر اطالعات
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 در روز جهانی مقابله با هوموفوبيا تجاوز و پيروزی در هم آميخت 

 صبا راوی: ارسال خبر

 بيا،وموفوجهانی مبارزه با ه  روز ماه مه١٧ مناسبت به دیدبان حقوق بشرسازمان 

 کشور این روز را پذیرفته اند گزارشی با عنوان ۵٠با اعالم اینکه تا به حال بيش از 

 تن از افراد سرشناس را که در ترویج ۵منتشر نمود و در آن " ریسالن شرمسا"

دشمنی و تبعيض عليه همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان در 

کشورهایشان مشغول هستند به عنوان افراد هوموفوبيک در یک سال گذشته نام 

  .برد

١-   Ashutosh Pandey نمود چهار مرد همجنس گرا را دستگير نت،اینتر از طریق  که  هند  مقام یک پليس عالی.  

٢-  Rita Verdonk  گرایان ایرانی مهاجرت هلند، به دليل موضعش در قبال برگرداندن همجنس فردنک، وزیر ریتا. 

٣-   Olusegun Obasanjoتی و یا - بی - جی -پشتيبانی اش از قانونی که کليه افراد ال به دليل ریيس جمهور نيجریه 

   . سال محکوم می کند۵مدافعشان را به حبس تا  و اشخاصسازمانها 

۴-  Joeri Loezjkov   را در این شهر ممنوع اعالم کرد )گی پراید ( کارنوال شادی همجنسگرایان  شهردار مسکو که  . 

۵-  Gerard Allen وری کندآجمع  کليه کتب مربوط به موضوع همجنس گرایی را از کتابخانه ها خواست که می  

 برای همجنسگرایان قوانين ضد بشری وجود  که هنوز در دنيا کرد وریآاین گزارش یاد دیده بان حقوق بشر باسازمات  

  .هستند این افراد که نامشان ذکر گردیده، مثالهایی از انسانهای هموفوبيک و دارد

 

*** 

 
 ، ميتينگی به هوموفوبيا مای بمناسبت روز جهانی عليه ١٧در روز  

 انجمن سراسری دفاع از حقوق برابر جنسی در شهر گوتنبرگ فراخوان

 -اکثر احزاب پارلمانی سوئد و همچنين همبستگی. سوئد برگزار شد

از . فدراسيون سراسری پناهندگان ایرانی در این ميتينگ شرکت کردند

متن . طرف فدراسيون پناهندگان ایرانی، سوسن صابری سخنرانی کرد

 ز این قرار بودا , ترجمه فارسی سخنرانی

 

آیت اهللا جنتی در . می خواهم صحبتهایم را با نقل قولی از یکی از مسئولين بلند پایه جمهوری اسالمی ایران آغاز کنم

این !  شما که همجنسگرایی را قانونی کرده اید، تف برشما!کشورهای غربیای : "یک سخنرانی این طور گفته است

 !"باعث شرمساری است
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 دنيایی زندگی می کنيم که برخی حکومت ها همجنسگرایی را یک عمل شرم آور و قابل مجازات تلقی آری ما در چنين

، در یک کشور اروپایی مانند ٢٠٠۶اما آن چه بطور واقعی باعث شرم بشریت است چيست؟ این که در سال . می کنند

فاع کنيم، این که هنوز باید برای پذیرش و    سوئد باید امروز دورهم جمع شویم تا از حق انسانها در انتخاب پارتنرشان د

به رسميت شناسی انسان ها همان طور که هستند مبارزه کرد، اینکه هنوز باید برای جلوگيری از تحقير و تبعيض و 

 !کتک خوردن بدليل تمایل جنسی خود مبارزه کرد، اینها دليل واقعی شرمساری بشریت است

ولی این هنوز آغاز راه . قوانين به نفع همجنسگرایان تاحدی موفقيت آميز بوده استسالها مبارزه در سوئد برای تغيير 

 . بایست در دو جبهه سياسی و اجتماعی مبارزه کرد  میهوموفوبياعليه . است

اینکه این دو . ازدواج یک قرارداد مابين دوانسان است و بس. بایست تغيير کند قوانين ازدواج در مورد همجنسگرایان می

سان چه ظاهری دارند، چه احساسات و تمایالت جنسی دارند و یا اینکه خودشان تمایالت جنسی شان را چگونه ان

بایست بر برابری حقوق انسانها  مستقل از جنسيت و  قوانين تنها می. تعریف می کنند، امرمربوط به حکومتها نيست

که به همجنسگرایان و  نجاییآرابر شهروندی و تا در اوضاع کنونی حقوق ب. تمایل جنسی آنها، نظارت داشته باشند

 .شود، امری بدیهی نيست دوجنسگرایان و ترانسها مربوط می

موازات ه بایست ب فعاليت اجتماعی با هدف تغيير دید و رفتار مردم نسبت به همجنسگرایان، کار بزرگی است که می

باید بویژه در ميان جوانان و در . در کتب درسی درج شوداین مسئله باید . فعاليت جهت تغيير قوانين به پيش برده شود

فعاليت جهت تغيير دید و رفتار اجتماعی . مورد پرداخت های مختلف به بحث و گفتگو در این رسانه های گروهی و انجمن

 .بایست از سنين پایين آغاز شود می

م و بویژه در ميان برخی خانواده های ولی در سوئد ه. در سوئد قدمهای بزرگی در این زمينه برداشته شده  است

 در اییموفوبيوه. تگو در این باره پرهيز می شودفبعضا حتی از گ. مهاجر داشتن تمایالت جنسی گوناگون یک تابو است

همجنسگرایان در این خانواده ها و . ميان این بخش مهاجرین عمدتا ریشه درمعيارها و ارزشهای کهنه و مذهبی دارد

 .برند  های اسالمی در شرایط سختی بسر میبویژه خانواده

که اسالم قدرت سياسی را در دست دارد، مانند  آنجایی. رابطه جنسی ميان دو جنس موافق در اسالم ممنوع است

 سال حاکميت جمهوری اسالمی ٢٧طی . گيرد ایران، رابطه جنسی ميان دو جنس موافق با شالق و مرگ پاسخ می

تعداد زیادی زندانی و شکنجه شده و بطور سيستماتيک مورد آزار و اذیت قرار . اعدام شده انددر ایران، دهها همجنسگرا 

 .گيرند می

در وهله اول به . شوند نسگرایان در خانواده های اسالمی در سوئد بعنوان یک جامعه سکوالر به مرگ مجازات نمیجهم

برخی توسط خانواده ها پذیرفته شده اند .  خود را ندارندعلنی تمایالت واقعی وجه جرئت ابراز يچ هاین دليل ساده که به

اما به دختران و پسران خردسالی فکر . من از جامعه سوئد بعنوان یک جامعه سکوالر نام بردم .و برخی نيز طرد شده ا ند

به جوانانی فکر کنيد که پای منبر امامهای مرتجع با . شوند کنيد که در مدارس اسالمی شستشوی مغزی می

ید؟ در مدارس مذهبی و بویژه مدارس اسالمی صحبتی از دفاع از آچه بسر آنها می  .ارزشهای عقب افتاده می نشينند

گيرند که زن و مرد برابر نيستند و  در این مدارس شاگردان یاد می! کامال برعکس. شود وق همجنسگرایان نمیقح
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 و ارزشهای کهنه غيرانسانی عليه زنان و کودکان و ها نرم. همجنسگرایی یک عمل گناه آلود مستوجب مجازات است

به همين جهت  . هستنداموفوبيومدارس مذهبی یک منبع اشاعه ه. همجنسگرایان از محصوالت مدارس اسالمی است

، اموفوبيوهای جامعه، جهت دفاع از ارزش برابر انسانها، جهت مبارزه عليه ه یک قدم، یک قدم مهم در راه حفظ پيشروی

مدارس مذهبی که در تقابل با معيارها و . ایت از حقوق برابر همجنسگرایان، بستن مدارس مذهبی استجهت حم

افکار و ارزشهای قرون وسطایی در یک جامعه مدرن و سکوالر جایی . ارزشهای پيشرو در این جامعه عمل می کنند

 .ندارند

 می کنم که در کنارهم برای رسيدن به چنان جامعه من از همه شما انسانهای برابری طلب، آزادیخواه و سکوالر دعوت

ای مبارزه کنيم که در آن هيچ انسانی نيازی به هویت سازی بر اساس جنسيت و یا تمایل جنسی و یا قوميت و مذهب 

جامعه ای که انسانها در آن از حقوق و وظایف برابر و امکانات یکسان برای یک زندگی انسانی . نداشته باشد

 .برخوردارند

 :تصاویری از این مراسم در سوئد
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 سازمان همجنسگرایان ایرانی در پارلمان هلندصبا راوی نماینده حضور  

 صبا راوی: ارسال خبر

طبق دعوتی که از پی جی ال او شده بود تا در جلسه وزیران مهاجرت و امور خارجه و نمایندگان پارلمان هلند حضور پيدا 

به طرف پایتخت اداری هلند  COC Netherlands رنامه ریزی قبلی و هماهنگی با سازمان همجنسگرایان هلندکند، با ب

ها تا به حال در هر گوشه  LGBT در طول راه در ذهن خود تمام رنج هایی که ما. افتادمشهر دن هاخ یا همان الهه راه 

به محض . ای از دنيا کشيده ایم را مرور می کردم

ختمان پارلمان که نمای بيرونی آن به ورود به سا

سبک اروپای قدیم بود از طرف کارکنان به سمت 

. هدایت شدم Thorbechezaal سالن کنفرانس به نام

در آنجا به انتظار سخن گویان هر حزب پارلمان در امور 

مهاجرت، وزیر امور خارجه و وزیر مهاجرت هلند 

ونی و حضور خبرنگاران و شبکه های تلویزی. نشستيم

 شروع رسمی منتظررادیویی هم که مشتاقانه 

جلسه بودند نشان از پر اهميت بودن مطلب مورد 

  . بودبحث

در ابتدا تک تک نمایندگان دليل مخالفت حزب خودشان را با تصميم وزیر مهاجرت هلند خانم ریتا فردونک اعالم نموده و 

قابل ذکر است که کليه این نشست ها به این دليل می . ختندسپس وزیران مهاجرت و امور خارجه به دفاع از خود پردا

باشد که اکثریت قریب به اتفاق پارلمان معتقدند که پناهندگان همجنسگرای ایرانی حتی اگر هم پرونده پناهندگی آنها 

امور خارجه یک از آنجایی که در گزارش های وزارت . مختوم اعالم شده باشد، باید اجازه اقامت در هلند را داشته باشند

 شده بود، احزاب هلند مخالفت خود را با  ارائهتصویر نه آن چنان روشن از وضعيت همجنسگرایان ایرانی در داخل ایران

این گزارش از طرف وزیر امور خارجه و تصميم وزیر امور مهاجرت اعالم کردند زیرا احزاب پارلمان با در دست داشتن مدارک 

ی از همجنسگرایان در ایران دستگير و حتی به اعدام محکوم شده اند و یا حتی در  که نشان می داد بعضیدیگر

مصاحبه با یک دیپلمات هلندی که سال ها در وزارت امور خارجه مشغول به کار بود آمده است که در سيستم قضایی 

 در ادامه اضافه کردند ایران آنقدر جای شک و شبهه وجود دارد که اعتماد به چنين سيستمی اشتباه محض می باشد و

که با توجه به اینکه طبق قانون مجازات اسالمی همجنسگرایان در ایران باید چهار شاهد عينی در محل ارتکاب جرم 

حضور داشته باشند، چون این امر تقریبا غير ممکن هست همواره همجنسگرایان به جرم موارد دیگر ابتدا دستگير شده 

بنا بر این دالیل نمی شود گزارش وزیر امور خارجه ایران در مورد اعدام دو نوجوان . ی شوندو در انتها محکوم به اعدام م

     در مشهد را پذیرفت زیرا دولت ایران بارها و بارها افراد را به بهانه هایی که خود دولت در آن دست داشته دستگير

 .می کند
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لحه و یا س و یا نگهداری مشروبات الکلی و امواد مخدر کوم به حملحبرای سنگين کردن جرم فعاالن سياسی آنها را م

این بود که چطور   تامل دیگری که از طرف احزاب پارلمان مطرح شدلدليل محکم و قاب. محکوم می کند... زنا و ارتکاب 

بایی، حم می شود در طول یک دوره کوتاه در ایران این همه اعدام رخ داده که همگی آنها به جرم تجاوز به عنف، آدم ر

که با تعجب ! بودندهمجنسگرا مواد مخدر و حمل اسلحه دستگير شده اند در عين حال این اعدام شدگان همگی 

  .حاضرین روبرو شد

گزارش یک فعال حقوق بشر داخل ایران بود که نخواست اسمش  مدرک دیگری که صحت این ادعا را تقویت می کرد

ضایی ایران فعاالن حقوق بشری که شکنجه همجنسگرایان را به فاش شود، این شخص متذکر شد حتی سيستم ق

به این دليل است که حتی فعالين حقوق بشر آنچنان به . نوعی علنی کنند را محکوم می کند و آنها را مجرم می شمرد

  .د وارد این مقوله نشوندنننکه سعی می کآاین قضيه نمی پردازند و یا 

 .تصميم نهایی منجر به تهيه یک گزارش جدید از سوی وزارت امور خارجه هلند شددر پایان جلسه مشورت در پارلمان 

 

  پارلمان کاناداعضودیدار آرشام پارسی با  

چند روز پس از ورود آرشام پارسی به کانادا، با کمک برخی از دوستان نشستی 

. ه شد از اعضای پارلمان کانادا ترتيب داد) Derek Lee(کوتاه با جناب آقای درک لی 

. این دیدار در ساختمان پارلمان که در اتاوا، پایتخت اداری کانادا واقع است انجام شد

در این نشست سازمان همجنسگرایان ایرانی معرفی گردید و اعالم شد که این 

 . سازمان در کانادا مجددا ثبت خواهد شد و دفتر رسمی خود را خواهد گشود

يت های انجام شده آن را جویا شدند که در آقای درک لی هدف این سازمان و فعال

پاسخ هدف کالن سازمان توسعه حقوق بشر و حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان 

و دوجنسگونگان در داخل و خارج از ایران اعالم شد و مختصری از کليه فعاليت های 

 سال گذشته ارائه گردید که موجب تعجب و شگفتی این نماینده ٢سازمان در 

اقع شد که چگونه می توان در خارج از کشور این چنين ارتباطی را با جامعه درون ایران برقرار نمود و این موفقيت محترم و

در پایان آقای درک لی حمایت خود را از سازمان اعالم نمودند و راه های . ها را در طول این مدت کوتاه بدست آورد

همچنين ایشان خاطر نشان .  در آینده ارتباطات بيشتری برقرار گرددارتباطی خود را در اختيار سازمان قرار دادند تا 

نمودند که توسعه حقوق بشر منحصر به یک منطقه خاص نيست و کشورهایی که این امکان را در اختيار دارند باید به 

 . ک کننددیگر مردم دنيا در رسيدن به این حقوق انسانی کم

و سرکار خانم شيرین ) همجنسگرای مالزیایی(نادا بود که از جناب آقای شریف این یکی از اولين اقدامات سازمان در کا

 .که این دیدار را ترتيب دادند سپاسگزاری می گردد) مدافع حقوق زنان(
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  واتيکان–پاپ بنواسز و پافشاری مجدد بر مخالفتش با ازدواج همجنسگرایان  

 بابک اميری: ارسال خبر

 سفير ٢٠٠۶ ماه مه ٢٠ان، روز شنبه بنواسز، رهبر کاتوليک های جه

اسپانيا را به حضور پذیرفت و این در حالی است که در کمتر از دو ماه آینده 

 . ی خانواده به شهر والنس اسپانيا سفر خواهد کردپاپ برای روز جهان

پاپ با دفاع از فرم ازدواج زن ومرد، مخالفت خود را با هر گونه ساختار دیگر 

فتش را، با ازداج همجنسگرایان در اسپانيا اعالم نمود، اعالم کرد و مخال

 توسط دولت زاپاترو بنا به ٢٠٠۵ در سال قانوِن ازدواج همجنس گرایان،

 .درخواست مردم به تصویب رسيده است

 

*** 
 

 کمسيون مشترک فعاالن حقوق همجنسگرایی 

 حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و بعد از ماه ها تالش و پيگيری در جهت تشکيل کمسيونی مشترک از فعالين

 به وقت تهران ٢١ اردیبهشت ماه راس ساعت ١٧دوجنسگونگان در نهایت اولين جلسه مقدماتی این کمسيون در تاریخ 

 :در اتاق پالتاک با حضور افراد زیر برگزار شد

شاهرخ ، سازمان در هلندصبا راوی نماینده ، آرشام پارسی سخنگو و دبير حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ایرانی

مانی زانيار دبير سالمت ، بابک اميری نماینده سازمان در فرانسه، رئيسی دبير فرهنگی و نماینده سازمان در آلمان

 .امير و بابک، پویا، کيا احمدی، رضا شب بين، واراند نماینده مجله ماها، نيلوفر بيضایی فعال حقوق بشر، سازمان

، عماد ایرانی، عامر و خانم )لس آنجلس(يداری، رادیو رها، ماهنامه دلکده، گروه هومان شایان ذکر است که نشریه ب

 . تناور در جلسه حضور نداشتند و در رای گيری به صورت پست الکرونيکی شرکت نمودند

ر نـام   در این جلسه گفتگوهای زیادی در ارتباط با تعيين نام کمسيون انجام شد که از بين شش مـورد پيشـنهاد شـده زیـ                        

 :  نام ها عبارت بودند از. رای انتخاب گردید١٧ رای از ٩با "  در ایرانکمسيون دفاع از حقوق اقليت های جنسی"

 کمسيون دفاع از حقوق اقليت های جنسی: الف

 کمسيون پشتيبانی از حقوق گرایش های جنسی: ب

 کمسيون دفاع از حقوق همجنسگرایان: ج

 ایان ایرانیکمسيون مشترک سازمان همجنسگر: د

 کمسيون مشترک دفاع از حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان: ه

 کمسيون پشتيبانی از حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان: و

  رای٠: گزینه و رای، ٢: گزینه ه رای، ٢: گزینه د رای، ۴: گزینه ج رای، ٢: ، گزینه ب رای٩: گزینه الف
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 به اطالع می رساند که کمسيون دفاع از حقوق اقليت های جنسی فعاليت های اوليه خود را آغاز نموده لذا بدینوسيله

جهت تماس با دبيرخانه این کمسيون می توانيد به . و در آینده ای نزدیک به صورت رسمی شروع به کار خواهد نمود

 .  نامه نگاری نمایيدco@pglo.netآدرس پست الکترونيکی 

 

*** 
 

  درآمد،"همجنس گرایان آلمان انجمن"ان همجنس گرایان ایرانی، به عضویت افتخاری سازم 

در تماسی که در روز  ،LSVD تز، مدیر انجمن همجنس گرایان آلمان یآقای کالس

ایرانی در   با دفتر نمایندگی سازمان همجنس گرایان٢٠٠۶جمعه، هجدهم می 

 . جنس گرایان آلمان تبریک گفت را به انجمن همPGLO آلمان داشت، ورود سازمان

هرگونه همکاری با  ، ضمن بيان خرسندی، از فعاليت سازمان همجنس گرایان ایرانی، اظهار داشت که از یتزکالس

 .همجنس گرایان ایرانی و سازمانشان، استقبال خواهد کرد

باشد، که در  ین کشور می بزرگترین سازمان همجنس گرایان اLSVD با حروف اختصاری همجنس گرایان آلمان انجمن

انجمن همجنس گرایان آلمان، . درآمده اند  موسسه و انجمن و سازمان به عضویت آن٧٠ عضو دارد و بيش از ٣٠٠٠حدود 

کرده و با پارلمان اروپا و سازمانهای بين المللی، همکاری و ارتباط نزدیک   با همين نام شروع به فعاليت١٩٩٠از سال 

 دارد

*** 
 

 ! بشر بودن یا نبودن، مسئله اینجاستمدافع حقوق 

چندی پيش یکی از دوستان نامه ای را خطاب به سازمان فدائيان اکثریت نوشت و دیدگاه آنان را در رابطه با اقليت های 

رو نوشت این نامه نيز به سازمان همجنسگرایان ایرانی ارسال گردید که ما آن را در زیر به چاپ     . جنسی جویا شد

بسيار نيکوست که تمامی افراد جامعه خود را در برابر موضع گيری احزاب و گروه های مختلف در ارتباط با . يممی رسان

همجنسگرایان مسول بدانند و از تشکل های خود بخواهند که دیدگاه روشن و واضحی را اعالم نموده و حمایت از این 

 . قشر جامعه را نيز در دستورکار خود وارد نمایند

 

 ود و سالم فراوانبا در

 و پس )هوادار (من دورانی از زندگی در ایرانم را به عنوان سمپات. می خواهم نظر و یا انتقادی را با شما در ميان بگذارم

 .  سال هست که در آلمان هستم٢٠از آن همراه سازمان شما بودم و حدود 
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کثریت را از لخاظ سياسی یکی از سازمان های در بين سازمان ها و گروه های چپ ایرانی همواره سازمان فدائيان ا

کماکان در اتاق های پالتاک شما و از سایت روزنامه کار دیدن کرده و شنونده رادیو رسانه . مترقی و دموکرات می دانم

 . هستم

فردی هستم طرفدار حقوق بشر چه حقوق زنان که خودم یک زن هستم بلکه کودکان، مليت ها، اقشار مختلف 

 .و همچنين حقوق اقليت های جنسیاجتماعی 

 ٢حتما اطالع دارید که سازمان همجنسگرایان ایرانی حدود . مورد صحبت من در این نامه اقليت های جنسی می باشد

موردی که در اینجا شاید به عنوان انتقاد با شما در ميان می گذارم این . سال هست که تشکيل شده و فعاليت دارد

 از طرف سازمان شما با این قشر جامعه نشده بلکه هيچ گونه مطلبی برای حمایت از اقليت است که نه تنها حمایتی

 . های جنسی حتی به نقل قول از رسانه های دیگر هم در سایت شما دیده نمی شود

ا آیا شما به عنوان یک جریان چپ و مدافع حقوق بشر حقوق اقليت های جنسی را نادیده می گيرید و یا اینکه برای شم

 . پرداختن به این مطلب هنوز یک تابو است؟ که اميدوارم این طور نباشد

 . خوشحال می شوم که به نامه من جواب دهيد و مرا از نظرتان مطلع کنيد

 با درود و سپاس فراوان

 تنش تناور

*** 
 

 !مرگ کيان هيچ نامی ندارد 

 ای درج شده بود که  در بخش بحث در روزنامه شهری استکهلم مقاله٢٠٠٦ ه می ما٢٤روز 

دوست عزیز ما سرکار خانم شهال نوری آن را ترجمه و برای ما ارسال کرده اند که کمال 

 .تشکر را از ایشان داریم

دو سال پيش در چنين روزی کيان فاطمه کاظمزاده  در کمپ پناهندگی کارلس لوند در 

اشاره به ( او .  ل بوداو یک ترانسسکسوا. نزدیکی اپالندویسبی به زندگی خود پایان داد

در ایران به صورت یک دختر به دنيا آمده بود اما خيلی زود به این مسئله ) ضمير فاعلی مذکر

 او یک معلم، فعال سياسی و مخالف سر سخت نسبت به تبعيض های رژیم ایران به زنان .پی برده بود که دختر نيست

 .بود

شهال نوری

او برای ادارات مربوطه در سوئد تعریف کرده بود .  تقاضای پناهندگی کرد به سوئد آمد و بمحض ورود٢٠٠١کيان در نوامبر 

 . که به دليل فعاليت سياسی ،  دگرجنس گونه بودن و  تهدیدات  جانی از ایران فرار کرده است

 . تصميم  اخراج او را صادر کرد٢٠٠۴تقاضای او رد شد و اداره اتباع بيگانه در فوریه 

 .او انجام نداد  وضــعت به خودکشی زد اما ادارات مربوطه هيچ اقدامی برای بهبود  بار دس٢طی یک ماه کيان 
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اداره مهاجرت در تصميم خود اشاره کرده بود که هيچگونه تردیدی در واقعی بودن احساس کيان ندارد اما در کشور ایران 

 .ن جان او را تهيد نميکندعمل تغيير جنسيت صورت ميگيرد و نتيجتا هيچ خطری در صورت بازگشت کيان به ایرا

اما مبارزه کيان، عليه ترس و خشونت موجود در جامعه نسبت به آن چه عدول از نرم های جنسيتی است، هم چنان 

در صورتيکه در قانون سوئد ذکر شده است انسان هایی که در اثر تبعيض جنسی مورد تعقيب قرار دارند باید . ادامه دارد

 . گيرندزیر چتر حمایت قانن قرار 

انگار که از اهميت چندانی . کمون مذکور در استکهلم هزینه دفن کيان را متقبل شد اما سنگ قبری برای او تهيه نشد

فوبی بمعنای ترس ( آن کلمه همان ترانسفوبی است. کلمه ای وجود دارد که باعث مرگ کيان شد .هم برخوردار نبود

ه با اهانت یا ابراز انزجار جنسيت انسانی را جدی نگيرند و او را دچار  وقتی مردم به خود اجازه می دهند ک).باشد می

 . عدم اطمينان به خود مونث و یا مذکرش گردانند

بدون سنگ قبر چگونه ميشود . یک قبر بدون اسم باید  به منزله تجاوز به حقوق کيان از جانب ادارات سوئد تلقی گردد

 .فهميد که چه کسی در آن قبر دفن شده است

به همين جهت تعدای از دوستان و آشنایان 

کيان بر مزار او حمع می شوند تا یاد او را 

 .گرامی داشته و سنگ قبری برایش تهيه کنند

 کرون ١٠٠٠٠یک سنگ قبر معمولی حدود 

ما با هم ميتوانيم . هزینه در بر خواهد داشت

 مای را ٢۴این امکان را فراهم سازیم و روز 

ض عليه بی حقوقی تبدیل به روز اعترا

 . تبدیل کنيمhbtپناهندگان 

اتفاقی که برای کيان رخ داد دیگر نباید تکرار 

زنده نگهداشتن خاطره کيان به معنای . شود

 .تداوم مبارزه ما عليه نابرابری جنسی ميباشد

  

 دوست نزدیک کيان و فعال سياسی حقوق بشر و بخصوص کودکان: آذر پویا

 فيکر گرا: دیاری" اشکان" آیگن

 کمپين دفاع از حقوق زنان: مهين عليپور

 ژورناليست و کاندیدا نمایندگی مجلس از فمنيست اینيتياتيو: کریستينا هولتمن

 

 

 

                 !  ، خاموشی نيستچراغ آیين  پيش شماره هفدهم                                                                                  –   ۴٨  



 جلسات هفتگی در پالتالک 

جلسات هفتگی ویژه ای در اتاق های پالتالک برگزار می شود که ورود برای عموم آزاد است و در آن اتاق ها به بحث و 

و به بسياری از سواالت شما پاسخ  ایرانی پرداخته LGBTر در موضوعات مختلف جامعه تبادل نظ

 به وقت تهران به مدت یک ساعت باز خواهد ٢١:٠٠ ساعت  پنجشنبهاین اتاق هر .خواهيم داد

 .بود

 : اتاق های پالتالک

   Social Issues and Politicsکتگوری 

 Human Rightsزير شاخه 

 Iran-Bahse dar Gay, Lesbian, Bisexual va Transgender          :نام اتاق 
 برای .می شود که شما می توانيد آن را در ليست خود اضافه کنيد  بازArsham_Parsi (ID)این اتاق توسط آی دی 

 .د مراجعه کرده و آن را به رایگان دریافت کنيwww.paltalk.comدریافت نرم افزار پالتالک می توانيد به آدرس 

 :موضوعات مورد بحث در هفته های آينده
 فعاليت ها را سرکوب کنم یا سرکوبگران را محکوم؟ :  ژوئن ٨ خرداد ماه برابر با ١٨پنجشنبه 

 شهروند همجنسگرا کيست؟ : ژوئن ١۵ خرداد ماه برابر با ٢۵پنجشنبه 

  های جنسی جامعه اقليتدرمواد مخدر جایگاه   : ژوئن ٢٢ تير ماه برابر با ١پنجشنبه 

جایگاه همجنسگرایان در فرهنگ و سنت شرقی، ميزان شناختشان و  : ژوئن ٢٩ تير ماه برابر با ٨پنجشنبه 

 برخورد با آن ها

 در انتظار حضور شما در اين جلسات هستيم
  

 

 اطالعيه انجمن پرشيا در برمينگهام

 :هام درزمينه های سال سابقه خدمت، به فارسی زبانان مقيم بيرمينگ٣انجمن  پرشيا با 

 GP,   HC2, JOB CENTRE, HOUSING دیگرفرمهای حقوقی وفرم کاریابی ثبت نام با دکتر محلی پرکردن فرم خانه و

مالقات بيماران  به جوانان ونوجوانان فارسی زبان، خدمات دهی، گرفتن وقت قبلی با مراکزدرخواست کننده:ارتباطات

مکالمات تلفنی ونامه به :لخدمات مهاجرت به پناهندگان وپناهجویان از قبي، رتنهای فارسی زبان، دربيمارستانهای شه

 NASS, ARC, RC, AST وزارت کشورادارات، 

-٠٠۴۴ویا برای کسب آگهی بيشتر با آقای مازیار با شماره  متقاضيان ميتوانند هر دوشنبه به آدرس زیرمراجعه نموده

 . تماس حاصل فرمایند٠٠۴۴٧٧٣٢٩٢۶٨٨۴

Wardlow  Road Centre,Wardlow Road,Nechells,Birmingham,B7 4JH

   greatpersia6000@yahoo.com :د نظرات خود را به آدرس الکترنيکی زیر ارسال نمایيدوهمچنين شما ميتواني
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 )قسمت اول(ويژگی تئاتر رضا عبدو  

 با تشکر فراوان از سرکار خانم نيلوفر بيضایی

 تصاوير آودآی سرشار از خشونت

     داشـته،   ٩٣در ديـداری آـه  از تمـرين نمايشـی از رضـا عبـدو در سـال                    " آسـموپوليتن "رز ماری بوز، خبرنگار نشـريه ی        

در گوشـه   . او را با طناب می بندد و بر روی زمين می آشـد              . در گوشه ای يك مرد با زنی می جنگد          : " ... می نويسد 

رد و ازدستگاه صدا آوازی وحشت زا پخش می شود آه ديوارها را             ی ديگر مردی با يك نيزه قربانی اش را نشانه می گي           

ا ضـ مجموعه ای از فريادها، آواز اپرايی با بلندترين صدای ممكن، موسيقی رپ و موسيقی بايرنی ف               . به لرزه در می آورد    

 .را پر آرده است

در مرآـز ايـن شـلوغی، رضـا عبـدو،      . در حال تمرين نمايش جديدی اسـت  ) Dar A Luz" (دار آ لوز "گروه تئاتر نيويورآی 

حقيقتـا اگـر حرآـات      !". عجـب اوضـاع در همـی      : " آارگردان نمايش با خونسردی تمام و در آمال رضايت خاطر می گويد           

عجيب بازيگران نبود، امكان نداشت آسی به اين باور برسد آه اين جوان بسيار شـكننده و ظريـف آـه در حـال خـوردن                          

 ژنی قرن بيستم تئاتر آمريكاست، همان آسی آـه تماشـاگرانش را بـا تصـاويری از                  غذای چينی است، براستی همان    

 ..." شوآه می آند ... آدمخواری، خشونت، سكس و 

براستی رضا عبدو آه بود ؟ ويژگی و اهميت تئاتر او در چيست ؟ چرا هم موافقين و هـم مخـالفين تئـاتر او در ايـن بـاور                  

برای آمك به يافتن پاسـخ ايـن سـواالت و يـا ال اقـل بخشـی از                   ... ه ی تئاتر بود ؟      عقيده اند آه او براستی يك نابغ       هم

در بخش اول نگاهی به آودآی رضا عبـدو مـی انـدازيم آـه در                . آنها، اين نوشته به دو بخش اصلی تقسيم شده است         

          هــای آن شــكل گيــری تئــاترش نقــش بســيار مهمــی را بــر عهــده داشــته اســت و در بخــش دوم بــه آــار عبــدو و ويژگي   

 .می پردازيم 

مادر وی ايتاليايی االصل و     .  در تهران متولد شد      ١٩٦٤رضا عبدو در سال     

پدر عبدو آه در سالهای دور قهرمان بوآس ايران بـود،           . پدرش ايرانی بود  

تقريبـا در   .  داشـت  بسيار ثروتمند بود و روابـط نزديكـی بـا خانـدان پهلـوی             

 رضا عبـدو وجـود دارد، بـه نقـش پـدر در              تمامی نوشته هايی آه در مورد     

زنــدگی رضــا عبــدو اشــاره شــده اســت و همچنــين خــود وی در تمــامی  

پـدر  . مصاحبه هايی آه با او شده است، در اين مورد صحبت آرده است            

او هـر گـاه     . رضا عبدو يك ديكتاتور و پدرساالر به تمام معنـی بـوده اسـت             

 زنـدانش را بـه بـاد آتـك        همسـر و فر    اراده می آـرده و بـه هـر بهانـه ای،           

خشونت بی حد و حصر پدر، معضـلی اسـت آـه رضـا              . می گرفته است    

عبدو را تا پايان عمر آوتاه سی و دو ساله اش رها نكرد، تا جايی آه عبدو آابوسـهايش را از خشـونتی آـه بـه انسـان               

 قتل پدر موضوع دو نمايش عبدو ،. بی دفاع اعمال می شود، موضوع آار نمايشی خود قرار داد

 

 . است 
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روح "چنان آه عبـدو از او بـه عنـوان     مادر بسيار مهربان بوده است، آن   . عبدو اما همواره از مادرش به نيكی ياد می آند         

عبدو و مادرش برای فرار از واقعيت خشن حاآم بر خانـه ی پـدری آـه همـواره بـا ناسـزاگويی و                       . ياد می آند  " شاعرانه

آنها داستانهای خيالی می سـاخته انـد و آن را           . ای خيالی قصه ها فرار می آرده اند       خشونت همراه بوده است، به دني     

 .وی جادويی تئاتر می داندعبدو اين دنيای خيالی اولين تجربه ی برخورد خود با نير. بازی می آرده اند

و در هفـت سـالگی   عبـد . عبدو هفت سال بيشتر نداشت آه همراه با خانواده اش ايران را ترك آرد و بـه انگلـيس رفـت        

 همـان : "ديد و به گفته ی خودش )  رويای نيمه شب تابستان از شكسپير   (برای اولين بار نمايشی از پتر بروك در لندن          

 ". موقع برايم آامال روشن شد آه من يك هنرمند خواهم شد، چرا آه مصمم شدم تا روزی چنين تصاويری بسازم

ان در جشن هنر شيراز با رابرت ويلسون آشنا شد و نقش بسيار آوچكی  سالگی در سفری به اير٩چنين در  عبدو هم

 .  ساعته ی ويلسون بازی آرد ١٦٨نيز در نمايشنامه ی 

های پدر را نداشت، از خانه ی پدر فرار آرد و بـا يـك                آه ديگر طاقت تحمل خشونت      سالگی، در حالي   ١٣عبدو در سن    

او مرا تشويق آرد آه به قـدرت        : " عبدو در مورد اين زن می گويد      . گی آرد   زن نويسنده آه ده سال از او بزرگتر بود، زند         

 ... ".ها و روياهايم همچون گنجی گرانبها باور داشته باشم  فانتزي

از ايبسـون را    " پـی يـر گينـت       "، نمايش   "تئاتر ملی نوجوانان لندن   " سالگی، رضا عبدو در      ١٤يكسال بعد، يعنی در سن      

وی در سـفر آوتـاهی آـه بـه          . عنوان بازيگر در تئاترهای خيابانی شـرآت آـرد        ه  ين چهار سال ب   چن آارگردانی آرد و هم   

آه از مهم ترين و نمايشی ترين شاخه های  رقص در تئاتر هنـد بشـمار مـی رود،                    " آاتاآالی"هندوستان رفت، با رقص     

" شـاه ليـر  " سـالگی نمايشـنامه ی   ١٨عبـدو در  . آشنا شد و تحت تاْتير اين رقص، يك نمايش خيابانی در لندن اجرا آرد     

نوشته ی شكسپير را آه بسياری از آارگردانان بـا تجربـه، حتـی در سـنين پيـری نيـز جـرات بـروی صـحنه آوردن  آن را                                

 . ندارند، آارگردانی آرد

اص خـود  ی اوريپيد بود آه عبدو بر اساس آن يك نمايشنامه با زبان و فرم اجرايی خ" مده آ "نمايشنامه ی بعدی عبدو،   

ــرد    ــحنه ب ــروی ص ــت   . نوشــت و ب ــن رواي ــام اي ــفيد        "ن ــازی س ــباب ب ــا اس ــه ای ب ــر بچ ــرای پس ــويم ب ــك رآ ــده آ، ي               "م

 )Medea : a Requim for a boy with a white toy  ( اين نمايش آه عبدو عـالوه بـر نويسـندگی و آـارگردانی،     . است

   " تئـاتر تجربـی لـوس آنجلـس    "  يك سـالن ورزشـی آـه عبـدو آن را        طراحی صحنه و حرآت آن را نيز بر عهده داشت، در          

آـه مـده آ و       چـون مهـره هـای شـطرنج حرآـت مـی آننـد، در حـالي                 در اين نمايش بـازيگران هـم      . می ناميد، اجرا شد   

 . هايی از شكسپير و گرترود اشتاين خواند می شود جيسون مشغول ورق بازی هستند و متن

عبـدو در   . عبدو، همجنس گرايی است آه باز بـا زنـدگی شخصـی او پيونـدی عميـق دارد                 يكی از موضوعات نمايشهای     

پس از زندگی مشترك با آن نويسنده ی زن، زندگی عاطفی من اآْترا در ارتبـاط بـا مـردان و بـا                       : "مصاحبه ای می گويد     

هستم آه پـدرم در سـنين   شايد من در عشق ورزيدن به مردان بدنبال آن محبتی    . تمايالت همجنس گرايانه بوده است    

 ". آودآی از من دريغ آرد

 . رضا عبدو عالوه بر آارگردانی تئاتر ، تعداد زيادی فيلم تجربی نيز ساخته است
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 سالگی به بيماری ايدز مبتال شد و بخصوص از آن پس موضوع مرگ، يكـی از موضـوعات اصـلی آـار او             ٢٨عبدو در سن    

روی صحنه رفتـه انـد و همزمـان    ه  او آه در بسياری از آشورهای اروپا نيز بهای آخرين و پر سر و صداترين نمايش . شد

 :  صحنه اجرا می شده اند بدين قرارند٦ تا ٥در آمريكا در 

،  آه درباره ی جفری دامر، قاتل آدمخواری  است آه مـردان جـوان را   )١٩٩٣، The law of Remains" (قانون باقيمانده "

ال يك فرد آدمخوار به يك فرهنگ آدمخوار و بـه ظـاهر متمـدن،    ثرا می خورده است و از م     می آشته و آلت تناسلی آنها       

 .ل جامعه ی آمريكا گسترش می يابدثم

 ، آه حكايت از ويرانه های ناشی از جنگ ١٩٩٤،  Quotations from a ruined city) ("نقل قولهايی از يك شهر ويران  "

در اينجا می بينيم آه پيشرفت تمدن تنها يك دروغ بزرگ است و معنـای        . اردبوسنی و حمله ی آمريكا به خليج فارس د        

 .حقيقی آن پيشرفت و تكامل تكنولوژی جنگی است، به بهای نابودی انسانهای بيدفاع

 ، آه درباره ی نژادپرستی و عواقـب اجتمـاعی آن و همچنـين              ١٩٩٤،Tight , Right , White)" (تنگ ، راست ، سفيد " 

 .مكانيسم های قدرت و استعمار در قرن بيستم است

 بـود آـه معنـی آن حرآـت از      ( Dar A Luz)" دار آ لوز" نام گروه تئاتر عبدو، همانگونه آه در آغاز اين مطلب اشاره شد، 

ر عبـدو   بـا وجـود اينكـه تئـات       . تاريكی به سوی روشنايی است آه زنان اآوادور اين واژه را برای زاييدن استفاده می آنند               

های موجود در جهان امروز را از طريق به صـحنه   سرشار از خشونت است و تجاوز، پورنوگرافی، جنگ و همه ی زشتي          

بردن آنها به طور جدی نقد می آند، اما همانطور آه خود نيز بارها گفته است، در اوج نا اميدی آه به تصوير می آشد،           

 . واهیاما نه يك اميد. نقطه ای از اميد وجود دارد

او جنـون آـار داشـت و بخصـوص در         .  فـيلم بـاقی مانـده اسـت        ٢٠ نمايشنامه و    ٢١از عبدو با وجود عمر آوتاهش حدود        

سالهای آخر عمرش آه می دانست به ايدز مبتالست بيش از پيش آار مـی آـرد، چـرا آـه مـی دانسـت زمـان زيـادی                             

اری قادر به راه رفتن نبود، موهای سرش ريخته بود و بدون            ر بيم ثآخرين نمايش او در حالی اجرا شد آه عبدو در ا          . ندارد

رضا عبدو، اين نابغه ی تئاتر در سال . آمك تهيه آننده اش آه عبدو به وی تكيه می آرد، قادر به رفتن بروی صحنه نبود

 .   سالگی چشم از جهان فرو بست٣١ ، در سن ١٩٩٥

بدو می پردازيم و اهميـت و ويژگيهـای آن را بـرای تئـاتر معاصـر                 ار رضا ع  ثعدی اين نوشته به شرح و تحليل آ       در قسمت ب  

 . جهان بر خواهيم شمرد 

 : منابع استفاده شده در اين قسمت  

 -Cosmopolitan (Zeitschrift , Juni 1993 , Germany )                       

 -Stern (Zeitschrift , 1993 , Germany )                      

 -Spiegel (Zeitschrift , 1994 , Germany)                                        

 -Theater heute ( 1994 , Germany )            

 برگرفته شده از تارنمای نيلوفر بيضایی

 قسمت دوم این مقاله را در پيش شماره آینده پيگيری نمایيد
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 قدرت و لذت
  

 به آنها که عشق می ورزند

 انی که فرصت نيافتند عشقشان را تجربه کنندبه زن 

 به آنهایی که دگرگون می کنند

 و به آنهایی که راه امروز ما را هموارتر کردند

 به مادرم

 به شریک زندگيم

 و به دخترم

  

، مجموعه مقاالتی است از آدریـان       »قدرت و لذت  «کتاب  

توسط خانم شادی امـين ترجمـه          که  ریچ و اودری لرد،   

این کتاب توسط نشِر کتـاب آیـدا، در مـه           . یافتو انتشار   

ــازار کتــاب عرضــه گردیــد ١۶٠ و در ٢٠٠۶ .  صــفحه، بــه ب

مجموعــه مقــاالت ایــن کتــاب، دربــاره موضــوعاتی چــون، 

اروتيسم، هستی همجنس گرايانه، هويت يابی زنانه و        

اهميـت مباحـث مطـرح شـده در         . یهودی ستيزی است  

 بجای مترجم، و درک عميق او از جنبش همجنس گرایان ایرانی و جنـبش زنـان،               این کتاب، نشانگر انتخاب هوشيارانه و     

شادی امين، از فعاالن جنبش زنان ایرانی است و خود، سـالها در عرصـه دفـاع از       . در این برهه مهم از تاریخ ایران است       

شـبکه سراسـری   « تحليلـی  -شادی امين، از مسـئولين تارنمـای خبـری       . حقوق همجنس گرایان فعاليت داشته است     

 نسخه، و در    ۵٠٠این کتاب که در نوع خود و به دليل مباحث مطرح شده، منحصر به فرد است، در                  . است» زنان ایرانی   

 .کشور آلمان انتشار یافته است

 

  : تماس برقرار کنيد،"شبکه سراسری زنان"چنانچه مایل به تهيه این کتاب هستيد، می توانيد با ایميل 

info@shabakeh.de 
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 پيش گفتار مترجم

پایيز ضرورت    در

ت   ر     

  

 . کرد

اندیشد نمی ان خ د درد به باد

باشم توفان  ميخواهم

آتوريته و "شش سال قبل وقتی که خودم را برای يک سخنرانی در مورد 

بان آماده ميکردم ، برای اولين بار اين کتاب را به ز" هيرارشی در جنبش زنان

 .در آن استفاده کنم" قدرت"آلمانی به دست گرفتم تا از مباحث مربوط به 

هستی همجنس گرايانه و دگر جنس گرايی "مطالعه مقاالت مربوط به 

و کمبود چنين منابعی به زبان فارسی مرا ... و" يهودی ستيزی"و" اجباری

 سال مشغله های ديگر زندگی تا ژانويه. به فکر ترجمه اين کتاب انداخت

 اين فرصت را از من دريغ٢٠٠۵

اما مصادف بود با آغاز دور تازه ای از مباحث مربوط  به هم جنس گرايی در جنبش زنان ايرانی و به طور ] ترجمه[اين کار

بديهی است . کلی در ميان اپوزيسيون خارج از کشور و هم چنين برخی از فعالين امور سياسی و اجتماعی در ايران

 .ال نظری نميتواند بدون آگاهی و نگاه به تاريخ و پيشينه اين نظريات  نتيجه مطلوب را حاصل نمايدچنين جد

 در مورد هستی همجنس گرايانه و هويت يابی زنانه و هم چنين يهودی ستيزی به ما نشان ميدهد آدريان ريچنظريات 

يان ، اما بسنده نکردن به آنها و به زير سوال که پس از پيشرفت های بسيار در زمينه حقوقی برای زنان و همجنس گرا

بايستی تناقضات و موانع . بردن ساختار دگرجنس گرايانه موجود همچنان در دستور کار جنبش فمينيستی ما مي باشد

اساسی ترين گام ما می بایست رهايی از تعاريف و تعابير مرد ساالرانه موجود و تالش برای . زندگی زنان را باز شناخت

نشان دادن تناقضات فکری ای که زنان بسياری در آن غرق می شوند نياز به تحقيقات ."  هويت يابی زنانه باشديک

ما هر قدر هم که به ارتباطات . تناقضاتی که هيچ زنی در دراز مدت از آن بطور کامل در امان نخواهد بود. دقيق تری دارد

نه و فمينيستی اعتقاد داشته باشيم ، تربيت ما و همچنين بين زنان ، شبکه های زنان و  یک سيستم ارزشی زنا

اعتماد و باورمان به مردان و جایگاه آنان می تواند هميشه تفکر ما را به خطا انداخته و به انکار احساسات و آرزوهایمان 

 )آدريان ريچ(" .منجر شده و باعث یک سردرگمی عميق جنسی و بينشی در ما گردد

در مورد هولوکاوست و انکار کشتار يهوديان " احمدی نژاد"ن کارمصادف شد با اظهارات در عين حال ادامه اي

اين اظهارات  با توجه به . توسط هيتلر و رژيم نازی در آلمان.]  م-کمونيستها، همجنس گرايان ، کولی ها و معلولين [

است، را ... ان و اقليت های ملی وتاريخ نه چندان دور ما که حاکی از کشتار کمونيستها، بهائيان ، همجنس گراي

 .مدخلی است به اين بحث" از ريشه شقه شده"بايستی با حساسيتی افزون بررسی کرد و مقاله 

از اودری لرد برای ما دريچه نوينی ميگشايند تا احساسات، عواطف و " در مزايای خشم"و"در مزايای اروتيک" مقاالت 

اروتيسم ابزاری است برای آغاز درک خود در :" اودری لردبه بيان . ناسيمعکس العمل های خود را به عنوان زن بازش
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آنارشی شدیدترین احساساتمان، حس ارضاء درونی است که اگر آنرا تجربه کرده باشيم می دانيم که می توانيم آنرا 

 ."بدست آوریم

ی شناخت اين سرچشمه قدرت برای زنان باز و بدينگونه نگاه پورنوگرافی مآبانه به اروتيسم را به نقد ميکشد و راه را برا

 .می کند

ديگر نوشته های اين کتاب هر کدام به طرز خيره کننده ای نور تازه ای به مسير حرکت ما در هویت یابی زنانه می 

 اندازند و در عين حال کتاب فقط برای خوانندگان زن نيست که مفيد است، این مقاالت  ما را سوار بربال خود به دنيای

آگاهی از نژادپرستی و تنوع بروز آن ، به دنيای سکوت و همدستی مان با سرکوب گران و به دنيای خفه کردن خشممان 

 .و پس هر انسان در جستجوی تحول و تغيير را مخاطب قرار ميدهد. و کشتن احساسات اروتيک مان ميبرد

آنها  اما برای جنبش زنان ایران راهگشا و بحث بر مقاالت این مجموعه علی رغم تازه نبودنشان به لحاظ تاریخ نگارش 

مقاالتی که ازسوی زنانی به رشته تحریر در آمده اند که علی رغم جایگاه آکادميکشان ، در زندگی و تالش های . انگيزند

م ، مبارزه و بدینسان فمينيس. سر باز زدند"  مردان-تفکر به شيوه قدرت"عملی شان آنچنان که خود بر آن تاکيد دارند  از

 .به متن زندگی آنان بدل ميشود... عليه نژادپرستی، مبارزه عليه یهودی ستيزی و مبارزه عليه دگرجنس گرایی اجباری و

ترجمه آلمانی دچار ضعف در استفاده صحيح از . ترجمه اين آثار از مجموعه مقاالت آلمانی به فارسی صورت گرفته است

 . ترجمه روان را دچار اشکال مينمودبرخی واژه ها بود، که اين امر کار

ياری جستم و به خاطر تشویق ها و دل نگرانی هایش در حين " یوله"در یافتن مفاهيم صحيح ، از مهربان شریک راهم 

 .کارم وامدارش هستم

و " سرايش شعر تجمل نيست"او ويراستاری مقاالت .  استهايده ترابی ترجمه شعرها حاصل زحمت دوست گرامی 

نيزکمک " در مزایای اروتيسم"و " از ریشه شقه شده" را عهده دار شد و در ويراستاری مقاالت " زایای خشم ماندر م"

 .بزرگی برایم بود که قدردانش هستم

 .عزیزم که ایده طرح روی جلد را با فکر جوان و سرکشش خلق کرد متشکرم آژين در ضمن از

 بحث های سازنده در بين فعالين جنبش زنان و مدافعين آن و همچنين در در پایان اميدوارم مقاالت این کتاب زمينه ساز

 .بين فعالين حقوق هم جنس گرایان شود

در عين حال نقد این آثار به . بدیهی است که ترجمه یک اثر به معنای تایيد تمامی جزئيات مواضع مطروحه در آن نيست

 .از پيش با چنين نقدهای شجاعانه ای روبرو شویماميد اینکه بيش . عميق کردن بحث های ما یاری ميرساند

 

امين   شادی

  

  آلمان٢٠٠۶ مه ٨

تبعيد در
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 »شبنم فکر « : معرفی يک وبالگ 
 

وبالگ، دفترچه اینترنتی خاطرات روزانه است، که در آن وبالگ نویس، به بيان احساسات، تجربه ها و دریافتهایش از 

خواننده ، فراهم می آورد، تا در قسمت نظرهای  این امکان را برای نویسنده و گوبال. ، می پردازد»چيزها«خود، جهان و 

در ميان فارسی زبانان و در . وبالگ، به دیالوگ و گفتگو با یکدیگر بنشينند و به تبادل احساسات و نظرهاشان بپردازند

 و اختناق دولتی و عدم وجود تریبون سانسور. کشور ما ایران، اما، وبالگ نقش و کارکردی به مراتب مهمتر ایفا می کند

آزاد و آزادی قلم و بيان در همه عرصه ها، باعث شده است، که بسياری از جانهای آزاد و سرکوب شده، که امکانی 

 .برای ابراز وجود و عقيده نمی یابند، به وبالگ نویسی روی آورند

در زمينه روشنگری جنسی، در گستره فرهنگ و به دليل نقش مهمی که وبالگ و وبالگ نویسان، در چند سال اخير، 

ما سعی می کنيم که از این پس، در هر شماره از نشریه چراغ، وبالگی را، به . زبان فارسی بر عهده داشته اند

 .خوانندگانمان معرفی کنيم

آزادی طلبانه  ی و جنبشزنان ایران. ایرانی در چند سال اخير، آثار ارزشمندی آفریدند در عرصه وبالگ نویسِی، بویژه زنان 

شان در راه مبارزه با نظام و فرهنگ مردساالر و رسيدن به برابری و تساوی حقوقی، را می ستایيم، و معتقدیم آثار 

و ( آنها، در قالب ده ها وبالگ ارزشمند، تغييرات و تاثيراتی محسوس، در جهان عينی و واقعی  مکتوِب روشنگرانه

 .هد گذاشتخوا ما گذاشته و)  مجازی نه

با بينش و برخورد علمی،  ، که نویسنده اش، شهامت و جسارت را)بيانی زنانه ( وبالگی است زنانه»شبنم فکر«

و فرا » خط قرمزها«می گذرد، بارها شاهد گذشتنش، از  »شبنم فکر «زندگی سالی که از  دو در. همراه کرده است

 .، بوده ایم)تابو(مرز ممونوعه ها  رفتنش از

 : الگ تا کنون به موضوعاتی چوناین وب

 .همجنس گرایی، خودکشی، هنر بزرگ شدن، زنان و خودارضایی، پودفيلی و سکسواليتی پرداخته است

 . ، نمونه ایست، از همين تالش متهورانه»خود ارزایی و زنان « مقاله  

   :راجعه کنيد، می توانيد به این آدرس م»شبنم فکر«برای آشنایی بيشتر، با نوشته ها و جهاِن 

http://shabnamefekr.blogspot.com  
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 ١٣٨۴ مهر ٢٧چهار شنبه 

  زنان و خود ارضايی) : ٣(سکسواليته 

 

تنها زنان انگشت شماری قادرند بدون پرده پوشی و احساس شرم درباره این بخش از زندگی جنسيشان : خود ارضایی

-به طور کلی مذهب(شار اخالق جنسی تعریف شده از سوی کليسا دليل آن از سویی بر می گردد به ف. سخن بگویند

، و سنتهای چند صد ساله که زنان را از بهره مندی مستقل از سکسواليته پر لذت منع می کنند، از سوی دیگر ) شبنم

را در سنين کودکی با اینکه او خود ارضایی . نيز با تئوری خود بر ميزان نااطمينانی افزود) Sigmund Freud(زیگموند فروید 

به عنوان قدم مهمی برای رسيدن به تکامل جنسی عنوان کرد، اما عقيده داشت که همراه با فرارسيدن سن بلوغ این 

از نظر فروید سکسواليته به تکامل رسيده زنان، تنها به رابطه جنسی واژنی مرتبط است و . کاربرد از بين می رود

 . نقش و اهميت خود را از دست می دهدکليتوریس در طی دوران رشد و تکامل ،

 سال مصاحبه کردیم، و پيش از هر چيز به دنبال ۶٠ تا ٢٠ زن در سنين بين ٣٠ما در چهار چوب یک عمل تحقيقاتی، با 

پاسخ این سوال بودیم که آیازنان خود ارضایی را به عنوان جانشينی برای ارتباط جنسی به کار می برند، یا اینکه این 

 . مستقلی برای بهره مندی از لذت جنسی محسوب می شودعمل شيوه

در پاسخ به این سوال که زنان بالغ، خود ارضایی را چگونه تجربه و ارزش گذاری می کنند، تحقيقات ما به این نتيجه 

. در آغاز همراه با احساس شدید گناه، ولی با گذشت زمان تقریبا برای همه آنها نقش مثبتی پيدا کرده است: رسيد

آنها از لذت حاصل از این . خود ارضایی به بسياری از زنان برای رسيدن به آرامش و از بين بردن استرس کمک می کند

در عين . عمل بهره می برند، خستگی خود را به در می کنند، و برای مدتی از دنيای واقعيت و روزمره فاصله می گيرند

ا می کنند، که در نهایت نقش مثبتی نيز در ارتباط جنسی آنها با حال دریافت حسی و شناخت بهتری از بدن خود پيد

برای بسياری از زنان این عمل ، جدا از شرایط زندگی آنها و داشتن یا نداشتن ارتباط جنسی با دیگری، . پارتنرشان دارد

 می همينطور به خاطر انتخاب آزاد رویای جنسی،. شکل خاص و مستقلی در کسب لذت جنسی شمرده می شود

بيشتر زنانی که ما مورد سوال . توانند بخشی از خواسته های جنسی خود را آنگونه که عالقه و آرزو دارند، تجربه کنند

. قرار دادیم، رویاها و فانتزیهای بسيار دقيقی داشتند که تنها در بين یک سوم آنها، پارتنر آنان نيز در رویاها دیده می شد

 مربوط به افراد ناشناس و خيالی می شد، یا مربوط به بدنهای بدون صورت یا سر، و یا در بيشتر موارد، رویاهای آنان

جالب اینکه تعدادی از آنان، اغلب در رویای خود رابطه جنسی با زنان دیگر دارند و یا خود را . اجزایی از بدن زنانه یا مردانه

ز رویاهای جنسی خود را به مرحله عمل نيز در می تقریبا نيمی از آنان گفتند که بخشی ا. در نقش مفعولی می بينند

در رسيدن به لذت جنسی از راه خود ارضایی ، بعضی از آنان کمبود حس آميخته و یکی شدن و تعلق داشتن به . آورند
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تقریبا . از این راه تقریبا تضمين شده است) ارگاسم(دیگری را احساس می کنند، در عوض رسيدن به اوج لذت جنسی 

 .نان مورد سوال ما، برای اینکار از دست خود و از راه تحریک کليتوریس استفاده می کردندتمام ز

بسياری از زنان عقيده دارند که دیگران با این موضوع مشکل دارند، و جامعه و خود زنان را مسئول این می دانند که هنوز 

ان تا چه اندازه با این مساله کنار می آیند که همينطور سوال این است که مرد. در این باره اینقدر کم صحبت می شود

با وجود نظرهای کليشه ای در این مورد، کم کم تغييری در . زنان می توانند بدون آنان نيز از لذت جنسی بهره مند شوند

نه تنها آنان . زنان دیگر حاضر نيستند به خاطر نفع مردان، از لذت جنسی خود صرف نظر کنند: این زمينه به وجود می آید

 .آنرا در رابطه جنسی خود طلب می کنند، بلکه خود نيز لذت جنسی خود را فراهم می سازند

ارب: نویسندگان کلينگلر) caroline Erb( کارولين ) Deborah Klingler(دبورا      ، 

ن   ن آ  امروز اسی ش روا  ٢٠٠١وریل , ) psychologie Heute( از مجله

 

 

 

 

زمان همجنسگرايان ايرانی تنها افرادی می باشند که مديران، دبيران و نمايندگان سا

پس بديهی است که . اسامی آن ها در وب سايت سازمان و نشريه چراغ اعالم گرديده است

 . سازمان همجنسگرايان ايرانی مسوليت سخنان و اقدامات ديگر افراد را به عهده ندارد

 . ما را مطلع سازيدخواهشمند است در صورت برخورد با هر موردی در اين رابطه

 

دفتر روابط عمومی سازمان همجنسگرايان ايرانی
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 دريــچـــه
 دريچه برگزيده ای است از اشعار و مطالب ارسالی خوانندگان چراغ

 

 ت. ميم

 .آزادی و رهایی است دغدغه روزها و لحظه هایمان و این که روزی بتوان زمزمه کرد دوست داشتن را

 

 گل بوسه

  من آفتاب خواهم شدبه روزگار تو

 کنار بستر گرم تو خواب خواهم شد

 

 عبور می کنی از بی کرانه ی قلبم

 قسم به عشق تو من شعار ناب خواهم شد

 

 برای امن دو بازوی بی نهایت تو

 به رسم کهنه ی دنيا خراب خواهم شد

 

 چه باک گر شب ما خالی از گل بوسه ست

 نچيد دست تو گر گل، گالب خواهم شد

 

 عتی که تو هستی و قطره ای که منمبه وس

 به عمق عشق زاللت حباب خواهم شد

 

 هنوز پای جهان بر مدار ما لنگ است

 شعور کند زمان را شتاب خواهم شد
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 ، اولين فيلم سينمای همجنس گرايان»متفاوت از ديگران«
 شاهرخ رئيسی: ترجمه و تاليف 

 :مشخصات فيلم

  دیگران متفاوت از:نام فيلم 

 ، سياه و سفيد، ثامت١٩١٩محصول 

  در برلين١٩١٩ می ٢٨ :اولين نمایش 

  ریچارد اسوالد:کارگردان 

  ریچارد اسوالد، ماگنوس هيرشفلد:فيلمنامه 

  ماکس فاسبندر:فيلمبردار 

  اميل لينکه:تدوین 

  ماگنوس هيرشفلد:مشاور علمی 

 لين شرکت فيلمسازی ریچارد اسوالد در بر:تهيه کننده 

  آلمانی:پانوشت ها 

 :بازیگران 

 کونراد وایلد به نقش پاول کرنر

 راینهولد شونسل به نقش فرانس بولک

 فریتس شولس به نقش کورت زیورس

 دکتر ماگنوس هيرشفلد به نقش پزشک

  دقيقه۴١ :مدت زمان فيلم 

 

یک شب در کارنـاوال، بـا مـرد جـوانی           . نيست نوازنده چيره دست ویولن، همجنس گراست و کسی از این راز آگاه              پاول کرنر،  -١

فرانس بولک اما باج گيـر رذلـی اسـت، و    . آشنا می شود، بنام فرانس بولک، که ظاهر مهربانی دارد، پاول، او را با خود به خانه می برد     

 مرد باج می دهد تـا رازش         به  او. زمانی که پاول او را می شناسد، دیگر دیر شده و در دامش افتاده است              . قصدش اخاذی از پاول کرنر    

پس از مدتی، از باج دادن به فرانس بولک سرباز می زند، و مـرد هویـت واقعـی او را ، بـرای پلـيس فـاش مـی           پاول کرنر، . را برمال نکند  

جنسـيت شـناس برجسـته      (در جلسـه محاکمـه او، مـاگنوس هيرشـفلد،         . نوازنده ویولن، پاول کرنر، به دادگاه احضـار مـی شـود           . سازد

پـاول  . خطابه ای در دفاع از پاول می خواند و نطقی آتشين در اثبات حقانيـت همجـنس گرایـان              ) انی، که خود در فيلم بازی می کند       آلم

همجـنس  (، و فسـاد اخـالق        )١٧۵پـاراگراف   ( پـاول بـه دليـل نقـض قـانون           . کرنر و فرانس بولک، اما هردو محاکمه و محکوم می شوند          

همجـنس بـازی اسـت بيمـار، و مایـه          «دیگر همگان مـی داننـد کـه پـاول کرنـر، نوازنـده ویـولن،                 .  اخاذی ، و فرانس بولک، به خاطر     )بازی

اجتماع است، راهی نمـی   پاول که دیگر ننگ .وجهه اجتماعی، محبوبيت و شغلش را را از دست می دهد          او. »سرشکستگی اجتماع 

 .یابد، جز خودکشی
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 ، توسط ریچارد اسوالد، و با همکـاری تئوریـکِ  ١٩١٩فيلم در سال . مجنس گرایان است، اولين فيلِم سينمای ه  »متفاوت از دیگران   «-٢

فيلمـی در دفـاع از حقـوق همجـنس          . ماه مه همان سال، در برلين به نمایش درآمـد          ٢٨ ساخته شد و در      ماگنوس هيرشفلد 

  . گرایان، مستوجب مجازات بودندهمجنس  ، که به موجب آن، در قانون اساسی آلمان،١٧۵پاراگراف  گرایان، و اعتراضی بر 

. ، جدا از ارزش سينمایی، هدفش آگاه کردن مردم درباره همجنس گرایی و دفاع از حقانيـت همجـنس گرایـان بـود                      »متفاوت از دیگران  «

یکـی از   را بنيان گذاشته بود، و بـه عنـوان          ) و شاید جهان  (ماگنوس هيرشفلد، در ژوالی همان سال اولين انستيتو علوم جنسی آلمان            

او در پـانزدهم مـی      . اولين رهبران جنبش همجنس گرایان جهان، هدفش مبارزه با بی عـدالتی و اثبـات حقانيـت همجـنس گرایـان بـود                      

. جهان ایجاد کرده بود    ، اولين نهاد روشنگرانه را، برای دفاع از حقوق همجنس گرایان، در تاریخ            »بشری-کميته علمی «، با برپایی    ١٨٩٧

او خود پزشک بود، و . »علم راهگشای عدالت است«با زندگی و کارش، آنرا معنی کرد،       جمله معروفی داشت، که   ماگنوس هيرشفلد   

آشـوبی در محافـل      ،»جـنس سـوم   «تئوری انقالبی اش درباره همجنس گرایان و دوجـنس گونـه گـان، بنـام                . محقق و جنسيت شناس   

کميتـه  « بـا    شـروع بـه کـار کـرده بـود،      ،١٩١٩او در برلين، که در ژوالی       انستيتو علوم جنسی    .  بوجود آورده بود   ٢٠اوایل سده    علمی  

تـا سـرانجام،     به فعاليتش در دوران درخشان جمهوری وایمار ادامـه داد،          این انستيتو، . ، ارتباط و همکاری نزدیک داشت     »بشری-علمی

کتابخانه اش، که حاصـل سـالها        ها و جزوه های    می همان سال، در ميدان شهر برلين، کتاب        ۶ به دست نازیها، بسته شد و در         ١٩٣٣در

ماگنوس هيرشفلد، پس از آن، به پاریس گریخت و دو سال بعـد، در           . تالش و تحقيق او بودند، برای عبرت همگان، به آتش کشيده شد           

رین بـی   او که هدفی جز تحقق عدالت نداشت، در طول زندگی اش، طعم دردبـار تـ               . سالروز شصت و هفتمين سال تولدش، درگذشت      

تـاثيری عظـيم    تالشـهای بـی وقفـه مـاگنوس هيرشـفلد، در سـه عرصـه گونـاگون،            . فعاليتهایش، دوران سـاز بودنـد      .عدالتيها را چشيد  

 .در پيشـــــبرد روانشناســـــی جنســـــی، در شـــــکل گيـــــری جنـــــبش همجـــــنس گرایـــــان و در عـــــالم ســـــينما        : گذاشـــــت

، در مقام بازیگر و همکار تئوریک، منجر به ساخته شدن این            » دیگران متفاوت از «ماگنوس هيرشفلد با ریچارد اسوالد، در فيلم         همکاری

 .به خود گرفت  )Aufklärungsfilm( را،» سينمای روشنگری«فيلم و پی ریزی جریانی سينمایی شد، که بعدها، نام 

 

 در  ١٨٨٠ در پـنجم نـوابر       ریچارد اسوالد  -٣

ــن زاده شــد ــان دیگــر  . وی همچــون بســيار کارگردان

ليـت عملـی اش را، پـس از تحصـيل در      سينما، فعا 

. مدرسه هنرهای دراماتيک، با کار در تاتر آغاز کـرد         

، )١٩١٣ تـا  ١٩٠٣(او پس از ده سال فعاليت تاتری       

، بنـام   ١٩١۴به آلمـان رفـت و اولـين فـيلمش را در             

فيلمی که، از همان ابتدا     . ساخت» صليب آهنين «

به دليل موضع ضد جنگ، اجازه نمایش پيدا نکرد و          

ریچارد اسوالد، با همـين اولـين فـيلم،         . توقيف شد 

خـــودش را بـــه عنـــوان یـــک کـــارگردان معتـــرض و 

ــری و  ــيط هنـ ــدیش، در محـ ــنفکری آن  دگرانـ روشـ

ایـن شـرکت تـا      . ، افتتـاح کـرد    »شرکت فيلم سازی ریچـارد اسـوالد      «شرکت فيلمسازی اش را، بنام       ١٩١۶او در   . روزگار، مطرح ساخت  

را بنيـان   » نـرو فـيلم     « ، همـراه بـا هينـریش نبنسـال، شـرکت            ١٩٢۵ریچارد اسـوالد، در     . صد فيلم توليد کرد   پایان فعاليت خود، حدود یک    
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اثر گئـورگ   » جعبه پاندرا «اثر فریتس النگ و     » وصيت نامه دکتر مابوزه     « و  » ام  « ِنرو فيلم، توليدکننده فيلمهای مهمی، چون       . گذاشت

او بـه عنـوان یـک کـارگردان روشـنفکر و            . ها در آلمان، عرصه کار بر ریچارد اسوالد تنگ شـد          با به قدرت رسيدن نازی    . ویلهلم پاپست شد    

پـس بـه اطـریش، فرانسـه، هلنـد، انگلسـتان و سـپس آمریکـا                 . ش سـوم نمـی یافـت               دگراندیش، دیگر جایی برای خود در حکومت رایـ

 .مهاجرت کرد

در عرصـه فيلمسـازی، بـه همـراه       ارمغان خاصی ه آمریکا، برایش آلمانی همنسلش، مهاجرت ب همچون بسياری دیگر، از فيلمسازان  

، در سـفری    ١٩۶٣ سـپتامبر    ١١ریچارد اسـوالد در     . ونی پرداخت         دو فيلم در هاليوود، به تهيه برنامه های تلویزی او پس از ساختن   . نياورد

برای دیدار از وطنش، به آلمان کرده بود، در دوسلدرف، درگذشت ه  .ک

 

ســـينمای «. »ســـينمای روشـــنگری«اســـت و بنيانگـــذار » ســـينمای وحشـــت«د، از اولـــين فـــيلم ســـازان  ریچـــارد اســـوال-۴

ایـن  . ، در کشور آلمان، بوجود آمد٢٠ و اوایل دهه ١٠، جریانی است در سينما، که در اواخر دهه         )Aufklärungsfilm ( »روشنگری

و فعاليـت ریچـارد اسـوالد در عرصـه سـينما، از سـویی دیگـر،        جریان سينمایی، بر اثر همکاریهای علمی ماگنوس هيرشفلد، از یکسو،          

پرهيـزه یـا امـر     (فيلمهایی که در این جریان سينمایی قرار می گيرند، فيلمهـایی هسـتند، کـه بـه مسـائل جنسـی تـابو           . شکل گرفت 

کشـيدن نگـاه عامـه و       هدفشـان افکنـدن نگـاهی نـو بـه سکسـواليتی و تابوهـای آن، و بـه چـالش                      . ، در اجتماع می پردازنـد     )ممنوعه  

سه موضوع تابو و ممنوعـه،   ریچارد اسوالد، با دو فيلمش، به. قانونی، به هدف آگاه سازی مردم، در اینباره است دیدگاههای رسمی ـ 

در آن دورا -» متفـاوت از دیگـران    «( ، همجـنس گرایـی      )١٩١٨ -» سـاده خواهـدبود   « فـيلم   (ن پرداخت؛ سقط جنين و بيماری مقـاربتی           

١٩١٩ (. 

، به همـان معنـای کـانتی، مـورد      )Aufklärung ( روشنگریدر اینجا واژه     

در » روشــنگری چيســت«امانوئــل کانــت در رســاله درخشــان  .نظــر اســت

روشـنی یـابی   / روشـن نگـری  / روشـنگری : " مـی گویـد      روشنگری تعریف

) AUFKLARUNG (     از نابالغی    ، خروج آدمی ست )UNMUNDIGKEIT (  بـه

و نا بالغی ، نـاتوانی در     . خود  ) SELBSTVERSCHULDET (تقصير خویشتن   

به تقصير خویشـتن    . به کارگرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگری       

است این نابالغی ، وقتی که علت آن نه کمبود فهم ، بلکـه کمبـود اراده و                  

ــدون هــدایت دیگــری     ــرفتن آن باشــد ب ــار گ ــری در بـ ترجمــه  (،  » ـه ک دلي

  ). سيروس آرین پور

ریچارد اسوالد، اما این شهامت دانستن و پرسش از روزگار و زمانـه اش را               

هنجارها و قوانين حقوقی و اجتماعی دورانش را         او در فيلمهایش،  . داشت

پرسشهایی که دیـدن فيلمهـای او، در ذهـن بيننـده        . به چالش می کشيد   

برمی انگيخت و هنـوز نيـز بـر مـی انگيـزد، نشـان از تيزبينـی، شـجاعت و                     

 براستی متعهد بود و سـينما بـرایش، تنهـا            ش هنرمندی می دهند که    تال

 .جایگاه سرگرمی و لذت نبود
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نسـخه هـای کپـی شـده فـيلم،      . ، توقيف شـد ١٩٢٠، یکسال پس از ساخته شدنش، در سال   »متفاوت از دیگران  « فيلم   -۵

 دربـاره همجـنس گرایـی ،     م مستندی سـاخت ماگنوس هيرشفلد، هفت سال بعد، فيل.  گردید نابود، و نمایشش، مستوجب مجازات،  

، در این فيلم، نماهایی از فيلم اسوالد را، همچون خالصه ای از فيلم، به کار گرفت، کـه آنهـم پـس از مـدتی، بـه                            »قوانين عشق «بنام  

 کـه در آن     ، سـاخته مـاگنوس هيرشـفلد،      »قـوانين عشـق   «از فـيلم    . قربانی تيغ سانسور دولتی گردیـد      سرنوشت فيلم قبلی گرفتار، و    

، تدوین شده بود، در همان سال، نسخه ای کپی، و برای نمایش با زیر نویس روسـی،                  »متفاوت از دیگران  «خالصه ای از نماهای فيلم      

 در اولـين    ١٩٨٢این نسخه کپی، توسط موزه فيلم مونيخ، کشف گردیـد و در سـال                   ميالدی ، ٧٠در اواخر دهه    . به اکراین فرستاده شد   

ميـان نوشـتهایش    مجنس گرایان، در فرانکفورت، با زیر نویس روسـی، بـه نمـایش درآمـد و همزمـان بـا نمـایش فـيلم،        جشنواره فيلم ه  

 .ترجمه، و باصدای بلند برای تماشاگران خوانده شد

. مـی کـرد    در آن، نقش پاول کرنر، نوازنده ویـولن را ایفـا             کونراد وایلد   دقيقه بود، و   ۴١،  »متفاوت از دیگران  « نسخه اصلی فيلم     -۶

کـونراد وایلـد، در همـان سـال سـاخته شـدن       .  بـود ۴٠ تا   ٢٠حرفه ای آلمان، در دهه های        کونراد وایلد، از بازیگران سرشناس سينمای     

کونراد وایلد، بخاطر اندام الغر، قد بلنـد و          . اثر روبرت وینه، نقش مرد هيبنوتيزم شده را بازی کرد         » اتاقک دکتر کاليگاری  «فيلم، در فيلم    

اتاقـک  « سـينما بـود، و بـا بـازی اکسپرسيونيسـتی اش، در فـيلم         ویژگيهای بخصوصی، در ره ماليخوليایی اش، ارائه دهنده تيپ و     چه

 .، شهرت جهانی یافت»دکتر کاليگاری

 

 شاید این نکتـه اتفـاقی نباشـد کـه سـينمای       -٧

ــد، کــه       ــاز ش ــا فيلمــی آغ ــان، ب ــنس گرای همج

ــا  ن شخصــيت اصــلی همجــنس گــرای آن، در پای

فيلمـی کـه در     .  مـی کنـد    خودکشـی فيلم  

همــان ســال دوم نمــایش، توقيــف شــد، گــویی   

پيشــوگی کننــده، سرنوشــت مليونهــا همجــنس 

گرایی بود، که در سالها و دهه های بعدی تاریخ          

ایــن جهــان، مــی بایســت ســرکوب، شــکنجه و   

 فـيلم   .تحمل کرده و اعدام می شـدند  تحقير را  

ــی     ــانی م ــر از جه ــارد اســوالد، خب ــه ریچ داد، ک

اندکی بعد از توقيف فـيلم، مـی بایسـت شـاهد            

مخـوف          هزاران همجنس گرایـی، کـه در د . در زیر سایه حکومت نازیها باشد      مرگ هزاران همجنس گرا، در اردوگاههای کار اجباری،        وران

، همچنان »متفاوت از دیگران«اما نازیها، روانه اردوگاههای کار اجباری شدند و جان باختند، هر چند نامشان نيز در هيچ کجا ثبت نشد،            

ندگيش ادامه می دهد، در پيکر نماهایی خالصه شده، بر حلقه سلولوئيد فيلمی شانزده ميليمتری، در موزه ه ز . فيلم مونيخ ب
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 درباره سازمان ما
 

 اخوان مجمع عمومی ساالنه سازمان همجنسگرایان ایرانیفر

بـه    از طريـق پسـت الکترونيکـي و آگهـي در تارنمـا             گردهمایی قبل از    حداقل دو ماه  مجمع عمومي را       

س سـاعت  

   )PGLO-Persian Gay & Lesbian Organization( ق گفتمان سازمان 

و  

ييـر  غ بـراي ت  وـر دهـد  

 .ان برای عموم آزاد است و به گرایش جنسی شما ارتباطی ندارد

ان                     جهت اطالع بيشتر در اینباره و  یا در صورت نياز به اساسنامه سازمان لطفا با دفتر روابط عمومی سازمان همجنسگر

 می گردد در انتشـار ایـن        دوستان درخواست   pglo.netایرانی به آدرس پست الکترونيکی      

 سازمان همجنسگرایان   هيئت اجرايي ،  ٨۴ مصوبه مجمع عمومی مورخ تيرماه        اساسنامه ۵بر اساس بند    ،  با درود فراوان    

 بايد فراخوان ایرانی

  .اطالع همه اعضا برساند

را  )July 2006 09(  با نهـم جـوالی   برابر) ١٨/٠۴/١٣٨۵( یکشنبه هجدهم تير ماه :  زمان برگزاری جلسه 

  بوقت تهران٢١:٠٠

اتا :مکان برگزاری جلسه 

 Human Rightsزیر شاخه   Social Issue and Politic شاخه By Language / Nationality / Otherدسته ی 

  )Pal Talk ) www.paltalk.comاتاق های گفتمان 

  دقيقه٩٠ :   مدت جلسه 

 مورد بررسـی ١٣٨۴ تدوین و در تيرماه , توسط اعضای موقت هيئت اجرایی     ١٣٨٣در سال   " PGLO " اساسنامه سازمان 

ييغه سـازمان را ت تنها مجمع عمومي است که مي تواند اساسنام    بر این اساس    . تصویب قرار گرفت  

پيشنهادهاي اعضا درباره مطالبي که مايلند       . اتفاق نظر داشته باشند     از راي دهندگان   ٧۵% اساسنامه، بايستي حداقل  

 .در مجمع عمومي مورد بحث قرار گيرد بايستي تا حداکثر يکماه قبل از مجمع عمومي به هيئت اجرايي فرستاده شود

مومی سازمشرکت در مجمع ع

ای

pglo@  از تمام . مکاتبه نمایيد

 .فراخوان با ما همکاری نمایند

 

ان را این چنين اعالم کردند که این            

ی، شهوترانی و بی بند و باری دارد و از آن به عنوان آموزش همجنس بـازی یـاد                   گونه آموزش ها جنبه رواج فساد اجتماع      

 "هوموفوبيا"روز معلم و 

دوازدهم اردیبهشت ماه روز تجليل از آموزگاران و معلمان، این قشر زحمتکش و فداکار جامعه است که از جان و دل بـرای             

 . رشد و آموزش جوانان و نوجوانان تالشی بی وقفه دارند

ن خانه دوم از جایگاهی با اهميت تر از نهاد خانواده برخوردار است زیرا که نوجوانـان مـا را پـس از                       براستی که مدرسه، ای   

آنان باید خود به این     . آموزش های اوليه خانواده، با اجتماعات بزرگ آشنا کرده آنان را برای ورود به اجتماع تربيت می کند                 

 . هندقدرت برسند که در اجتماع درست را از نادرست تشخيص د

چندی پيش در خبرها آمد که در برخی از ایاالت متحده امریکا آموزش هایی پيرامون آشنایی با همجنسـگرایی بـه دروس                 

اضافه شده است و این خبر مورد توجه بسياری از منتقدان نا آگاه قرار گرفت و تصورش
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اما این مسئله را نباید از ذهن دور ساخت که آموزش پيرامون همجنسگرایی تنها به مسائل جنسی بر نمی گردد . کردند

 . است" دگرجنسگرایی اجباری"وساختار " هوموفوبيا"و این روشی موثر در مبارزه با 

لقب داده می شوند، دانش آموزان خود را با همجنسگرایی و " باغبانان جامعه نوجوان" و معلمان که همواره آموزگاراناگر 

خجســته بــاد گفتــه و از کليــه زحمــات بــی وقفــه آنــان 

سپاسگزاری کرده و آرزو می کند روزی فرا رسد که دیگر هيج فردی به دليل گرایش جنسی خود مورد ظلم و سـتم قـرار                         

نگيرد و آموزگاران در ر

مقوله های مختلف آن به اتکای دانش علمی آشنا کنند، آینـده ای خـواهيم داشـت کـه هوموفوبيـا در آن بسـيار کمرنـگ                           

 .خواهد بود

ه همــه ی آموزگــاران ســازمان همجنســگرایان ایرانــی ایــن روز را بــ

 .سيدن به این مهم نقش بسزایی را ایفا کنند

 

 انی به مناسبت روز جهانی کارگرپيام سازمان همجنسگرایان ایر

ش کارگری در رسيدن به شرایط مطلوب و انسانی تری کارگر، روز بزرگداشت مبارزات کارگران و جنبجهانی روز اول می 

 جدا از برشمردن نقاط مثبت جهان مدرن،که اهميت آثار کارل مارکس در آن بود  .شوند

و مبارزه کارگران در رسيدن به جهانی عادالنه تر و تحقق آزادی، برابری و عدالت اجتماعی 

 .ی را بخاطر گرایش جنسی اش به دار می آویزدکشاند، در گوشه ای دیگر انسان

اسی و مذهبی با هر ایش سي

آبادتر و به سامان  گونه ستم  و نا عد

حدود دو قرن تالش در عرصه دفاع از  جنبشی است که با جنبش کارگری، .از حقوق کاری و حقوق اجتماعی است

 .سته تجليل و احترام می باشدحقيقتا که شای حقوق کارگران،

در روزگار ما کجاست و در این ميان کارگران » مناسبات توليدی«کارل مارکس با آثارش به ما نشان داد که اهميت و نقش 

کارگران در روند توليد از آنچه توليد می کنند فاصله می گيرند و بنا به گفته  .يين گذاری ایفا می کنندعچه نقش مهم و ت

می » ز خود بيگانها« مارکس

گوهر آدمی در روزگار «او ناقد روزگار خویش بود و به ما آموخت و بارها گوشزد کرد که  .چشم بر نواقص آن نمی بست

 ».مدرن از او جدا شده است

رگران از البالی چرخ دنده های این مناسبات توليدی نظام سرمایه داری و یافتن راه جنبش کارگری در پی بيرون آوردن کا

 .کاری بر این بحرانهای این نظام است

روز کارگر روز تجليل از قيام 

انی است که تن به قوانين ظالمانه روزگارش نمی دهد و چشم بر کاستی های  روز بزرگداشت انس،پس این روز. است

 .جهان پيرامونش نمی بندد

آن نظامی که کارگران روزمزد و استثمار  .ست ني از زشتی ها و نابسامانيهاخالیروزگار ما که روزگار مدرنش می ناميم، 

شده را به فقر و سيه روزی می 

سازمان همجنسگرایان ایرانی افتخار دارد که به عنوان تنها سازمان ایرانی، در تالش برای دفاع از حقوق و شأن پایمال 

 . استتیشده اقليتهای جنسي

تاسيس آن می گذرد، رها از هر گر سازمان همجنسگرایان ایرانی، در دو سالی که از

التی برخورد و مقابله کرده است و در اینجا اعالم می دارد که در راه ساختن ایرانی 

 .شما کارگران مبارز و جنبش انسان دوستانه تان را همراهی و پشيبانی خواهد کرد تر،
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 ده مشروطيت جشن سمان همجنسگرایان ایرانی به کنفرانسپيام ساز

 هموطنان، تالشگران و روشنگران فرهنگی برگزار کننده کنفرانس جشن سده مشروطيت

ضمن قدردانی از تالش و کوشش شما در بزرگداشت انقالب مشروطيت و پاسداشت صد سال مبارزه ملـت ایـران در راه                      

کت کننـدگان کنفـرانس تبریـک       آزادی، مدرنيته و دمکراسی،  صدمين سـالگرد انقـالب مشـروطيت را بـه شـما و دیگرشـر                   

انقالب مشروطه بر پایه اندیشه های نوین، نفی استبداد در همه عرصه هـای سياسـی و اجتمـاعی، حـاکم               .می گوئيم 

مقابله مشروعه با افکـار و ایـده هـای مشـروطه در ایـن                .کردن تعقل، آزادی، عدالت و برابری حقوق انسانها شکل گرفت         

 از عرفی شدن جامعه، فرهنگ و قوانين کصد سال اخير ادامه داشته و     

   

امـا جـای بسـی    . شور ممانعت بعمل آمده اسـت           

ن دارنـد کـه آزادیخواهـان بـدون توجـه بـه                       

رایان و دوجنسـگونگان مشـروطه      وجنسـگ               

خواه تبریک و خجسته باد گفته و آرزو می کند که روزی فرا رسد که جشن آزادی و برابری جنسيتی ایـران را نيـز داشـته                      

باشيم و هيچ 

خوشوقتی است که با گذشت زمان، افراد، اقشار و گروههای اجتماعی هر چه بيشتری به اهداف و اصول مشروطه پی                  

 .برده، برای رسيدن به آزادی و سربلندی ملت و کشور خود می کوشند

ات قـانونی، سياسـی و فرهنگـی موجـود، امـا همجنسـگرایان ایـران بـا آگـاهی از حقـوق                       عييعليرغم همه فشارها و تضـ     

مبــارزات .  انســانی خــود، مصــمم انــد کــه تــا رســيدن بــه برابــری حقــوق مــدنی و اجتمــاعی بــه پيکــار خــود ادامــه دهنــد 

مـدرن و عرفـی شـدن    همجنسگرایان ایران در خدمت  نهادینه شدن آزادیهای فردی، احترام به حریم خصوصـی انسـانها،                

به همـين سـبب حمایـت علنـی و شـفاف از برابـری حقـوق                 .  قوانين، برقراری دمکراسی و  گسترش حقوق بشر  است         

 زیـرا کـه اصـول       ون و دمکرات ها قرار بگيرد     ياجتماعی و مدنی همجنسگرایان و تقویت تالشهای آنان نباید مورد غفلت ملي           

ریت را برسميت بشناسند و آن را احترام کنند و اکثریت نيز حقوق انسـانی               دموکراسی بر این است که اقليت ها نظر اکث        

تجارب صـد سـال مبـارزه دال بـر آ .اقليت ها را برسميت شناخته و تضمين کنند       

عی، در تالش خود بـرای  درخواستهای اقشار و گروههای مختلف، حمایت و تقویت آنها و پيوند زدن مبارزات  مختلف اجتما  

 .رسيدن به دمکراسی، مدرنيته و عدالت همچنان مغلوب مشروعه خواهند بود

سازمان همجنسگرایان ایرانی به عنوان یک سازمان غير دولتی که خود را متعلق به هيچ تفکر سياسی و مذهبی نمـی          

داند جشن سده مشروطيت را به تمامی هموطنان بـه ویـژه همجنسـگرایان، د

 .کس به دليل گرایش جنسی خود مورد ظلم و تعدی قرار نگيرد

 

ز  فعاالن حقوق همجنسگرایان ایران به مناسبت رو جهانی کارگربيانيه مشترک

در روز جهانی کارگر  برای مقابله با بی عدالتی و تقویت صفوف مطالباتی گروهها و اقشار مختلف،

 .همبستگی خود را با کارگران کشور اعالم ميکنيم

در این روز کارگران با برپـایی راهپيمـایی         . یازدهم اردیبهشت مصادف با اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران است           

 حـق ایجـاد تشـکيالت مسـتقل خـود      زکـارگران کشـور مـا ا    .تجمعات قدرت اتحاد و همبستگی خود را نمایش می دهند      و  

برخوردار نيستند، در صد باالیی از زنان و جوانان از راه یافتن به بازار کار محرومنـد، عقـب افتـادگی پرداخـت دسـتمزدها و                          

ان، خانواده های آنها و در صد بـاالیی از مـردم کشـور زیـر خـط          عدم وجود قراردادهای دسته جمعی، باعث شده که کارگر        
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همـه بـی عـدالتی مبـارزه مـی کننـد،          ها رهبران و فعاالن حقوق کارگران که بـر عليـه ایـن             عالوه بر این  . فقر زندگی کنند  

اقـع مـی   ری و اسـتثمار و          چنين بخشی از کودکـان نيـز مـورد بيگـا در کشور ما هم   . دستگير، محاکمه و زندانی می شوند     

همدیگر برخاسته و مطالبات خود را به هم پيوند بزنند، خواهنـد توانسـت یـک جنـبش مـدنی        

ی کارگران کشـور در راه عـدالت و                 

عاالن حقوق کارگران بـه سـهم خـود مبـارزه بـا مـرد سـاالری و هموفوبيـا در صـفوف کـارگران و                    

 .ظر قرار دهندهم مد ن

 )editor@pglo.netی  همجنسگرایان ایراننشریه فرهنگی اجتماعی(ه چراغ  مجل

م(مجله ماها 

زنان و مردان کارگر همجنسگرا عـالوه بـر محروميتـی کـه از ناحيـه شـغل و حرفـه بـر آنهـا روا مـی شـود، از عـدم                                  .شوند

 .برسميت شناختن هویت جنسی خود و بی حقوقی همجنسگرایان در قانون نيز رنج می برند

است تا به دادخـواهی برخاسـته و بـر عليـع            روز یازدهم اردیبهشت فرصت دیگرای برای کارگران ایران و خانواده های آنان             

بـدون شـک گروههـا و اقشـار زیـادی در جامعـه مـا از جملـه کـارگران، زنـان، همجنسـگرایان،                  .وضع موجود اعتـراض کننـد     

از حقـوق خـود محـروم هسـتند و در عـين حـال               ... نویسندگان و هنرمندان، اقليت های قومی و دینی، جوانان، معلمـان و           

تجارب جهانی به ما می آموزند که اگر همـه اقشـار و گروههـای               . ن گروهها را به هم پيوند می دهند       رشته های زیادی ای   

ناراضی جامعه به حمایت از 

بـه عقـب نشـينی و برسـميت شـناختن حقـوق           قوی برای مقابله با بی حقوقی و بی عدالتی بوجود آورند که حاکمان را               

 .اقشار مختلف وا می دارد

ما فعاالن حقوق همجنسگرایان ایران ضمن اعالم همبستگی خود  با مبارزات و تالشها

 و آنهـا را بـه       خالص شدن از محروميت، همجنسگرایان و دیگر گروهها را به دفاع از خواسته های کارگران فرا می خـوانيم                  

 .شرکت عملی در اعتراضات مطالباتی کارگران در روز یازده اردیبهشت فرا می خوانيم

ما اميدواریم که رهبران و ف

موضوع بی حقوقی همجنسگرایان بخصوص کارگران همجنسگرا را 

 جمعی از وبالگ نویسان 

  )radio@pglo.net ایرانی همجنسگرایان اینترنتی رادیو(رادیو رها 

  )PGLO) pglo@pglo.net –ی سازمان همجنسگرایان ایران

 ) info@bidari.info  فرهنگی همجنسگرایان-مجله سياسی (مجله بيداری 

 )majaleh_maha@yahoo.com جله الکترونيکی همجنسگرایان ایران

 

 قتل عام ارامنه و ماجرای هولوکاست، فجایعی که بشریت از آن شرمسار است

منـه آنـرا آغـاز کشـتار ايـن قـوم در دوران حکومـت عثمـانی در          سالگرد روزی است کـه ارا      ایپریل، نود و یکمين      ٢۴دوشنبه  

سال هنوز در مورد اينکه آيا بايد رسـما آنـرا قتـل             و یک   کشتاری که پس از گذشت نود       . جريان جنگ جهانی اول می دانند     

هـدف پاکسـازی    ارامنه معتقدند که دولت وقت عثمانی با برنامه ريزی قبلـی و بـا                .عام خواند يا نه اختالف نظر وجود دارد       

به باور آنهـا در همـين       . تاريخی شان بيرون رانده و به صحرای سوريه هدايت کرد                 کامل يک قوم، ارامنه را از محل سکونت 

شمار قربانيان هر چـه باشـد، فاجعـه انسـانی            اما   .روند يک و نيم ميليون ارمنی در بيرحمانه ترين شرايط قتل عام شدند            

 .  است به جای خود در تاريخ باقی١٩١۵
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 هـر کـدام از اقـدامات زيـر کـه بـا هـدف                ١٩۴٨ سازمان ملـل متحـد در سـال          مصوبه" قتل عام "سيون      

 :مذهبی صورت گيرد، قتل عام تلقی می شود

 ه

 حساب شده که منجر به نابودی همه يا بخشی از اعضای گروه شود

 روهی ديگر

عتقدند که طبق آن، حـداقل سـه قتـل عـام در تـاريخ                

آنان تمامی تاریخ گذشته را به راحتی انکار کـرده  . نيز همانند قتل عام ارامنه امروزه منکران زیادی دارد         

ه این فجایع را دنبال می کنند دست از تالش برنخواهيم داشـت و یـاد قربانيـان همجنسـگرا را                         

ه و شرح آن را به زمانی       در این راستا تنها به بيان چند نمونه بسيار مختصر از این کشتارها بسنده کرد              . 

  . به چاپ رسيد١٣۵٨ شهریور ٢۴رخ 

 .نمودند" عمل لواط" متهم به ارتکاب 

بنا به ماده دوم کنوان

نابودی کامل و يا بخشی از يک گروه قومی، نژادی، ملی و يا 

  کشتن افراد گروه-

 بر اعضای گرو وارد آوردن صدمات شديد جسمی و روحی-

 فراهم آوردن شرايطی به عمد و به طور -

  تحميل شرايطی به منظور جلوگيری از زاد و ولد در گروه-

 انتقال کودکان آن گروه به گ-

بسياری مبا وجود انتقاداتی که تاکنون از اين کنوانسيون ابراز شده،           

 :معاصر صورت گرفته است

 ١٩٢٠ و ١٩١۵ کشتار ارامنه توسط ترکهای عثمانی بين سالهای -

  کشتار يهوديان توسط حکومت آلمان نازی در جنگ جهانی دوم-

 وتوی ميانه رو قربانی شدند هشتصد هزار توتسی و ه١٩٩۴ کشتار در رواندا که تخمين زده می شود در سال -

فاجعه هولوکاست 

و به جای حل مسئله خط بطالنی بر روی صورت مسئله می کشند و بسی مایه تامل است که چه راحـت ایـن اقـدامات                   

 .صورت می پذیرد

ن همجنسگرایان ایرانی از این قتل عام ها و کشتارها ابراز تاسف کـرده و بـا یهودیـان و مسـيحيان عزیـز همـدردی                          سازما

ما نيـز قتـل هـا و کشـتارهایی را بـر             . ما نيز از شرایطی همچون این جامعه ستم دیده برخورداریم         . خود را اعالم می دارد    

امـا مـا نيـز هماننـد        . خيلی راحت به دسـت فراموشـی سـپرده شـده انـد            جامعه خود دیده ایم که با تغيير نام و انکار آنها            

ارامنه و یهودیان که پيگيران

گرامی می داریم  

 . دیگر موکول می نمایيم

 هاشم: نام •

 ١٣٥٨ شهریور ٢٣تاریخ اعدام 

 ايران, محل کرمانشاه

 نحوه اعدام نحوه اعدام نا مشخص

 اتهامات همجنسگرايي

خبر اعدام آقای هاشم، فرزند محمد، در روزنامه انقالب اسالمی، مو

 .ب اسالمی کرمانشاه پرونده ی آقای هاشم را دریک جسله رسيدگی و در موردش حکم صادر نموددادگاه انقال

مقامات قضایی آقای هاشم را
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حکم سحرگاه روز بعد از صدور      . شاه متهم را گناهکار شناخت و وی را به اعدام محکوم نمود              

١٣٥٧ 

 سـازمان عفـو بـين الملـل اعـالم      ١٣۵٨ نفریست که اعدامشان در گزارش اسفند  ۴٣٨یکی از    روف به گلزار    

ی وخارجی و خبرگزاری رسمی پـارس ليسـتی     

ادگاه های انقالب از زمان تأسيس تا مرداد              محکوم کرده اند تهيه کرده و در ایـن گـزارش منتشـر             ١٣۵٨ 

  . به جرم همجنسگرایی اعدام شده استزالیقای 

 چاپ شده است١٣٦١ تير٢اسحاق بختی و شش نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسالمی به تاریخ 

آیا بـد نيسـت کـه      . سناد موجود است که هنوز غم آن از دیده جامعه ایران پاک نشده است                    

ه تهران، به جای تف انداختن بر صورت کسانی که همجنسگرایی و ازدواج ميـان همجنسـگرایان                  خطبه های نماز جمع    

 قانونی کردند و قدمی در راه عزت و احترام انسان ها برداشـتند، نگـاهی واقـع بينانـه بـه وضـعيت انسـان هـا از جملـه                   

 مجنسگرایان انداخته شود؟

 

دادگاه انقالب اسالمی کرمان

 .رحله اجرا گذاشته شدبه م

 زالی: نام •

 اسفند ١٥تاریخ اعدام 

 ايران, محل گورستان دارالرحمه

 نحوه اعدام تيرباران

 اتهامات همجنسگرايي

آقای ظلی مع

 بر مبنای گزارشات رسانه های ایرانسازمان عفو بين الملل،   . شده است 

متهمينی را که د از

  .کرده است

بنا بر این گزارش آ

 حاق اس: نام •

 ١٣٦١ تير ١تاریخ اعدام 

 ايران, محل ايالم

 نحوه اعدام تيرباران

 همجنسگرايي; اتهامات محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان

خبر اعدام آقای 

 . شده استعنوان" عمل شنيع لواط"جرم آقای بختی 

حکـم  . به حکم دادگاه انقالب اسالمی ایالم آقای بختی محارب با خدا و رسول خدا شناخته شده وبه اعدام محکوم شـد                    

  .به اجرا درآمد

این تنها گوشه ای از اخبار و ا

در

را

ه
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 رانوزیر امور خارجه فرانسه و حقوق بشر در ای

 ترجمه پاسخ وزیر امور خارجه فرانسه به نامه سازمان همجنسگرایان ایرانی در ارتباط با وضعيت همجنسگرایان ایرانی

 PGLO -آقای بابک اميری نماینده سازمان همجنسگرایان ایرانی  

 . ر ایران را خواندم شما در باره افراد همجنسگرا و چگونگی موقعيت آنان د٢٠٠۶/مارس/١۵با توجه ای خاص نامه مورخه 

م سنگين               قانونی بشمار می رود؛ و حتا در بعضی از کشورها یک جر در کشورهایی چند، همجنسگرایی جزو اعمال غير      

 رد هر گونه آزار و اذیـت در مـورد گرایشـهای جنسـی انسـانی و بـا پشـتيبانی از پـروژه           

ر بــرای برســميت شــناختن حــق مســلم     

يچ شهای آنان برای جلو گيری از هر گونه بد رفتاری و آزار رساندن به آنان حمایت می کننـد؛ زیـرا هـ                 

 . شخصی و داوری در باره آن را ندارد

 .ی نماینده سازمان پی جی ال او برایتان موفقيت آرزومندم

 فليپ دوست بلزی  

 وزیر امر خارجه فرانسه 

 . محسوب می گردد و همان گونه که شما متذکر شدید در ایران محکوميت به مرگ را داراست

 و خارج کردن آن از جرایم را خواسـتار اسـت و همـه بـا                 فرانسه لغو احکام اعدام و قانونی شناختن حقوق همجنسگرایان        

 .هم به رعایت حق مسلم انسانی همجنسگرایان رای می دهيم زیرا که حقوق انسانی خدشه بردار نيست

با توجه به این امر مهم، فرانسه در نشست شصت و یکمين کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد با پيوستن و صدور 

شخص برایبيانيه ای با هدفی م    

سازمان ملل در امور اقتصادی، اجتمایی برای دفاع از سازمان هـای مبـارز در راه حقـوق بشـر و همجنسـگرایان از جملـه                          

 که ایـران و چنـد دولـت دیگـر بـا آن مخالفـت                سازمان بين المللی لزبينها و گی ها، سازمان دانيش گی و لزبين اقدام کرد             

 .کردنند و در مقابل آن ایستادند

در چهار چوب تعهدات ما و اروپای متحد برای لغو حکم اعدام و ميانجيگری، در سال قبل در ایران و نيجریه برای کسـانيکه                        

آزار و اذیت به هـر اقليـت جنسـی از           مبارزه به خاطر لغو حکم اعدام،       . به جرم لواط اعدام شده بودند تالش هایی نمودیم        

 .اولين برنامه های ما می باشد

فرانســه بــا تمــام قــدرت و بــا کمــک دیگــر کشــورها و ســازمانهای حقــوق بشــ

همجنسگرایان و گرای

احدی حق تجاوز به حریم

در نهایت آقای امير

  ٢٠٠۶ آیپریل ٢۶

 

 ماننامه ای از انجمن مسيحيان عبادتگر به دفتر سازمان در آل

  !در ایران محکوم به اعدام شدند مطلع گشتيم

 مت دوستان عزیزمان در سازمان همجنس گرایان ایرانیبا درود خد

از  ،»خيابـان کریسـتوفر اسـتریت   «سـال گذشـته، در سـالروز     . بسيار ممنون از بابت نامه ای کـه بـرای مـا ارسـال کردیـد                

سرنوشت شوم و دردبار دو پسر جوان که 

ادن یک جوان همجنس گرای ایرانی به کشورش، به نام تاکيس، که یکی از آشنایانم من مدتی پيش در جریان پس فرست

نمی خواست خطر  ،»اداره امور خارجيان«در مورد تاکيس نيز همچون سایر موارد، . بود، جهت کمک به او وارد عمل شدم
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 .بازگردادن او به ایران را جدی قلمداد کند

بـا وجـود اینکـه در کليسـای کاتوليـک،      . نـام دارد » جمـن مسـيحيان عبـادتگر   ان« انجمنی که مـن در آن فعاليـت مـی کـنم         

د و زن،   ما به عنوان همجنس گرایان مـر      . یدگاههای دیگری نيز در این باره وجود دارد             

هـر چنـد وجـود مـا     . داریم و به معنای متعارف سياسـی نيسـتيم  هستيم که به پاالیش روح توجه       

اگـر امکـان    . تـرجيح مـی دهـيم کـه همينطـور نيـز بمـانيم             . تجسم بخش یک سياست نيز می توانـد باشـد           

 .د، ما با کمال ميل از آن استقبال خواهيم کرد

 يندهگئورگ ل

س

 س گرای کاتوليک در موسسه ماریا هيلف

بسياری معتقدند که همجنس گرایی، در طبيعـت نقصـان و عيـب محسـوب مـی شـود، مـا و گروهمـان مـی خـواهيم بـا                              

حضورمان در کليسا نشان دهيم که د

   .همگی خود را خواهران و برادران مسيح و فرزندان خداوند می دانيم

قصد دارند ميل آدمکشی شان را بـا برداشـت هـای نـا               از طرفی می دانيم که ایدئولوژیهای سرکوبگر و دینداران متعصب،         

   .صحيح از فرامين الهی موجه کنند

ما یک انجمن مذهبی  

برای بسياری 

همکاری با شما برایمان وجود داشته باش

 با درودهای صميمانه 

 » انجمن مسيحيان عبادتگر« خنگوی 

و عضو همجن

 

 پيام فعاالن حقوق همجنسگرایان ایران بمناسبت روز جهانی مقابله با هموفوبيا خطاب به هموطنان

 هموطنان، 

قيق و علمی در این باره، رواج       بی ميلی در کسب شناخت درباره پدیده همجنسگرایی، بی تفاوتی نسبت به اطالعات د             

تصور غلط مبنی بر اینکه همه افراد گویا به جنس مخالف خود گرایش دارند، نفرت و خشونت نسـبت بـه همجنسـگرایان،                 

شار به همجنسگرایان جهت ازدواج آنها بـا جـنس مخـالف و تـرس از همجنسـگرا          اقدام خانواده ها و قوانين برای تحميل ف

ـتم و بـی حقـی هـای زیـادی بـر مـا                              

امسـال نيـز مراسـم زیـادی بهمـين          .  مـی شـود              

بـر ایـن اسـاس      . دیکان، همه و همه در اصطالحی تصویر می شود که بـه آن هموفوبيـا مـی گوینـد                  بودن خود یا یکی از نز     

هموفوبيا یک نوع حالت روانی حاکم بر اذهان عمومی است که از ناحيه آن ظلم، س

 .همجنسگرایان این کشور روا می شود

 ٢٧.  برگـزار مـی کننـد، مثـل روز جهـانی کـارگر، روز جهـانی زن و غيـره                    در جهان روزهای زیادی را به مناسبتهای مختلـف        

 . ماه مه ميالدی هم روز جهانی مقابله با هوموفوبيا است١٧اردیبهشت مصادف با 

ها، تعدی ها و تبعيضاتی است که به نسـبت           برگزاری این روز از سال گذشته شروع شد و هدف آن برجسته کردن ظلم             

رهای جهـان بـر عليـه همجنسـگرایان اعمـالهای متفاوت در همه کشـو     

ل سياسی، فرهنگی و اجتماعی حاکم امکان هرگونه حرکـت رسـمی و             یان برگزار می شود اما بنا به دال       مناسبت در جه  

کـه شـما را هـم از        این تنها نـافی حقـوق مـا نيسـت بل          . مان سلب شده است    ما همجنسگرایان ایران و حاميان       علنی از 

 .دسترسی به دانش و اطالعات مربوط به تنوع جنسی محروم می کند
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کشـور مـا هـم    .  درصد جمعيت هـر کشـوری را همجنسـگرایان تشـکيل مـی دهنـد       ١١ تا   ٨طبق برآورده های علمی بين      

تيجـه فرهنـگ عمـومی    ولی در ن. استثنا نيست و تعداد واقعی ما همجنسگرایان این مرز و بوم  به ميليونها نفر می رسد        

ر مورد مسائل جنسی، وجود قوانين خشن و ناعادالنه برای همجنسگرایان و سانسور هر نوع گفتمان مربـوط بـه                     حاکم د

مانی در باره همجنسگرایی بـا سـد سانسـور مواجـه مـی           

ولی حيطه عمل آن زندگی، آزادی فردی و حریم خصوصی ما همجنسگرایان کشور را تحـت تـآثير منفـی خـود قـرار          

يت حاکمان فراتـر مـی          

کشـور           

 .می دانند

. مختلف خشم و نارضایتی خود از وضع موجود را اعالم کرده انـد                    

 . ی کنيم

طنان دگرجنسگرا در تصورات به ارث رسيده و سنتی  نسبت به همجنسگرایی تجدید نظـر                  

و تمایل جنسی خود در این مرز و بوم احساس تنهایی و انزوا کنند، اگر رای بر حق جامعه در انسانهایی به خاطر عواطف 

به ما امکان تشکيل انجمن ها و       . جنسيت، کمتر فرد همجنسگرایی جرائت می کند که  وجود حقيقی خود را عيان نماید              

 شود و هرگونه گفتگروههای حمایتی خاص خود ما داده نمی      

 .گردد

نسور خویشتن خویش به نامالیمات روحی و روانی، پریشانی، افسرده گی، اعتياد، رو             ااجبار به پرده پوشی، کتمان و س      

 .ن و حتی خودکشی منجر می شوداآوردن به مواد روان گرد

 ی همجنسگرا بودن نيست بلکـه از نفـی و انکـار عمـومی همجنسـگرایی و برخـورد                    همه این مشکالت و نامالیمات زاده     

بعبـارتی همـه مشـکالت از حضـور قـوی      . منفی با خواسته های برابری حقوقی و مدنی همجنسگرایان ناشی می شود          

 . هموفوبيا در اذهان اکثریت مردمان یک جامعه است که به ستم رسانی به بخش اقليت جنسی منتهی می شود

هموفوبيا یک عارضه روانی اجتمـاعی      . ریشه بيماری را باید شناخت و درمان کرد       که  برای حل هر مشکلی نه تنها عالئم        

است 

ن جزایی نسبت به ما  اعتبار و مشروعيت می بخشد و بر حضور قوی هموفوبيا همچنين به قوانين خش . داده و می دهد   

همين اساس مسئوليت خشونت های روانی و فيزیکی بر عليه همجنسگرایان  از محدوده مسئول

 . رود

ميليونهـا همجنسـگرا در گوشـه و کنـار . هر جامعه ای در احساس تنهایی و انزوای افراد عضو خود مسئول اسـت             

ود را توسط جامعه و حاکميت غصب شده خساس تنهایی و انزوا می کنند و حقوق اح

همجنسگرایان کشور سالهای سال است که به اشکال 

درخواست نمما چيزی اضافی . ما نمی خواهيم بيش از این مورد ظلم، تعدی و بی حقوقی واقع شویم

 . ما می خواهيم که به احساسات، عواطف و گرایش جنسی ما احترام گذاشته شود

 . قانون اعدام همجنسگرایان لغو شود خواهيم که ما می

 . ما می خواهيم که  سانسور اندیشه و گفتار از جمله سانسور گفتمان مربوط به جنسيت ملغی شود

 . ق خود مبنی بر تشکيل سازمان و انجمن علنی در کشور را داریمما خواستار برسميت شناخته شدن ح

ما می خواهيم که  شما همو

نيـد و در حـق      کنيد، از همجنسگرا بودن فرزند یا افراد دور و بر خود نترسيد،  به بحث درباره حقوق همجنسگرایان دامن بز                   

همگامی با چنين حرکتی یعنـی شـما سـهم خـود را در حـل                . خواهی ميليونها همجنسگرای هموطن خود شریک شوید      

 .عارضه هموفوبيا ادا کرده اید

اگـر خواهـان تغييـر وضـع موجـود هسـتيد، اگـر نمـی خواهيـد کـه                    .  اردیبهشت روز جهانی مقابلـه بـا هموفوبيـا اسـت           ٢٧
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 اردیبهشت بـه هـر شـکل ممکـن  و دامـن زدن بـه بحـث برابـری           ٢٧دریافت اطالعات صحيح جنسی دارید، در بزرگداشت        

ادامــه ظلــم و سـتم بــر مــا  بـی تفــاوتی تنهــا بـه ادامــه وضــع موجـود و    . حقـوقی همجنســگرایان در کشـور یــاری رســانيد  

نان شما منجـر مـی شـود و  جامعـه را همچنـان از دسترسـی بـه آخـرین دسـت                        طمجنسگرایان بعنوان بخشی از همو    

 . روم می کند

 تيب حرف الفبا

 ا
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 در فرانکفورت" همجنسگرایی"تا " همجنس بازی"گزارشی از کنفرانس سه روزه از 

 در شـهر فرانکفـورت، بـا همـت     ٢٠٠۶ آوریـل  ٢٣ تـا  ٢١، از   »همجـنس گرایـی   «تـا   » همجـنس بـازی   «سمينار سـه روزه از      

 بر خالف برنامه ی از پيش تعيـين شـده بـه دليـل         این سمينار  . شاهرخ رئيسی برگزار شد    کتابخانه اندیشه و توسط آقای    

شاهرخ رئيسی در حدود پنج سال است که  . در مدرسه عالی کاتوليکها برگزار گردیداشغال ساختمان آستای فرانکفورت

مينه دفاع از حقوق همجـنس گرایـان   زو در  او عالقه مند به ادبيات و سينما است  . سال دارد  ٢٩به آلمان مهاجرت کرده و      

و دیگر اقليتهای جنسی فعال رسما به عنوان نماینده سازمان همجنس گرایان ایرانی در          ٢٠٠۶از آوریل سال     .يت می کند      

 .آلمان و دبير امور فرهنگی سازمان همجنس گرایان ایران مشغول به فعاليت است

 :او خود در اینباره می گوید
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جنـبش برابـر   . برگـزار گردیـد  در ایـن زمينـه   يش بردن موضوع همجنس گرایی و روشـنگری جنسـی       این سمينار به هدف پ    

کميتـه  «اگـر ابتـدای آن را تاسـيس      .( سـاله دارد   ١٠٩خواهی همجنس گرایان در اروپـا بـه شـکل سـازمان یافتـه، سـابقه                 

در .) لين بـدانيم  در بـر ١٨٩٧مـاگنوس هيرشـفلد در سـال      آلمـانی، پزشـک و جنسـيت شـناس   توسـط  » علمی -انسانی

 ساله در غرب، جنبش همجنس گرایان ایرانی بسيار جوان است و سـابقه فعاليـت گروهـی و    ١٠٩مقایسه با این جنبش   

در این مدت کليه فعاليتهای گروههـایی چـون هومـان و یـا سـازمانهای                 . سال نميرسد  ٢٠سازمان یافته در این جنبش به       

فعاليت علنی در این عرصه در داخل ایران بنـا بـه محـدودیتهای قـانونی،                . ده است زنان و غيره در خارج از مرزهای ایران بو        

چند سال پيش به دليل گسترش رایانه ها و تسهيل امکان ارتباط از  از. ممکن می نموده استنامذهبی و عرفی تا کنون 

دليل عـدم دسترسـی بسـياری    طریق اینترنت، امکان اطالع رسانی به مردم داخل کشور باال رفته است، اما همچنان به       

 بـاره ی  از ایرانيان به اینترنت و یـا فيلتـر سـایتهای اینترنتـی توسـط مقامـات حکومـت، هنـوز فرهنـگ و دانـش ایرانيـان در                              

بسـياری از روشـنفکران ایرانـی و یـا فعـاالن      .  مـی باشـد   محـدود اقليتهای جنسی همجـنس گـرا و دو جـنس گـرا بسـيار               

 و یـا تـابو   و چه در خارج از کشور به دليل وجود همان ساختارهای سنتی در درونشان       سياسی اپوزیتسيون، چه در داخل      

از طرفی هوموفبيا، یا ستيز و خشونت بر عليه همجنس گرایـان یـک معضـل                 . سکوت کرده اند   باره اش  در   بودن این پدیده  

ی پيشـرفته غربـی نيـز دیـده     جهانی است که هر چند در فرهنگ ایرانی به وضوح خود را نشان می دهد، اما در کشورها           

 درصــد از جمعيــت جهــان را همجــنس گرایــان و ۵ تــا ٣ بنــا بــه تخمــين پژوهشــگران علــوم جنســی، در حــدود .مــی شــود

ليون همجنس گـرا در داخـل      يبا توجه به این آمار می توان از رقمی در حدود یک و نيم م              . دوجنسگرایان تشکيل می دهند   

کایی، قوانين مربوط به ازدواج همجنس گرایان و  تاریخچـه                    

که در حـدود  » سازمان همجنسگرایان ایرانی«در سوئد تا  » هومان«جنبش همجنس گرایان ایرانی، از زمان تشکيل گروه         

بسياری از آنان دچار افسردگيهای مزمن و  بيماریهـا           .اسف آور و ناگواری بسر می برند      ایران نام برد که در شرایط بسيار ت       

آگاهی در زمينه مسائل اقليتهای جنسی در ميان ایرانيان مهاجر مقيم اروپـا نيـز                .و اختالالت روحی و روانی دیگر هستند      

 . را برگزار کنم این دالیل تصميم گرفتم که این سمينار  یبنا به همه .به نسبت پائين است

 مباحث و گسترش گفتمان همجنس گرایی در غرب و به خصوص آلمان نقـش               برد که در جریان پيش    ییاز جمله رسانه ها   

این رسانه هنری روزگـار مـدرن بـه دليـل مـنش خـاص خـودش                  .، بی تردید می توان از سينما نام برد        اندمهمی ایفا کرده    

بـه ایـن دليـل در هـر روز          . ليونها مخاطب ارتبـاط برقـرار کنـد       يراه شود و با م    توانسته است با سخن روزگار ما به خوبی هم        

سمينار، متناسب با موضوعات مطرح شده، یکی از فيلمهای مهم سينمای همجنس گرایان بـه نمـایش گذاشـته شـد و                      

رونـد  . گرفتپس از نمایش فيلم به صورت گروهی درباره فيلم و موضوعات مطرح شده در جلسه بحث و تبادل نظر صورت        

ای به مدت یکساعت در زمينه موضـوعات از پـيش تعـين          اجرای سمينار به این شکل بود که، در ابتدای هر روز، سخنرایی           

سپس فيلم به نمایش گذاشته می شـد و در پایـان در حـدود یـک و نـيم سـاعت بحـث و گفتگـوی                            ارائه می کردم؛   شده

در ابتدا به توضيح چند اصطالح مهـم در فرهنـگ واژگـان همجـنس               در روز اول سمينار      .گروهی و جمعی صورت می گرفت     

سپس به تعریف گـرایش جنسـی و         .»تی-بی-جی-ال«،  »هوموفوبيا«،  »کامينگ اوت « :واژگانی همچون  . پرداختم یگرای

 و . پـرداختم انواع آن، تعریف همجنس گرایی، همجنس گرایی در غرب از یونان باستان و سده های ميانـه تـا عصـر حاضـر                 

 تاریخچه جنبش همجنس گرایان در اروپا و کشورهای آمریآنگاه
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  و صـفحات مهـم اینترنتـی        نشـریات   برخـی سـایتها،    در ادامـه  .  بررسی شـد   دو سال پيش شروع به فعاليت کرده است ،        

 . دلکده و خانه ی دوست معرفی گردید، بيداری،همچون ماها

 که برای مخاطب فارسی زبـان،       بود  ایتاليا به کارگردانی اتوره اسکوال     ١٩٧٧محصول  » یک روز بخصوص  «روز اول بنام     فيلم

قـرار   سانسـور     مـورد  ه اما متاسفانه برخی از مهمترین صحنه هـایش         به فارسی دوبله شد    این فيلم . فيلم آشنایی است  

داسـتان فـيلم در زمـان حکومـت          . اسـت، کـه ایـنهم یکـی از عـادات زشـت و کریـه فرهنگهـای توتـاليتر مـی باشـد                        گرفته

ان موسيلينی در ایتاليا می گذرد و مارچلو ماستریانی نقش مرد همجـنس گرایـی را ایفـا مـی کنـد کـه در آپارتمـانی پنهـ                      

ِ او کـه سـوفيا لـورن     ی در آپارتمـان روبرویـی         فيلم سرگذشت عشق یک روزه ای است ميان او و زن خانه دار .شده است 

، »ک دکتر کاليگـاری   

فـيلم وفـادار بـه سـنت سـينمای نئـو رئاليسـم ایتالياسـت و جـدا از بازیهـای درخشـان هـر دو                            .نقشش را بازی می کنـد     

 .توجهخور ایی در بازیگرش، براستی که تاثير گذار است و از نقطه نظر سينم

همجنسگرایی  «درباره یروز دوم به تبيين نظریات متفاوت درباره پيدایش همجنس گرایی پرداخته شد، سپس مختصری 

یکـی از برجسـته تـرین کارگردانـان         « فـيلم روز دوم اثـر      . معرفـی گردیـد     و در پایان رزا فـن پرانهـایم        صحبت شد » ر سينما د

» بيمار نه همجنس گرا، بل وضعيتی است که او در آن زندگی می کند             « .پرانهایم بود ، ُرزا فن    »سينمای پسا مدرن آلمان   

، به سفارش یکی از شبکه های       ١٩٧١نام فيلمی است که رزا فن پرانهایم کارگردان مرد همجنس گرای آلمانی در سال               

نه تا بحال هيچ اثری به زبـان فارسـی       کارها و آثارش متاسفا     ی از رزا فن پرانهایم و یا درباره       .ساخته است  تلویزیون آلمان 

تلویزیون آلمـان، بـيش    ، پس از نمایش آن در ١٩٧٢اهميت این فيلم دوران ساز چنان بود که در سال            .منتشر نشده است  

بنيان گذاشـته شـد کـه بسـياری از آنهـا تـا کنـون بـه           گروه و انجمن در دفاع از حقوق همجنس گرایان در این کشور ۵٠از  

برای تماشـاگر آشـنا بـا سـينمای قصـه         . فيلم سرشار از بدعتها و نوآوریهای سينمایی است       . مه می دهند  فعاليتشان ادا 

روایـت، ميـان    . اسـت » فاصله گذاری برشتی   «متاثر از سبک بازیها در فيلم     . گوی متعارف، شاید قدری نامطبوع جلوه کند      

 آواهـا و دیالوگهـا در آن بسـيار نامتعـارف     اسـتفاده از صـدا هـا،   . اول شخص، سوم شخص و دانای مطلق در حرکت اسـت  

صـدای  «ميـان   . است، در بسياری صحنه ها بازیگران لب تکان می دهند و صدایشان با چند ثانيه تاخير شنيده می شـود                   

 جنسيت شـناس در بسياری از صحنه های فيلم از روی کتاب . فيلم مرز دقيقی وجود ندارد     در» گفتگو«و عنصر   » خاموش

مارتين دانکر که در عنوان بندی پایان فيلم، اسـمش بـه عنـوان همکـار        .مارتين دانکر روخوانی می شود     ،برجسته آلمانی 

  و جنسـيت شـناس   همکاری ميان یـک     . متفکرِ  پشت سر رزا فن پرانهایم است        براستی که مغز ِ    تئورسين فيلم می آید،   

، بـه سـال   »سـينمای همجـنس گرایـان   «يلم تـاریخ  اولين فـ  .نيست مورد ناآشنایی کارگردان سينمایی در تاریخ آلمان       یک

 برجسته آن زمـان، مـاگنوس هيرشـفلد، بـا            جنسيت شناس  کارگردانش ریچارد اسوالد بود و     . در آلمان ساخته شد    ١٩١٩

بود و بازیگر سرشناس آن دوران کونراد واید در          »متفاوت از دیگران  «نام این فيلم    . کارگردان همکاری تئوریک نزدیک داشت    

اتاق«کنراد واید در     .کندکرد که در پایان فيلم خودکشی می         ش مرد همجنس گرایی را ایفا می      آن نق 

نمایش این فيلم در روز دوم سمينار ما، پـس از   .می کندنوتيزم شده را بازی پاثر روبرت وینه، در همان سال نقش مرد هي       

  .د و برای حاضران پرسشهای بسيار برانگيخت سال از زمان ساخته شدنش همچنان تاثيرگذار بو٣۴
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 بـه سـپس     صـحبت کـردم،    یروز سوم سمينار درباره همجنس گرایی در سه مذهب و آئين مسيحيت و اسالم و زرتشـت                

روز  .اشاره شـد  و تاثير آن بر جنبش همجنس گرایان ۶٨مجازات همجنس گرایان در طول تاریخ و جنيش دانشجویی سال     

شادی امين، که از زنان لزبين فعال ایرانی در کشور آلمان است و مدتهاست کـه در عرصـه                   انوم  خ: سوم مهمانی داشتم  

 ميان ایرانيان مقيم اروپا چهره آشـنایی         خانوم شادی امين   .دفاع از حقوق همجنس گرایان و جنبش زنان فعاليت می کند          

شـادی امـين دربـاره      خـانوم   . عهـده دارد  را بر » شبکه زنـان ایرانـی    «است و مسئوليت سایتهای اینترنتی مهمی همچون        

او در هـر سـه روز        . دقيقه برای حاضـرین در جلسـه صـحبت کـرد           ٢٠ارتباط جنبش زنان و جنبش همجنس گرایان به مدت          

سمينار حامی و پشتيبان من بود و براستی که حضورش در جلسات گفتگو و پرسش و پاسخ، پربـاری و هيجـان خاصـی                        

این سـمينار    .وز زنان فمينيست و لزبين ایرانی مقيم فرانکفورت مرا بسيار کمک و یاری کردند             در این سه ر    .به همراه آورد  

 . نظر بسيار کسان، در نوع خودش، حادثه ای غيره منتظـره و خـاص بـود         سه روزه، در محيط ایرانی شهر فرانکفورت بنا به

  کتابخانـه ی اندیشـه  ظهـر، در دانشـگاه فرانکفـورت،   ز  بعد ا٢ صبح تا ١٠از ساعت    

 . می شود می اجرا 

ــز صــفحه اینترنتــی بوجــود آورده ام و در آنجــا توضــيحات کــاملی داده ام     ــاره ني ــرار اســت  .اینب  :آدرس صــفحه از ایــن ق

http://pglogerman.blogspot.com  

رایی نباشيمسرکوب، تح به اميد روزی که دیگر شاهد     .س
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 دانند، اميد آن دارم کـه بـا      های فعلی و مهم نمی    هر چند بسياری هنوز به اهميت این مبحث پی نبرده اند و آنرا از ضرورت              

گفتمان همجنس گرایی در ميان ما ایرانيان بيشتر شکافته شود و بتوانيم در سـالهای آینـده شـاهد                    چنين فعاليتهایی، نای

  .باال رفتن فرهنگ ایرانيان در این عرصه باشيم

من هفته ای یکبار، روزهای پنج شنبه 

هبرای دانشجویان و پناهجویان همجنس گرای ایرانی، جلسات مشاوره در نظر گرفته ام که از اول ما

در

 

طرد هيچ همجنس گرا و دوجن گ قير و

lo@pglo.net(ان همجنسگرایان ایرانی 

leh_maha@yahoo.com(ماها 
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 غنشريه الکترونيکی چرا
 

 
د                  ه همکاری می کن از .از کليه پژوهشگران، نويسندگان، مترجمان و ويرايشگران، دعوت ب

 :مدوستان و همکارانی که مطلبی برای ما ارسال می کنند، خواهش می کني

 

 مطالب خوانا باشند  

 همراه ترجمه ها، نسخه ای از متن اصلی ارسال شود  

بال چاپ و منتشر نشده باشند و   مطالب فرستاده شده ق

اريخ دقيق آن ع و ت ا اسم منب اگر منتشر شده است، حتم

 قيد شود

 مطالب آزاد است) در صورت نياز( در ويرايش غچرا   

سندگان، پسمطالب رسيده، در صورت درخواست نوي         

 فرستاده می شود

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  
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 تماس با ما

برای تماس با قسمت های مختلف سازمان می توانيد با دفتر روابط عمومی سازمان بـه آدرس پسـت

لطفـا در قسـمت موضـوع نامـه نـام شـخص مـورد نظـر را.  تمـاس بگيریـد    pglo@pglo.netالکترونيکی  

 .بنویسيد

 

 جناب آرین ورجاوندی  

 aryan@pglo.net      دبير اول سازمان

 نم ترانه فروهر سرکار خا 

 Taraneh@pglo.net     دبير دوم سازمان 

 جناب آقای آرشام پارسی  

 arsham@pglo.net      سخنگوی سازمان   

 جناب آقای آرشام پارسی  

  hrc@pglo.net    دبير حقوق بشر سازمان 

  شاهرخ رئيسیجناب آقای  

 shahrokh@pglo.net     دبير امور فرهنگی 

  نشریه چراغ 

 editor@pglo.net    خانه نشریه و گروه دبيراندبير

 سرکار خانم آرزو صالحی  

 radio@pglo.net   رها –مدیریت رادیو همجنسگرایان ایرانی 

  پيروز مهرآئينجناب آقای  

 pglo@pglo.net    دبير امور اجتماعی  

 سرکار خانم سارا ساالری 

 pglo@pglo.net     مشاور اجتماعی 

 انيار زجناب آقای مانی 

 pglo@pglo.net     دبير امور سالمت 

 آیدین مختاریجناب آقای  

 aidin@pglo.net     مدیر برنامه ها

 جناب آقای صبا راوی 

 saba@pglo.net    نماینده سازمان در هلند 

 جناب آقای بابک اميری 

 babak@pglo.net   نماینده سازمان در فرانسه 

 سیشاهرخ رئيجناب آقای  

 shahrokh@pglo.net    نماینده سازمان در آلمان 

 Mr. Ben Bradshaw 

Director of Activities                                 ben@pglo.net 

 

 

  پس مراقب باشيد، برقرار نخواهند کردنمایندگان سازمان هيج تماسی با آدرس های دیگر
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