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 ییادی از ساویز شفای    ماسخن 

از ایـن   . آغاز مـی کـنم     را» سردبير«با یک خبر غافلگير کننده سخن       

شماره حضور ارزشمند سـاقی قهرمـان، شـاعر، نویسـنده و منتقـد       

ایــن ســعادت نصــيبمان شــده اســت .  ادبــی را، در کنــار خــود داریــم

 ٣صفحه  ...، که

 

 

 ایرانيان می گذشت؛ مردمانی      از آشنایی من با    آن زمان سال های زیادی     

ثرات و احساسات بسياری را در من برانگيخته اند، و عالقـۀ عميقـی              که تأ 

  ... نســبت بـــه ســـرزمين رنگارنـــگ و فرهنـــگ غنـــی و ریشـــه دارشـــان، 
 ۵صفحه 

 

 فقط یک ليوان آب خنک  آگاه و ناآگاهی اجتماعرسانه های نا

، در ميان مـردم ایـران       "همجنسبازی" و   "گی"با گذشت زمان کلمه     

طبق آمار نه چنـدان دقيـق امـا         .  آشنا و ملموس می شود      ای کلمه

قابل استنادی که واحد اجتماعی سازمان همجنسگرایان ایرانی به         

 ١٠صفحه  ... ۀکلم دست آورده است
 

باهـاش  .  خجالت نكش هر چی مـی خـوای بپـرس         : به دبير تحریریه گفت    

االنـم آـه    .   به زودی مثل خـودت دختـر مـی شـه            انشااهللا .هماهنگ آردم 

دسـت و   .بعـد بوسـيدش  .  و به هر دو مـون حاللـه     ، نه زن  ،بدبخت نه مرده  

 ١۵صفحه  ... این اولين ترنسجندر. پای گم و گور شده ام را جمع آردم
 

 تمنای جسم در مارکی دوساد   زندان آگاهی،ساد

 ،رود  تيک تحليل نمـی   اط رمان نقش موثر ساد در تاریخ ادبيات در انحط       

ــه ــن    بلک ــرای ای ــالش او ب ــه ت ــان   وابســته اســت ب ــایگزین رم ــه ج ک

. نویسی گوتيک را قدرتی نـو ببخشـد         بشود و داستان  * احساساتی

شــود؛  در زمـان حيـات خـود او، اخالقيـات رمــان بـورژوا فرسـوده مـی       

 ١٨صفحه  ...های   انقالبی ارزشۀاندیش
 

 

ــو  ــودور آدورنـ ــ، از ف)٢(تئـ ــبيلسـ ــاد را  وفان مكتـ ــه و سـ ــورت، نيچـ  فرانكفـ

منظور آدورنو از این گفته دو وجهـی        . خواند   می ینویسندگان سياه بورژواز  

دهــد آــه ایــن نویســندگان     ایــن گفتــه، از طرفــی، نشــان مــی    : اســت

تــرین نویســندگان عصــر ظهــور بــورژوازی، یــا بهتــر بگــویم، دو   القلــم ممنــوع

 ٢۶صفحه  ...ای بودند آه   نویسنده
 

  قهرمانشعری از ساقی   نزنيدفپس حداقل حر

در این ميان هستند کسانی که نه تنها خودشان خود را روشن فکر             

می دانند، بلکه مردم هم بر همين باورند، و تصور می کنند که ایـن               

 عاشـق بـی پـروای بشـریت       نه تنها روشن فکر است، بلکه       شخص  

 کــه در تمــام عرصــه هــای اقتصــادی و سياســی و      هــم هســت 

.  عشق و محبت و دوستی و انسانيت سخن می رانـد          اجتماعی از   

 ٣٠صفحه  ...  یک نفر نيست، باروی سخن من تنها
 

 

 صد و هشتاد اگر توی همين اتاق که هستم باشيم 

 ٣٣صفحه  ...
 

 تازه های خواندنی  ر، از فرهنگ کسراییشع  و دویک داستان

بـا،  هـایی درشـت و زی    سـاله، بـا لـب     ٢۴بهيارِ  بخش ما جوانی بود       

ای  سـينه  عسلی، پاهـایی عضـالنی، کمـری باریـک و         هایی   چشم

نگـاهش  . هایی استوار داشـت ولـی خرامـان مـی رفـت            گام. ستبر

 ٣۵صفحه  ... .مهربان و درعين حال نافذ بود
 

 

گـی پرایـد مسـکو،       تيـر،    ٢٨روز مقابله با هوموفوبيـک در ایـران، وعـده مـا              

آینده ما هم هسـتيم، ایـدز       و بوش، گی پراید سال       ،ازدواج همجنسگرایان 

 نامه ای به وزیران کانادادر ایران، سو استفاده در تهران، 

 ۴٠صفحه  ...
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 دریچه  )٢ (   اتر رضا عبدوئویژگی ت

در مورد رضا عبدو با نقل زندگينامه اش آغاز آردیم، از طریق تحليـل              

های آفرینش هنری عبدو     دو اثر آخر عبدو به دالیل اهميت و ویژگی        

 . ئاتر می پردازیمدر ت

خشـونت یكـی از اصـلی تـرین         . اسـت   " خشونت"اتر   تئ تئاتر عبدو ،  

 ۵٨صفحه  ...موضوعات تئاتر آوانگارد محسوب می شود
 

 

 .. . ریچه برگزیده ای است از اشعار و مطالب خوانندگان چراغد 
 ۶۴صفحه  ...

  سازمان ماۀدربار  انه در پلوتوحصب :ترئا و تفيلم

 ۀدر حـالی کـه کالسـک      ) مـورفی (وش پوش و جـوانی      بانوی زیبای خ  

.  بچــه ای را هــل مــی دهــد بــا عجلــه در حــال گــذر از خيابــان اســت

 خيابان مشـغول کارنـد      ۀکارگران ساختمانی که بر داربستی در کنار      

هــوش و حواسشــان بــه او رفتــه و بــرای جلــب نظــرش ســوت مــی  

  ... زن که همچنان شتابان در گذر است جوابی.  کشند
 ۶۶ صفحه

 

قوانين نشریه، بيانيه ها، نامه ها، فعاليت ها و گزارش هـای انجـام شـده                 

 ٧۴صفحه .. .در ماه گذشته
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از این شماره حضور . آغاز می کنم را» سردبير«با یک خبر غافلگير کننده سخن 

.  ارزشمند ساقی قهرمان، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی را، در کنار خود داریم

ن سعادت نصيبمان شده است که در ویرایش نشریه از دانش و تجربۀ ساقی ای

ميدوار است که هر چه بيشتر صداهای رسای ادبيات چراغ ا.  بهره مند باشيم

ی ایران را به صدای جامعۀ )   جنسگرا- دگر- دو- هم-ترانس(همجنسگرا 

 های بيشتری یم که شاهد پيوستن چهرهاميدوار.  همجنسگرایان ایران پيوند بزند

 .شيماز  ميان اهل ادبيات و اهل هنر به تحریریۀ چراغ با

 در حالی منتشر چراغهجدهمين شمارۀ نشریۀ  

می شود که ضجۀ هم ميهنانمان از ایران عليه بی 

عدالتی در گوشمان طنين افکنده آرام و قرار از دل 

هنوز دو هفته از قلع و قمع . هامان ربوده است

 ٧ميدان « خرداد، ٢٢ميز زنان، تظاهرات مسالمت آ

دانشجویان زندانی، یاشار قاجار و .  ، نمی گذرد»تير

هنوز .  هستند» اوین«عابد توانچه، در سلول های 

از وضعيت رامين جهانبگلو و مهندس موسوی 

سرنوشت .  خوئينی ها که در بازداشت نيروهای امنيتی ایران هستند، بی خبریم

نا معلوم است و گویی قرار  ریکاتوریست و خبرنگارانش،روزنامۀ ایران، سردبير، کا

است که آن ها پاسخگوی چندین دهه بی کفایتی های رژیم های حکومتی در 

هم ميهنان شریف بهائی ما هنوز  زیر سایۀ !! قبال اقليت های قومی باشند

 گزارش های رسيده خبر از وخامت  .شکنجه و تحقير و سرکوب زندگی می کنند

 ساله در انتظار اعدام به ١٨نازنين .  نصور اسانلو در زندان می دهندجسمانی م

 ...سر می برد

شاهرخ رئيسی

 

ما همجنس گرایان ایرانی دیگر به درستی دانسته ایم که مشکل ما و جنبش مان 

آن نظام و اندیشه ای که .  جدا از مشکل دیگر جنبش های مدنی در ایران نيست

 را به زندان می افکند، و حکم اعدام روزنامه ای را توقيف می کند، اندیشمندی

ناقدان و دگر اندیشان را صادر می کند،  همان نظام در جایی دیگر پایه های 
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چند هزار سال .   طناب دار بر گردن همجنس گرایان می افکند،اجباری را تثبيت کرده» دگرجنس گرایی«و » هوموفوبيا«

موفوبيک می کوشد ما را به گوشۀ پارک های عمومی، زیر گذر است که فرهنگ مردساالر زن ستيز تماميت خواه و هو

ما .  پل ها، چت روم های اینترنتی و به حاشيۀ اجتماع براند تا اميد و جسارت و شوق زندگی را در وجودمان خفه کند

، »چيست؟روشنگری «همجنس گرایان ایرانی چاره ای جز این نداریم که بنا به گفتۀ امانوئل کانت، در رسالۀ درخشان 

در تالش ما برای شناختن خود و جایگاهمان .  خرد خود را به کار گيریم و جایگاه خود را در زندگی اجتماعی بازشناسيم

در اجتماع، و شناساندن این جایگاه به دیگران، همراهی ما با دیگر جنبش های مدنی، در این برهۀ مهم از تاریخ ایران، 

در گفتمان های سياسی و  نس گرایان ایرانی می بایست از گوشۀ انزوا درآیيم وما همج.  دارای جایگاه ویژه ایست

 هستی  انفعال سياسی و اجتماعی گریز ناممکن از مسئوليتی است که.  شرکت کنيم" امروز"اجتماعی و فرهنگی 

 .مسئوليت ناگزیری که یگانه راه گریز از آن، مرگ است. وجودمان در پيش پای مان افکنده است

 

ضروری است، انتقاد از خود و از » دگرجنس گرایی اجباری«و به چالش کشيدن » هوموفوبيا« همان اندازه که نقد به

، سياست »رمانتيک«مد پرستی، پناه بردن به دنيای .   فرهنگی همجنس گرایان نيز حياتی و الزم است-ساختار درون

يان فعاالن جنبش همجنس گرایان از مشکالت و گریزی، پایين بودن فرهنگ کار گروهی و عدم همبستگی الزم م

 ٣، و خفقان و سرکوب ۵٧یاس و نااميدی پس از انقالب . مسایلی هستند که همجنس گرایان ایرانی عميقا درگير آنند

این نشریه، که .  دهۀ متوالی، اميد بسياری از افراد را گرفته و آن ها را به مخالفت با هر حرکت و فعاليتی می کشاند

لق به همجنس گرایان ایرانی است، خود آغاز حرکتی است به سودای رسيدن به زبان و ضربان دل همجنس گرایان متع

این هدف بدون کمک و پشتيبانی فکری شما عزیزان ممکن نيست و راست این است که اگر کمک ها و حمایت .  ایرانی

 . ند قدم اول متوقف مانده بودشما عزیزان نبود همچون بسياری از حرکت های دیگر در همان چ های
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 ی، از بنيان گذاران جنبش همجنسگرايان ايرانیييادی از ساويز شفا
 

 جک نيکولز: نوشته 

 آیدین مختاری: ترجمه 

 
 را برای اولين بار مالقات کردم        زمانی که من ساویز شفایی     ١٩٨٠ۀ  در ده 

 ماه مارس مـن     ٢١ر  د.  او سال های پایانی دهۀ سوم عمرش را ميگذراند        

 سال  ،به همراه گروهی از ایرانيان تبعيدی به خانۀ او دعوت بودیم تا نوروز            

آن زمــان ســال هــای زیــادی از .  نــو ایرانــی را در کنــار هــم جشــن بگيــریم

ثرات و احساسـات     ایرانيـان مـی گذشـت؛ مردمـانی کـه تـأ            آشنایی من با  

ت بـه سـرزمين     بسياری را در مـن برانگيختـه انـد، و عالقـۀ عميقـی نسـب               

رنگارنگ و فرهنگ غنی و ریشه دارشـان، از وقتـی کـه تنهـا دوازده سـال                  

 . داشتم، در وجودم ایجاد کرده اند

 داشتم همواره این مسئله در ذهنم مطرح ١٩۵٠ پس از اولين مالقاتی که با بچه های ایرانی هم سن و سالم در سال 

 هم فرهنگ خود من برای نشان دادن محبت و عالقۀ متقابل، تنها به بود که چرا در مقایسه با آنان، پسران امریکایی و

بسنده می کنند؟  و این در حالی بود که همساالن ایرانی ) عملی با بار معمول تر اجتماعی(زدن دستی بر پشت هم 

و مهری  عشق –من به راحتی، حتی در مقابل والدین خویش، عشق پاک و بی آالیش خود را به من ابراز می داشتند 

 .عميق و همجنس خواهانه توام با آغوش گشایی ها، تماس دست ها، و حتی بوسه زنی بر روی همدیگر

 در جمع دانشجویان همکالسش در دانشگاه شيراز سخنرانی ١٩٧٠ در اوایل دهۀ من با خبر شدم که ساویز شفایی

پس از .  ه همجنس گرایی در ایران دانستکرده است، که بدون شک می توان آن را نخستين سخنرانی آزاد و آزادیخوا

آن تاریخ و بعد از رسيدن به امریکا خود را غرق در مطالعات جامعه شناختی کرد و به زودی تبدیل به یک فعال جدی، نه 

 .  تنها در عرصۀ آزادی همجنس خواهان زن و مرد، بلکه در عرصۀ جنبش های پيشرو مردمی نيز شد

خوانده و به زودی به ) ١٩٧۵سال / انتشارات پنگوئن (>  آگاه و آزادسازی مردان: مردانگی<او مقالۀ من را تحت عنوان 

ساویز .  اهميت نقش آفرینی تعاریف صحيح، وضع تعاریف جدید، و عملکرد متقابل در روابط ميان دو همجنس پی برده بود

خواهان در جنوب امریکا نيز  همجنسدر این زمان عضوی فعال در جنبش های نوجوی اجتماعی، و مدافع علنی حقوق 

 .  بود

جشن سال نو در خانۀ او آن وجه از شخصيت ایرانی او را به من می نمایاند که پيوسته، از سال های جوانی، شيفتۀ آن 

من از شنيدن شعرخوانی زیبای او از شاعران .  ساویز بی آنکه رودربایستی کند برای مهمانان خود می رقصيد.  بوده ام

ته و بزرگ ایران همچون حافظ و موالنا به شور و وجد آمدم؛ شاعرانی که عشق و هویت ایرانيان به نام و اشعار برجس

در آن دوران جنگ ایران و عراق در اوج بود و بسياری از …  و پس از آن  نوبت اشعار خود او بود.  آنان گره خورده است

اما .  تند نگران وضعيت، و امنيت خانواده های خود در درون ایران بودندتبعيدیان که نوروز را در خارج از وطن پاس می داش
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با این حال .  رژیم آخوندی در طی این سال ها نيز همچنان مست از بادۀ قدرت و مشغول اعمال محدودیت بر مردم بود

می ناميد و شيوۀ مقابله با ساویز  این توان و استعداد را داشت که همواره دوستان خود را، با استفاده از آنچه پادزهر 

.  وضع موجود و نگرانی های ناشی از آن می دانست، متمرکز و متحد نگه دارد، و این توانایی در کالم مطمئن او پيدا بود

در واقع  این شيوه، یعنی مقابلۀ خوشبينانه، و در عين حال تدبيرجو، با مسایل و مشکالت ریشه در فرهنگ غنی و فوق 

 .  ن داردالعادۀ ایرانيا

پس از آن جشن من شعری در تشکر از ساویز به خاطر زنده کردن پر شور و شوق خاطرات و دوستی های ایام جوانی 

خاطراتی که مربوط به آشنایی های قبلی من با فرزندان دیپلمات های ایرانی در .  ام سروده و به او تقدیم کردم

 .  نام داشت> هم پيمانی نوروز<شعری که من به ساویز تقدیم کردم .  واشنگتن بود

 .)م. به دليل پرهيز از خدشه دار کردن هویت و حالت اصلی شعر  متن انگليسی آن را در پی می آوریم(

 

Nouruz Reunion  

Back to old Persian roots I go, touching young skeptics and old 

mystics, fondling each disappearing seed that falls 

behind a garden wall.  

I hear the plaintive songs, the minor key of majesty and march, 

I see the woman strong, sure-footed as she speaks. 

I feel the probing eyes of spirit men, their faces lit by wily kindness, 

the Persians of my childhood days.  

The poetry begins. The human voice resounds. 

So serious is each refrain, 

so gratefully received. 

The Persians chant into my soul, 

as in the days of old.  

These the earnest tones long missed; 

These the sounds to call the future. 

I join the probing question-themes, I giggle with the rest 

at worldly clowns.  

As quickly as the laughter fades, as sun goes down, 

I am resolved that darkness will not win. 

I cross a bridge on moonlit streams; 
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I see a flock of birds on high 

and fly with them.  

Baghdad bombs rain, 

and clouds of mustard gas choke TV screens. 

I bite into a Persian sweet. I marvel at a fresh-plucked fruit. 

I listen to my heart.  

Iran, Iran, it sings, My Unlived Dream: 

to sit by some clear Persian brook, 

nursing an old obsession for your lore.  

O ancient Crossroads land, how quick you come to light 

in exile Persian eyes. 

 
 

در همان سال بـود کـه سـاویز عشـق راسـتين و همـراه واقعـی                  

دوست ایرانی من، و محبـوب      .  خود، جيم فورد امریکایی را یافت     

او، جشــنی را بــه عنــوان مراســم اعــالم تعهــد و پایبندیشــان بــه 

مـن نيـز یکـی از       .  دنـد یکدیگر در یـک محفـل دوسـتانه برگـذار کر          

ثيری کـه از    أمهمانان این جمع بودم و همراه دیگران از محبت و تـ           

این زوج نمونه گرفته بودیم سخن گفتيم  و همگی بـا تبریـک بـه                

یکی از چنـد    .  آن ها آیندۀ خوب و شيرینی را برایشان آرزو کردیم         

اکثر آنان اعضا و نمایندگان نهضـت  .  ر این جشن بود  که در آنجا توجه مرا به خود جلب کرد، تنوع شرکت کنندگان د             یمورد

های صلح و عدالت جویی بودند و در ميانشان فعاالن جنبش همجنس خواهی، فمينيست ها، مدافعان محيط زیسـت، و                    

 .  داشتندهمچنين فعاالن حقوق بشری حضور 

در " وینتر پارک" غذایی طبيعی در ، سال ها صاحب و گردانندۀ فروشگاه مواد"مهين"ساویز و مادر دوست داشتنی اش 

این فروشگاه محلی بود که مردان و زنان نمایندۀ جریان های نوجو و مترقی از سراسر ایاالت امریکا .  ایالت فلوریدا بودند

به آن گذری داشتند؛ لختی درنگ و دیدار دوستان بود و لختی چشيدن نوشيدنی یا شيرینی خوشگواری از محصوالت آن 

وۀ بحث های گرم پيرامون حوزۀ کاری هر یک از آنان؛ بحث هایی که تاثير مثبت و بی نظيری در فعاليت این ها، به عال

ساویز هيچ فرصتی را برای معرفی من به جریان نوپای آزادگری همجنس خواهان .  افراد و اهداف مشترکشان داشت

،  مجلۀ متعلق به همجنس "هومان" نوروز بود در اوراق ایرانی از دست نمی داد و هم او بود که شعر مرا که در ارتباط با

 شد، در محل سکونت من هومانیک بار با ساویز به همراه دوستی که بعدا سردبير نشریۀ .  گرایان ایرانی، منتشر کرد

ای در واقع همکاری ما در طی انتشار هر یک از شماره ه.  که یک نقطۀ ساحلی و خوش آب و هوا بود، مالقاتی داشتيم
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سرانجام ساویز در رشتۀ مددکاری .   ادامه داشت و این برای هر دوی ما یک همکاری افتخار آميز بودهومانمجلۀ 

او یک .  طی این مدت، طبق روحيۀ معمول خود، در دانشگاه نيز دوستان زیادی پيدا نموده بود. اجتماعی مدرک گرفت

، به شهروندانی که مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی دانشجوی برجسته بود و گذشته از پرداختن به دروس خود

، یار و همراه هميشگی اش، پس از "جيم"با همراهی .  مرتبط با حوزۀ فعاليت او داشتند نيز کمک و مشاوره می داد

این دو در مراسم ساالنۀ انجمن، به .  چندی عشق و احترام جامعۀ همجنس خواهان اورالندو را نيز نصيب خود ساخت

عۀ همجنس خواهان معرفی شده و جایزه ای نيز از طرف این انجمن دریافت کردند که همانا پاداش اميد و الهامی جام

 .  بود که به دل های بسياری ارزانی داشته بودند

سفانه پس از چندی همراه با رکودی که در کار و حرفۀ  ساویز، مشاوره، ایجاد شد، خبر ناگواری حاکی از وجود اما متأ

موقعيت او موقعيت بيماری .  وی مبتال به یک تومور سرطانی العالج شده بود.  در سالمت او نيز به گوش من رسيدخلل

اما این بيمار، همچون سربازی دالور، با چنان صراحت و شجاعتی با مرگ خود .  بود که انتظار مرگ ناگزیر را می کشد

 وقتی به گذشته می نگرم  می بينم که او نمونۀ دیگر این شهامت . برخورد نمود که تنها از چون اویی انتظار  می رفت

را یک بار هم چندی پيش از آن تاریخ نشان داده بود و آن در سفر موقت اش به ایران بود که با وجود فعال همجنس خواه 

.   به سفر سپردبودن، و با آگاهی از تهدیدهای بنيادگرایان مذهبی، برای مالقاتی واپسين با مادربزرگ بيمارش تن

سفانه در شرایطی که آن حکومت ایجاد کرده أمت. سفری که در واقع می بایست پروازی آزادانه به آشيانۀ خویش می بود

 . مدت هاست که این چنين پروازی برای اهل آن آشيان ميسر نيست

در روز مقرر  از .  را دریافت کردمدر یکی از روزهای پایانی ماه اگوست بود که من کارت دعوت پنجاهمين سال تولد ساویز 

او خود می .  شهرک ساحلی محل اقامتم ماشينی کرایه کردم و در ميان هاله ای از تردید راه اورالندو را پيش گرفتم

با چنين وضعی چه گونه جشنی .  دانست که چيزی به رفتنش نمانده است، این را ما، دوستان او، نيز می دانستيم

 اشد؟    می توانست در پيش ب

پس از رسيدن به آنجا جمعيتی بالغ بر سی نفر دیدم که نيمی از آنان امریکایی و باقی ایرانی بودند و از زن و مرد در 

در آن لحظات در حالی که من نيز به این جمع همدل می پيوستم با خود فکر می کردم .  منزل ساویز گرد هم آمده بودند

ا با توجه به دوستانی که او گرد خود دارد بسنجيم، شخصی چون ساویز باالترین که اگر ما بخواهيم شخصيت یک فرد ر

 .  نمره ها را به خود اختصاص می دهد

او در برخی لحظات خسته و رنجور به نظر می رسيد  ولی پيدا بود که چشمان اميدوارش از کانون اعتماد و اطمينانی 

به ما گفت که از مرگ .  نده بودن را پاس داشته و  لذت برددرونی روشنی می گرفتند که موجب می شد هر لحظۀ ز

دوست ایرانی من زندگی ای .  چهرۀ شاد و بشاش او نيز صحه ای بر این گفتار و احساس درونش بود.  هراسی ندارد

بۀ خود تک تک ما نيز به دوستی با او افتخار می کردیم، به نو.  داشت که اینک به راستی می بایست به آن افتخار کند

او را دلگرمی می دادیم، و هر کدام به بيان خاطره ای از او، و تاثيری که به نحوی در طی این ساليان از او گرفته بودیم، 

 .   پرداختيم
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در این ميان چهره .  در ميان جمع، اساتيد دانشگاه، شاعران، نویسندگان، فعالين جنبش ها، و دانشجویان حضور داشتند

ساویز خود مثل هميشه .  ک به چشم می خورد، هر چند که یک خانم ایرانی آشکارا می گریستهای اندوهگين اند

مشتاقانه از لحظه بهره می گرفت و به استقبال زندگی می شتافت و می خواست مهمانانش نيز زندگی را جشن 

اری ز رسيدگی به مهمانان و برگ، همراه وفادارش، ساویز را در"جيم"من می دیدم که چه گونه .  گرفته و از آن لذت برند

هر چه بهتر جشن یاری می رساند و با دیدن این صحنه ها با خود می اندیشيدم که روش و رفتار این مرد مهربان چه 

جلوۀ با شکوهی دارد، چه قدر انتخاب خوب و به جایی در مورد شریک و همدم زندگی خود داشته، و چه خوشبخت بوده 

 .  او را بسيار دوست می دارندو هست که افراد بسياری 

خصوصيات فيزیکی ساویز در این زمان مرا به یاد .  موی سياه او در اولين دیدارمان اینک تقریبا به سپيدی برف گشته بود

مردی می انداخت که من در دوره ای در حدود پانزده سالگی ام به عنوان مرشد و راهنما برای خود برگزیده بودم چرا که 

 .ی مجرب و دانا می دیدموی را شخص

آن دوست پرتجربه و مسن تر از من، نخستين فرستادۀ سياسی ایران به امریکا، و اولين مرد ایرانی بود که با زنی 

.  در قياس با او ساویز اولين مرد همجنس خواه ایرانی بود که رسما با مردی امریکایی وصلت کرد.  امریکایی ازدواج نمود

ن عاقله مردی که بود نشان می داد؛ گویی تاجی بود بر سرش که خرد و روشنی درونش را باز موی سپيد، او را هما

 .  می نمود

وقار و جذبۀ پسر شما که اکنون به کمال رسيده است، برای من یادآور خوب ترین : به آرامی به مادرش مهين گفتم

 .  امتيازات و خصوصيات واالی فرهنگ ایران است، ایران کهن

.  عشق و عالقۀ من به او نيز همچنان گسترش می یابد. ه این مقاله را می نویسم  ساویز هنوز زنده استاکنون ک

به رو می شود چه ریشه  تی که او با تکيه بر آن با مرگ روبه وضوح می بينم که جرأ.  بسيارنددالیل من برای تحسين او 

افزایش می یابد که در می یابيم او خود عميقا آگاه است که شيرینی، و اهميت این موضوع زمانی .  ای در درون او دارد

با چه هدفی زندگی کرده و می کند، و هدف او همانا کار مستمر و موثر برای از بين بردن آالمی بيهوده است که دون 

 به انجام ن انسان آگاه و بالغ است، امری که او به درستی و با توانی مضاعف و مرگ ناپذیر در طی همۀ این سالهاأش

 .  آن همت گماشت

آن روز، وقتی جشن تولد ساویز را ترک می گفتم از بخت و اقبال خود تشکر کردم که این مرد را  سر راه زندگيم قرار داد 

به .  شک و تردیدی که پيش از ورود به این محفل آموزنده داشتم اینک از وجودم رخت بربسته بود. و به من شناساند

 :دبينی، مصراع هایی از شعرم را به یاد آوردم که دوازده سال پيش به ساویز تقدیم کرده بودمجای آن تردید و ب

 

 به همان سرعتی که لبخند رنگ می بازد

 همچنان که خورشيد غروب می کند

 به این یقين می رسم   

 که تاریکی پيروز نخواهد شد
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 رسانه های ناآگاه و ناآگاهی اجتماعی
 

 امور اجتماعی سازمان همجنسگرایان ایرانی دبير -پيروز مهرآئين 

 
طبق آمار نه .  آشنا و ملموس می شود ای، در ميان مردم ایران کلمه"همجنسبازی" و "گی"با گذشت زمان کلمه 

 انگليسی ۀکلم چندان دقيق اما قابل استنادی که واحد اجتماعی سازمان همجنسگرایان ایرانی به دست آورده است

 و معنای آن را تا رسيدهانشجویان دانشگاه های ایران از دانش آموزان مقطع دبيرستان و د% ٧٠ حدود به گوش" گی"

 .حدی می دانند

ال در جواب سؤه بودند،  را قبال شنيد"گی" که کلمه ،طبق این آمار بيش از پنجاه درصد دانش آموزان مقطع دبيرستان

 یعنی "گی":  گفتند،"ن فارسی پيشنهاد می کنيد؟شما چه معادلی برای آن در زبا" و ،" چيستگیه معنی کلم"

جنسگرایی را الغا هم که رکيکلفظی  یا ، را همجنسباز"گی"  حدود چهل درصد هم .(!)سکس کردن با جنس موافق

 .، می دانستندمی کرد

 با شتن دا به معنای سکس،"گی کردن" و نه چندان صحيح ،به هر روی می توان گفت در واژگان زبان فارسی فعل جدید

به طور مثال در محاورات جوان های ایران این فعل به صورت های زیر به کار .  در حال تولد و پيدایش است،جنس موافق

 : می رود

 . هر چی گشتيم دختر پيدا نشد، مجبور شدیم خودمون با هم گی کنيم-

 !  حال ميده برا گی کردن!  این پسره چه جيگریه-

 !حتی گی کردن هم دوست دارم.  من همه جوره حال می کنم-

یعنی همجنسگرا را می دانند، باز هم هنگام ترجمه ،  "گی"جالب اینجاست که بسياری از افراد که معنای درست کلمه 

 .  از کلمه همجنسباز استفاده می کنند

سفانه أ متو  نقش به سزایی دارند، و به دنبال آن رسانه هامترجمان فارسی زبان، ،  در این اشتباه فاحش نظام

 .ازنددپر صحيح کلمات نمی ۀبه آگاهی رسانی و ترجماری از رسانه ها در این زمينه بسي

سـفانه در مـورد     أرسانه هـای جمهـوری اسـالمی، مت       

اخبار و مسـائل مربـوط بـه همجنسـگرایان یـا سـکوت        

مـراه بـا   می کنند و یا اگر خبری عنوان کنند آن خبـر ه       

در اغلب موارد   . شد خبر می با   دروغ و  یا تحریف کامل     

انعکاس اخبار مربوط به همجنسگرایان در رسانه های 

جمهــوری اســالمی بــه منظــور تحقيــر قــوانين مــدنی  

ــع پيشـــرفته،  ــرو آن فاســـد نشـــان دادن    جوامـ و پيـ

کشــورهای مــدافع حقــوق بشــر و موجــه جلــوه دادن  

چی از قـوانين بـين الملـی حقـوق          يرفتار خود در سـرپ    
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بشر اس .  ت

 متعلق به آقای محسن رضایی، سخنگوی مجمع ،"بازتاب"جه شما را به دو خبر برگرفته از سایت به طور مثال تو

 :تشخيص مصلحت نظام جلب می کنيم

 

  همجنسباز آدمخوار به آباب قلب زوج خودۀعالق

 ١۵:٢۵http://www.baztab.com/news/19424.php بعد از ظهر - ١٣٨٣ آذر ١٩۴٢۴٢٨: آد خبر 

 

 ساده کارشان به یک بگومگوی به شدت مست آه مواد مخدر هم مصرف کرده بودند با یکی مکزگرایدو مرد همجنس

 .  را خوردی از گوشت ویی را به قتل رساند و بخشهایگری از آنها دیکید و يزدوخورد انجام

دن معشوق  بیر اعضای از قلب و ساییها کردن تکه  در حال کباب به هنگام دستگيرین مرد که دوستش را کشته بودیا

 . خود بود

ر کرده يب دستگي ساحل کارائیکیاش در نزد ی را در کلبه مسکونویس روز چهارشنبه گفت، ي پل،"ترزیرو"به گزارش 

 .است

 :نظرات کاربران 

 !!!ین هم آزادیا. یاحسنت به غرب وحش

 

 !نژاد ین مخالفان احمدیتر كا، تازهیهمجنسبازان آمر

 ٣٣٣٠٠http://www.baztab.com/news/33300.php: د خبر آ١٣:۴٢ بعد از ظهر - ١٣٨۴ ی د١٩

 

ان عرضه يجمهور آشورمان به جهان سي از رئی خشنۀد چهري غرب آوشیايپس از آنكه دن

رند، اآنون نوبت به ي بگیآلود ماه ن آب گلیآند و همه گروهها هم تالش آردند از ا

 .ردي را در مورد همجنسبازان به آار گیدی جدین حقوقي قوانران قصد داردی ازان آمریكایی رسيده آه ادعا آنندهمجنسبا

ن ی آه از ایوانا فریصدا و  و سر،ست ساله در مشهد به جرم لواطي، پس از اعدام دو جوان ب"بازتاب "به گزارش خبرنگار

ن حال، اآنون آنان یبا ا. ش نگرفتيها در پ ن اعدامی اۀ درباریچگونه موضعيكا هی آمرۀ غرب برپا شد، قاریاياقدام در دن

 . همجنسبازان استفاده آندیدام براز سه روش اعنژاد قصد دارد ا یند آه احمدیگو یم

ك گروه همجنسباز را آشف ی، ینترنتی اۀك حملیق یران از طریس اياند پل  خود ادعا آردهۀيانيكا در بیهمجنسبازان آمر

 بوده با یران زندانین ماه هم در ای و چند،ه استيون در ترآ آه اآن، ساله٢٢ ،"ريام" به نام ین اقدام، فردیدر ا. آرد

 .ران را به آنان نشان داده استی در ایهمجنسباز ات ضدي شدت عملییها نوشته
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 در مورد داشتن رابطه ینكه مدارك مستندی به علت ایر شد وليس دستگي توسط پلی خصوصیك پارتیر ابتدا در يام

افته بود، یاهو یك همجنسباز آه در چتروم ی با ی او قرار مالقاتاما پس از آن. اد شدی نبود، آز در آن مهمانیهمجنسباز

 . ر شدين رابطه دستگیگذاشت و در ا

 از یكینت ین پري من و همچنیها ، من انكار آردم آه همجنسباز هستم، اما آنان عكسیريپس از دستگ: او گفت

 از همجنسبازان در زندان یادی من به زندان آمدم و آنجا تعداد ز.م در موقع چت آردن را به من نشان دادندیها نوشته

 .بودند

 همجنسبازان، قصد جمع ی حقوق همجنسبازان و سازمان ملی مادر و اساسیها از سازمان «U.S.LGBT» سازمان

را در  یخواهند تظاهرات ی را دارند و میرانیت همجنسبازان ايغات گسترده در مورد وضعين تبليآردن پول و همچن

 .ران انجام دهندی ایها ا و در مقابل سفارتخانهيسراسر دن

 :نظرات کاربران 

 روزبروز بر متنفرین این الغاعات افزوده می شود ، اميدوارم روزی ریشه کن شوند متشکرم 

 . خطرناك ترندیی آنفلوانزای معدوم آرد آه از مرغ هاین وجهید ترید به شدیهمجنس بازان را با

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

احساس ما این است که اخبار نقل شده از سایت بازتاب نياز به هيچ گونه توضيح و تفسيری ندارد و به طور واضح و 

در پایان مقاالت فوق بخشی .  همجنسگراستيزی مسئوالن جمهوری اسالمی استۀ عمق روحيۀشفافی نشان دهند

 اجتماعی سازمان همجنسگرایان ایرانی بارها اقدام به اظهار نظر به نام نظرات کاربران اختصاص داده شده که واحد

پيرامون اخبار مندرج در این سایت نموده، اما هيچ گاه این سایت مبادرت به انتشار نظرات ما نکرده و فقط نظرات 

هر دو خبر هموفوبيک و ضد انسانی گروه خاصی از طرف این سایت منتشر می شود که نمونه هایی از آن را در پایين 

 .  مندرج از این سایت مالحظه فرمودید

از رسانه های مرتبط با جمهوری اسالمی که بگذریم، می بينيم در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نيز این 

برای این که صحبتی که می کنيم . مساله به وضوح دیده می شود

 .نيممستند باشد اجازه بدهيد چند مثال نيز برای شما ارائه ک

صحبت های هموفوبيک خانم الهام الهی به عنوان روانشناس در کانال 

 اوج ۀماهواره ای تلویزیون ایران به مدیریت آقای حميد شبخيز نشان

این ناآگاهی . ناآگاهی این بانوی تحصيل کرده در آمریکا می باشد

 عنوان روانشناس و مشاور خانواده در یک ه بایشان حضور ، بافردی

هی و ترس از همجنسگرایی ومی منجر به گسترش ناآگا عمۀرسان

 و می بينيم که نظرات و صحبت های این بانو از استقبال خواهد شد

 .نسبتا خوبی از طرف عامه مردم برخوردار است
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 بازیگر نقش عمه ملوک و مجری معروف ،همچنين مدتی پيش خانم بدری همت یار

ه انقدر ب:  گفت،مردم را نصيحت می کرد در حالی که داشت ،کانال های لوس آنجلس

هر کسی بدی ميکنه نتيجه کارش رو ميبينه، ولی خيلی ها نمی ! هم بدی نکنيد

مثال خدا با آدم های بد ! فهمن بالیی که سرشون مياد نتيجه کار های بدشون بوده 

ولی نمی .... یک کاری ميکنه که سرطان می گيرن یا خدا بهشون یک بچه گی ميده 

 !       این سرطان یا این بچه گی نتيجه اون کار های بدشون بوده فهمن

 

 

 

 که می ،ان.پی. مدیر تلویزیون آی، مهران عبدشاهۀفکراننیا صحبت های به ظاهر روش 

به نظرم برای تصدی سمت های دولتی باید افرادی که شایسته انجام اون کار  :گفت

ه نشه همونطور که تو امریکا آالن فقط به هستند انتخاب بشن و به مسائل اخالقيشون توج

ذر ع، خيلی معذرت ميخوام بينندگان عزیز، واقعا ... توانایی های فرد توجه ميشه و مثال

ميخوام که این مثال رو می زنم، ممکنه یک همجنسباز هم این جا به خاطر تخصصش یک 

 ته باشه سمت باال داش

 

 

 

رتر فحاشی های آقای سف آوأ این گفته ها مضحک تر و تۀاز هم

آقای فوالدوند .  در لندن است"شما" مدیر تلویزیون ،فرود فوالدوند

که ادعای روشنفکری می کند و به شدت دین ستيز می باشد، 

 ۀولين بلند پایئدر صحبت های خود نسبت به یکی از مس

جالب توجه این  .جمهوری اسالمی  همه روزه فحاشی می کند

 و ، است"گی" ۀبه کار می برد کلمکه یکی از فحش هایی که 

 یک جور فحش است که می "گی"اصوال ایشان گمان می کند 

 .به کار برد... توان همراه با فحش هایی چون بی شرف و بی ناموس و 
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حتی بار ها در تلویزیون های بسيار سطح باالی فارسی زبان مثل تلویزیون صدای آمریکا از زبان 

 همجنسگرا را ۀ ای چون خانم نازی بگلری نيز شنيده ایم که کلمخبرنگار معروف و خبره

 .همجنسباز ترجمه می کنند

 

گرنه موارد آنقدر زیاد و متنوع هستند که نمی   چند مورد فقط نمونه هایی بود برای توضيح و شرح موضوع بحث واین

ت ما مستند باشد و خوانندگان ارتباط  آنها را بيان کرد و هدف ما از ذکر نام شخصيت ها این بود که صحبۀتوان هم

 . بيشتری با موضوع برقرار کنند

ان می دهد همچنين نش. ج از کشور استر اخير همگی حاکی از ناآگاهی مسئولين رسانه های خاۀموارد ذکر شد

موزی به  اصلی خود که اطالع رسانی صحيح و سالم است را انجام نمی دهند بلکه در حال بدآۀرسانه ها نه تنها وظيف

 .مخاطبان خود نيز می باشند

 امر مهمی است که باید آن را مدنظر ، و حمایت از رسانه های آگاه، تذکر به آنها،آگاهی رسانی به رسانه های ناآگاه

 .قرار داد

ی  به ویژه هموطنان خارج از کشور تقاضا دارد چنانچه از رسانه ا،واحد امور اجتماعی سازمان از یکایک هموطنان عزیز

 خود را نسبت به موضوع همجنسگرایی بسنجيد و در صدد ۀحمایت می کنيد سعی کنيد ميزان دانش و آگاهی رسان

 یا چنانچه مخاطب تلویزیون های خارج از کشور هستيد وقتی می بينيد که گفتار خالف .  خود باشيدۀارتقا دانش رسان

 .ها را آگاه کنيد  رفته و آن شبکهنآ روی خط تلویزیونی ،ودواقع و یا ناآگاهانه از سوی مجریان آن رسانه اعالم می ش

 بلکه آگاهی رسانی صحيح و سالم و کارشناسانه به عموم هموطنان ،کيد می کنيم هدف ما تبليغات نيستأدر پایان ت

 .     داخل و خارج از کشور است و در این راه نيازمند همياری یکایک هموطنان هستيم
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 ان آب خنكفقط يك ليو

 باران  

فراموشكار اگر باشی، مثل من آه گاهی به نام و نشان خود هم شك 

نمی آند در آن فایل های  می آنم، مغزت یكی دو خاطره بيشتر حك 

اما اگر حك شد، مثل رد اولين انسان غار نشين روی . پيچيده اش

سنگ غاری آه گویا همه چيزش آن دیوار اوليه بود، حك می شود 

 . برای هميشهخاطره

تمام جزئيات، .  حك آه می شود دیگر خدا هم نمی تواند هك اش آند

 .رنگ ها، بوها و حس تو با تمام جزئيات و پيچيدگی هایش

موجودی حك شد آه تا امروز حس . و حك شد چيزی در خاطر عليل من

 . گنگ و مظطرب ام به او عوض نشده

 .    دیدار با ترنسجندر خونسرد

گرمای خورشيد فرق سرم را می سوزاند و هرم آتش .  هوا داغ بود

تمام مدت به ليوان آب یخی فكر می آردم آه دیواره .  دلم می خواست لباس هایم را بكنم و زار بزنم وسط خيابان

 .هایش عرق آرده و چند تكه یخ توی آب ترق ترق صدا می آند

.  گرما گيج و خنگ ام آرده بود.  خيابان آف پایم را

 .آابوسی بود گرما    

با مردآی قرار داشتم آه دآترای علوم اجتماعی داشت و حاال می خواست صفحه ای در یك روزنامۀ آج و آوج دست و 

همين جناب آتابی هم با این عنوان دارد آه از عمق .  برای حوزه آسيب های اجتماعی خبرنگار می خواست.  پا آند

 .مطالبش مرغ پخته قاه قاه می خندد

 .من اما تا آن روز مردك را ندیده بودم   

خنكای آولر سلول های به له له .  پله ها آه تمام شد و در اتاق آه باز شد، آابوس هم انگار می رفت آه تمام شود

مهم ليوان آب و .  دیگر به استخدام هم فكر نمی آردم.  رویای ليوان آب حاال توی دستم بود.  افتاده ام را جان می داد

 .نك بودباد خ

پيرمردی تسبيح .  توی عالم خنك خودم بودم و با دبير تحریریه سر ساعت آار چانه می زدم آه مردك صاحب صفحه آمد

خيلی سرسری سالم و   .به دست،  با چهره ای از همان قالب که چهرۀ  نصف مسئوالن این مملكت را ساخته اند

هر چی دلت می خواد . ش، یه مصاحبه توپ بگير باهاشآوردم ا: عليكی آرد و به هم صحبت پيشين من تند گفت

 .فعال دم اش الی در ما گيره.  خجالت ام نكش.  بپرس
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    فعال به همه محرميم

سر آه بلند آردم فكر آردم بيرون انقالبی چيزی شده و .  تا به خودم بجنبم صدایی توی اتاق پيچيد به گفتن سالم

 .خوش به یك ليوان آب خنك نشسته امهيهات آه من در این دفتر لعنتی دل 

 .شوآه بودم تا اینكه مردك پيداش شد.  یك دختر نه چندان زیبا با موهای بلند و یك دنيا زیور آالت

باهاش هماهنگ آردم انشااهللا به زودی مثل خودت دختر .  خجالت نكش هر چی می خوای بپرس: به دبير تحریریه گفت

 .بعد بوسيدش.  نه زن و به هر دو مون حاللهاالنم آه بدبخت نه مرده.  می شه

 .این اولين ترنسجندر واقف به شرایط خودش بود آه می دیدم.  دست و پای گم و گور شده ام را جمع آردم

    از مهدی متنفرم من شيدام

وست  اۀبرای آسی آه آامال می شد فهميد این صدمين مصاحب.  دختر خوش و بشی آرد و حدود مصاحبه را شرح داد

مصاحبه شونده ای آه به راحتی سوار .  بهترین سوژه برای یك خبرنگار بی سواد.  و این یعنی یك سوژۀ بی نظير

 .خبرنگار می شود و خبرنگار فك پایين آمده اش را از این همه اطالعات جمع و جور می آند

 از ثانيه آبدارچی دفتر بایكوت در آسری.  مصاحبه هنوز شروع نشده بود آه سمت همه در آن دفتر لعنتی عوض شد

یكی چای می آورد آن یكی قند و بعد بالفاصله یكی .  شد و از منشی تا تایپيست و مدیر مسئول همه شدند آبدارچی

-این یکی نرفته یكی دیگر آب خنك می آورد و آن دیگری مثال دنبال خودآار می گشت و خالصه برو.  بيسكویت می آورد

 .بيایی به راه بود

دل ام می خواست یك .  دل ام می خواست با او صحبت آنم و عذر بخواهم.   شدت احساس شرمندگی می آردمبه

 ! طبيعی است،فراموش آن: حرف، یك آلمه دلگرم آننده بگویم آه مثال

تفاق ها مام این ا ت.انگار این صحنه ها را هم برای صد هزارمين بار می دید.  اما او خونسرد بود و بی وقفه حرف می زد

 .شرح چند دقيقه قبل از آغاز مصاحبه بود

 .   و آابوس تازه جان گرفت

مردك از سيگار آشيدن آه فارغ شد سر موضوع آار و شرح وظایف با من چانه زد و شروع کرد به توضيحات مسخره 

.  توضيح می دادخودش جرثومۀ آسيب های اجتماعی بود و داشت آسيب های اجتماعی را برای من .  دادن دربارۀ آار

 .  به چرای سر و سينۀ من می فرستاد، خوش اشتها،حرف می زد و تمام مدت چشم های هرزه اش را

وجود آثيف او آتاب اش را در .  صحبت های ما آه تمام شد، چشم آقا هم از جوریدن صورت و هيكل من خالص شد

و آردم آه ای آاش همانطور می نشست به آاویدن بعد بلند شد و من آرز.  نظرم چندش آور تر از آن آه بود می آرد

گاه می بوسيدش و گاه به سينه های نه .  پا شد شروع آرد به ور رفتن با اندام آن آه حاال دیگر برایم عجيب نبود.  من

 این استاد ۀپا خرخر هر لحظه منتظر جرقه ای بودم آه از جا بپرم و سر.  چندان فرم گرفته اش دست می آشيد

 .ه  را بجومدانشگا

 ... درست مثل اینكه این صدمين دست .    اما او هنوز خونسرد بود
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و این تنها لحظه ای بود آه این آوه ... مهدی، اگر آماده ای مصاحبه را : دختر، مثال از روی ادب، اسم او را بلند گفت

 . من شيدام،از مهدی متنفرم: آرامش عصبی شد

چرا . چرا بلند نشدم برای خواباندن یك آشيده.  با هر حرآتش دیوانه می شدم.  مردك هنوز دور و بر شيدا می چرخيد

چرا بلند نمی شدم .  هم سردم بود و هم گر گرفته بودم. قلبم توی گوشم می تپيد.  شيدا آنقدر آرام و بی واآنش بود

 ... یك آشيده 

ای بی ربط و مسخرۀ خبرنگار جواب می داد و او همچنان می پلكيد، من همچنان عصبی بودم، و او همچنان به سئوال ه

 ...او همچنان می پلكيد و خونسردی، حرف، سئوال های احمقانه، حرف، دست و نگاه هرزه، حرف، حرف، حماقت، حرف

: مردك گفت. نفسی آشيدم آه همه صورتم با پره های دماغم لرزید.  مردك وسط حرف ها با گردن شيدا بازی می آرد

اونوقت دیگه . انشااهللا زن می شی و روسری سرت می آنی.   و خودت را هم بُكشی مردی،یخوب االن آه مرد

 ...خيالت راحت . م باهات نمی دم هدیگه دست.  نامحرم می شيم

اشت آن ميدان و آن مرد را جایی آه نيمۀ دیوار نمی گذ.  نشستم پشت آاميپوتر.  نمی دانم چرا نمی رفتم.  تمام شدم

 .من من گم شده بود. آارم را می آردم و خبر می گرفتم اما بدون من بودم.   هرزه را آن خرفتببينم،

    تا آميتۀ امداد

شيدا بود و قصه ای آه انگار مثل یك نوار ضبط شده بدون مكث و اشتباه .  اسم آميتۀ امداد گوش هایم را دوباره تيز آرد

باید یه جوری آنار .  چاره ای نيست.  در و مادر خيلی ناراضينپ... : درست مثل اینكه برای صدمين بار.  تكرار می شد

یه مقداری پول قرض .  از بهزیستی آمك خواستم.  پول جراحی هم سنگينه.  من پسر نيستم و نمی خوام باشم.  بيان

می . صحبت آنندبا آميتۀ امداد هم )  مردك(حاال قراره این آقا .  باز هم جور نشد.  قول یه مقدار تخفيف گرفتم.  آردم

دیگه به تحقيرها و متلك ها .  فكر می آنم مادر شدن بزرگترین خوشبختيه.  دونی بيشتر از هر چيزی دلم بچه می خواد

 .این آابوس فقط با عمل تموم می شه.  عادت آردم

 شيدا؟ می خواستم داد بزنم آه همين را می خواهی.  داشتم باال می آوردم.  دست هرزه ای پشت شانه ام نشست

 .م باز نمی شد باشی، اما دهن!مرددر این خاك باید 

 .    شيدا داشت حرف می زد

آسفالت .  آسمان داغ بود.  پله ها زیاد بود.  دختر سئوال های احمقانه می پرسيد.  نوار ضبط می آرد.  مردك می پلكيد

فقط .  فقط یك ليوان آب خنك می خواهم.  ..یك ليوان آب خنك...  دستی خاطره ای را توی مغزم حك می آرد.  داغ بود

 .یك ليوان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآب
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 ساد، زندان آگاهی

 ايحاب حسن

 سياوش سرتيپی: فارسی

 دوم                 بخش                 

۴ 

ک ساد را يعت اروتيت نبود که طبیجنا«د، یگو ق میيای دق بووار در مشاهده دو مون يس

زنند و باز  ر حرف مییناپذ های او خستگی قهرمان) ٣۶(» .ات بودي ادبکرد؛ ارضا می

نسان یبد. دده شت را با تاریخ بشری تطبيق میشان وحیها زنند، و واژه حرف می

اهچال او رو به زمان حال گشوده يد؛ سیگشا ات میيش را به قلمرو ادبیساد راه خو

ل یبالنشو و کامو، او را به آشنای ما تبد، )Lely(نه و ِللی ینر و بِرتون، هايآپول. شود می

 .اند کرده

م، به عنوان ينيب ک میيسِی گوتینو سم و داستاني رمانتمِنین آوانگارد، اهريه عنوان نخستبش، يما ساد را، کماب

می کنيم، و چه تلقی يد، و نین، فرویما او را به عنوان آغازگر راه دارو. اتيادب ش از زمان ما، و منادِی ضِديستی پيسورئال

های آخرالزمانی  استيتز و در تمامی سیدر داخائو، ِبلِسن و آشو. نيها، ماکس اسِترِنر و باکون ستيشگام آنارشيپ

ای از  ا، فرزند روشنگری، و نمونهين حال، او را به عنوان مروج پورنوتوپيو در ع. ميکن ، نبوغ او را احساس می)کيپتيآپوکال(

 ۀم ساد را از خالل اسطوريکوش م ما هنوز سخت مییينکه بگوینها برای ایو همه ا. میریپذ کی مییزيان متافيطغ

ک یدهد، و فراتر از  ست که روح او حرکتش را در فرهنگ ما ادامه میين نیدی در ایاما ترد. مينياش بوضوح بب دهنده تکان

 .کند ف و روشن مییاتی از آگاهی ما را تعريکی، عنصری حی پاتولوژ،جنب

سنده و ینو : Sainte-Beuve(سنت بوو . ص داديتوان تشخ گری مییات راحت تر از هر جای ديذکور را در قلمرو ادبعنصر م

رون، یر باينی بود که تاثيرزمیر ساد در قرن نوزدهم همانقدر زين باور بود که تأثیبر ا) منتقد فرانسوی در قرن نوزدهم

دهد که مارکی  وی نشان می. کند ای نظاممند برقرار می وهيدل را به ش تعا،کيو پراز، در کتاب احتضار رمانتیمار. علنی

من یافکند، و برای اهر ه میینگارِی آن دوره سا نگاری، رمان سرسام اه، رمان پاورقی، رمان جسديمقدس بر رمان س

ک ياگون رمانت گونخواری در آثار ، و آدم*خواهی جسدِانگاری، زنای با محارم،  ، خودگرگ*ییگرا ی، خون آشامیخو

اتی نو و منحرف القا يای باتقوا، ح زهيت دوشیعنی آزار و اذیچاردسونی، یشود، و به تم اصلی ر  الهام میۀسرچشم

ان، پتروس بورل، اوژن سو، لوتره آمون، بودلر، و حتی فلوبر را یشبح ساد، فقط در خود فرانسه، شاتوبر) ٣٧( .کند می

 تیک، حکاي گوتای پنهان در رمانس او را به گونهکا، انگلستان، و آلمان، مقام یرک در آميت اروتيحساس. کند ر میيتسخ

 .نهد ارج می* بس توديآور، و ل های وحشت

ن یگزیکه جا نیبلکه، وابسته است به تالش او برای ا. رود ل نمیيک تحليات در انحطاط رمانتيخ ادبینقش موثر ساد در تار

مان بورژوا ات ريات خود او، اخالقيدر زمان ح. ک را قدرتی نو ببخشديی گوتسینو بشود و داستان* رمان احساساتی
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ن نيت که از یخواند، با ا اری فرا مییساد جهنم را به . طلبد دی مییهای جد  انقالبی ارزشۀشود؛ اندیش فرسوده می

 که آن را هرگز به طور کامل شود ن تری را متقبل میي سنگۀفياو حتی وظ. ات داستانی را باز آورديت ادبيق واقعین طریا

ر در دلياء کند، آن گونه که فيک که ساد درصدد است احيگوت) گونه ادبی (ژانر. خلق رمان مدرن: بخشد ق نمیتحق

سا و يت کلياست، و در تقابل با حاکم) paricidial(تًا والدکش يدهد، ماه ی نشان مییکایعشق و مرگ در رمان آمر

اهچال، از ناخودآگاه، در حال يی است برخاسته از برج سین صدایا. طبقه متوسطدولت، و تمامی زهدورزی های 

ت نامحتمل قهرمان مرد یو حکا. های شگرف یرپردازیآلوده از تصو دار از گناه، تب نين تمدن، طنیشکستن تابوهای آغاز

ن یتر قيک، در عميمان گوتر. کند کند و در هر فرصتی به او اهانت می ب میيد که زن را تعقیگو ای را می منییاهر

خواسِت آن را  _ دهد، و مرگ ش خبر میيرسد، انزوای روحی آن را از پ ات آوانگارد میيانی ادبين طغيمفهومش، به مضام

»  مدرنن عصري راستحامی«د، یگو گر، آنگونه که کافکا مییزی دين امر، اگر نه در چیمارکی، در ا) ٣٨( .کند اعالم می

 .است

ای از آثار  دهینر گزيها، پس از آنکه آپول ستيم که سورئاليدان می. دهد ز پيشاپيش خبر میيات را نيادب ش ضِدیداياما ساد پ

ی به ین حال، در دعوی آنها اعتنایبا ا. شوند که ساد از آنهاست کند، مدعی می  منتشر می١٩٠٩ساد را در سال 

 افراط. ک اندازه ساکت استیاِت خشونِت محض به يو حسِم محض ياِت اروتيح. شود  مخصوصًا مدرِن زبان نمیۀمسئل

کن، ساد پرگویانه سخن يل.  آنها در مرگ، خاموش استابیی رود؛ اوج مرز عقل و کالم فراتر می  و  ن دو از حدیهای ا

، دیگو دو ساد سخن می. دهد ل میيک پارادوکس تشکیشالوده رفتار او را «کند،  همچنانکه باتای اشاره می. دیگو می

زبان وادار ) ٣٩(» .کالم ری بییناپذ ات ساکت است، سخنگوی انزوای کامل و به طرز اجتنابيک حیاما او سخنگوی 

نوعی . دهد ب میین کار خودش را فریان کند، و با انجام دادن ايرا ب) annihilation(ب دهد تا نابودی یشود که فر می

توانست   نمیای چ آگاهیيی که هیابد، جای آگاهِی سرد تداوم می

ارقام، . شود ات خود ادامه دهد؛ هر ضربه شالق محاسبه میيبه ح

اد يشود؛ سبکی که در انق سبِک وحشِت کامل می

، )ونهاياسیوار(های متفاوت  وسواسی، صورت) addition(های جمع

 ۀرون از حوزين سبک ما را به بیا. هاست نییگزیتکرارها، و جا

صرفًا ) algebra of coitus(ع  جمابرد، و بر اساس جبر وحشت می

ن سبک به یا. کند ان میي معطوف به خشونت را بۀشد  عقالنیۀاراد

 .رود ش میيپ) nonsense( نامعنا ۀسمت حوز

با . دیافزا سکوت در زبان او می باورِی ساد بر شدت  _ نکیا _  مننگرش

تواند ارتباط برقرار کند؟ در گوش کدام  ن مؤلف مییبشری ا کدام بنی

افکند؟ ساد به عنوان سوژه تنها  ن میيای کالم او طن زادهيدمآ

 های لذت روند و فقط ابژه ان میيگران جملگی از میماند؛ و د می
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فهم  ال جلقی قابليک خیواژگان ساد فقط به عنوان . وجه وجود ندارد چيامکان پاسخ راست به ه. شوند های او می

ها  تيشده، شخص زییهای سبکر الوگین دیدر ا. رنديگ نی را به خود میان ستمگر و قربايهستند، و شکل گفتگوهای م

 ا، نقض کنند تا اسباب تفریح جنسیرشان ریرناپذييشان را، و سکوت و انزوای تغ شوند سرنوشت منطقی وادار می

  ۀش از تجربي او را بۀک، عالقي اروتۀاجرای صحن«کند که  ن نکته اشاره مییبووار به ا  دو  مونيس. مؤلفشان را فراهم آورند

اهای شهوتناک را باز یای در خدمت اوست، و رو نهیزبان ساد همچون آ: درست است) ۴٠(» .کرد واقعی جلب می

 .تابد می

ب یای برای فر لهيشتر وسيبلکه ب. شود قت در نظر گرفته نمیيا حقیت يدر جهت انتقاِل واقع] برای ساد[د، زبان یبی ترد

 :دیگو  آن میۀبارشود، که دلمانسه در می

ر بودنش را ثابت یناپذ د اجتنابیقتی بخصوص، بايست؛ حقيزی ضروری تر در زندگی نيم که چیگو نان خاطر میيبا اطم

تی، هر شهرتی، هر ثروتی در نظر یدی برای هر لطفی، هر عنايد آن را به عنوان کلیيايب. . . برند  می همه آن را بکار: کند

ن يکند، تسک ها احساس مییساز رنگيژرف شرورانه عمل کردن، عذابکی را که وجدانمان از نلذت   ۀليم، و به وسیريگ

 )۴١.(ميده

ها را یورز ما افراط . کند اسی در قرن خود ما جلب میيغات سيزبان در تبل ضِد] دهیپد[ب، توجهمان را به ی فرۀزبان به مثاب

ام بارو هر کالمی يلیقت است؛ از نظر ويای همانا حق ی رسم، هر کالم]Herr Gobels[ ِهرگوبلزم؛ به نظِریا دهید

زاری کنونی نسبت به زبان صحه ين کار بر بیکند و با ا شه خود میينگاری را پ مشی کذب  ساد خط. پردازی است دروغ

روغگو ها د تیکند همه ِکر  واژگان او همچون آن فرِد اهل کرت که اعالم میم کرد؟يسخن او را کی باور خواه. گذارد می

برانداز خود آن است و از عدم اعتمادی که وی نسبت به خوانندگاِن  انيزبان ساد، بن. ماند ه باقی مییسو هستند، دو

 .نديب ب میيدهد، آس ب خود نشان مییغا

اب کارسک، رماِن آديک، رماِن پيسی گوتینو اصول داستان. کند ات میيادب های ضِد یژگیها را واجد و خود فرم آثار ساد آن

)manners(اما از عملکرد . شوند ان مییآرمانی، فقط برای حفظ ظاهر امر، در آثار او نما الوگ فلسفی، و پورنوگرافیی، د

. سازد های ساد هرگونه ارضا را ناممکن می را رانهیشود؛ ز ک رانِه انسانی ممانعت مییا تحقق یفرم، به عنوان کنترل 

. . . . افت یتا به ابد ادامه خواهد . . . ک يآل رمان پورنوگراف دهی ا نمونه«کند،  ون مارکوس استدالل میيهمانطور که است

گری یل دينجا دلیا. . . . باشد   تواند داشته ن فرمی هم نمییانی ندارد، بنابرایا اتمام پاین نوع رمان از لحاظ اقناع یاگر ا

سوزان سونتاگ به درستی . فی مطرح استي تفاوت کۀئلدر واقع مس) ۴٢(» .بينيم يات میبرای تقابل پورنوگرافی با ادب

ن یدهم که ا ح میيمن ترج) ۴٣. (ات حذف شونديد از قلمرو ادبیهای پورنوگرافی نبا وهيدهد که برخی ش نشان می

آثار او . رديگ شی میيج پیگر، ساد از پورنوگراف رایهای د ن جنبه و جنبهیدر ا. ات الحاق کنميادب ضِد] دهیپد[ها را به  وهيش

ن، ساد، بدون یبنابرا. ستيش نيکی بیماِن آنها _ خود_ ند و مقصود درامل از زمان، مکان، و شخص مستقلبًا به طور کیتقر

ار از يرا با زحمت بس) imagination(رپردازی ین کسی باشد که تصويد نخستی غربی، شاۀشیدرک کامل نقش خود در اند

 .دهد  خودش قرار میبر ضدکند، و زبان را   وارونه میسازد، اراده هنر را رها می خیبند تار

ساد . کند م میين کسی باشد که آگاهی مدرن را در درون خالء آن به وضوح تمام ترسيد نخستین، وی شايهمچن
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ن ب تیهای غریارز دی، همیی فرویه به جبرگراياو، با قدرتی شب. ز، بازگرداندیروی غرايعت، به نيخواهد انسان را به طب می

ش ی، تابوی زنا با محارم، نما)primalhorde(نیرمه آغاز. ابدی ال و جسم را، در جستجوی عشق، در میيو روان، خ

م، مواردی هستند که ساد آنها را با يکن وسته با پدران و مادران، برادران و خواهرانمان از نو اجرا میيای که ما پ پییاود

 داری ما هستند و بر همين اساس هم آنيات بيبخش ح اها وسعتیرووی واقف است که . کند نگاهی شهودی درک می

  درازی که تاناتوس بر اروسۀیها، ساد با آشکار ساختن سا نیگذشته از همه ا. برد ش بکار مییها ها را در داستان

داند که   میوی. کند ده میيچير، برای ما پیرناپذييک و تغیای تراژ وهيرا، به ش* ر ِاروسیافکند، تصو بخش می اتيح

. رساند ان مییشود؛ ساد روشنگری را به پا عت میي نشاط طبۀیب، مایات است، و تخريخشونت شرطی برای شور ح

. کند ی مییند که مرگ فرمانرواينش ن میيی به کمیدهد که عشق همواره در جا ن وقوف را از دست نمییکن هرگز ايل

را آنگونه که ساد یشود، ز جوی اروس هرگز تمامًا تباه نمی دتمقصوِد وح«: سدینو ن خصوص میید بروفی در ايجیبر

) genuine(قی يبووار آن را زوج حق دو  مونيزی است که سيسوی چ به لشان رو یگر و قربانی تما کند، شکنجه استنباط می

 بلکه قربانی را اغوا و ن نخواهد بود که صرفًا آزاری را ِاعمال کند،یگر ا ت واقعِی شکنجهیساد آگاه است که جنا. نامد می

ن یا) ۴۴(». . .شود  ک مییک بازی نزدیرابطه به . منحرف کند تا او همدستش بشود و بخواهد که آزاری اعمال بشود

 .ای است که چه بسا آخرالزماِن زمان ما بشود بازی

طی که ی او را فقط با شراخواهد که را مصرانه مییکند؛ ز ِ سخنش به ما را محدود می ن حال، ساد، سرانجام، ربطیبا ا

او آزار را، چه . دهد ای، اجازه نمی چ مذاکرهيچ مواجه، به هيبه هکه خوِد سادی . ریمیکند، بپذ ن میييخودش تع

ن یاز ا. کند  شر را حل میۀن کار مسئلیکند و با ا ل مییشده، به منبعی برای لذت شخصی تبد شده چه استقبال اعمال

اق يتواند حتی با اشت او می. رسد اند، به ارگاسم می اب خود او سوزاندهي مانکنش را در غشنود رو، ساد زمانی که می

شان بدانسان  سندگان منحرفی خواهد بود که تباهییآن نو«کی از ین خوشی پس از مرگش باشد که یتمام در انتظار ا

 تین راه جنای به چاپ برسانند و از اهای دهشتناک شان را نیيخواهند آ خطرناک، بدانسان فعال است که فقط و فقط می

د، اما توانند بکنن گر کاری نمیی آنان خودشان د.رسد، جاودان سازند ان مییشان را پس از آنکه زندگی خودشان به پایها

ن را تا به ين فکر دلنشیها ا ها، و آن تیبی خواهد شد برای دست زدن به جناي ترغۀشان مای های نفرینی نوشته

ابد، حتی زمانی که عامل از کار ی ت کاملی است که تا ابد تداوم میین، جنایا) ۴۵(» . . . .برند   همراه میشان بهیگورها

 ).imagination(رپردازی یِت تصویجنا: کند گر عمل نمییاست و د  افتاده

ا به مبارزه ر ريشر، خ. شود روی آن صرف مرزشکنی میيرا تمامی نیاست، ز  جان زدهيت هیرپردازی ساد از جنایتصو

ساد خدا را با شدت تمام انکار . طحی است گرایش مانوی سنیاما ا. ستدیا طان در برابر خدا میيطلبد، و ش می

. رود ش میيت پینها ک مرزشکنی به سمت بیيالکتید. سازد مطلق همسان میکند، و خودش را سرانجام با قادِر می

ک که مطابق آن يالکتیستگاهی در دیست مگر ايزی نيی دوزخی چیتصور خدا. . . «ابد، ی همانگونه که بالنشو در می

عت ي خود به نام طبۀز به نوبيرود تا با خدا روبرو شود و خدا را ن ش میيپز انکار انسان در قالب خدا، ابرانساِن ساد، پس ا

روح ) ۴۶(» .نکار کندا) negation(عت را از رهگذر همسان ساختن آن با روح نفی يانکار خواهد کرد تا، سرانجام، طب

رساند که  ن نقطه میین سرانجام آن روح سادی را به ايهم. و انکار مدام است) priapic(رمحوری يقی خوِد سادی کيحق
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. ن روح را به کام کشدین خالء چه بسا حتی قدرت مطلق خود اید آورد و ایق که خالئی پدین طریخودش را انکار کند، بد

روان و زبان . ات استيادب شود همانطور که آثار او ضِد آگاهی می رود، ضِد ن سطح فرا مییاالترآگاهی ساد، زمانی که به ب

ابند و وارد سکوتی شوند متناسب با یهای خودشان خالصی   نفرت، در جستجوی آنند تا از فرمۀ، گرفتار در چنبر]ساد[ 

 .نش مخوفيب

 ۀ هست، همانگونه که در تالش من برای نوشتن دربارسد پارادوکسییزی بنويکه چ در تالش مارکی مقدس برای آن

های  تیکنند تا محدود های منطق را فاش می تیشتر محدوديها ب اما پارادوکس. گر هستیهای او پارادوکسی د نوشته

صرار ی که وی از ما به ایزهايدهند، و پاسخ دادن به آن چ ش خبر میيای ما را از پيرانگر دنیآثار ساد عنصر و. ت رايواقع

تا . ميهای او توجهی نکن م که به خواستیگر جرأت آن را نداریکن ما ديل. د ناممکن، استیا شایخواهد، دشوار،  می

 .ها وجود نخواهد داشت اتی برای انسانيچ حيزمانی که به ساد پاسخ داده نشود، ه

 . استداده، در انتظاری ابدی برای شب  ها از وحشت گشوده و تن از دست ، چشم*اورفئوس
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خدای رومِی   دويزه، خشونِت سکس، که آن را با کوپیونانِی عشق، نماِد شهوت، قدرِت غریخدای  ): Eros(ِاروس * 

 . دانند کی میی عشق

 جسد همسرش را از رفوساو. رديم که مییائورود. کند که وصلت مییآواز؛ با ائورود  و  استاد ساز): Orpheus(اورفئوس * 

خواند تا آنکه  اش نغمه می ار از دست رفتهیاد یمچنان به و ه شود آواره می. کند آورد اما در راه او را گم می هادس باز می

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

 .ع منقطن؛ جماعجلق زد. ليتی در انجياز اونان، شخص) : Onanism(سم ياونان* 

 .ک اثر ادبییز از سبِک يد تمسخرآميتقل) : parody(پارودی * 

شود  ات مربوط میيخ ادبیدر تار. ار، ماجراجويع: ییايدر اسپان) picaro(کارو ياز پ. اریي عۀقص): picaresque(کارسک يپ* 

هائی رذل،  الدی آدميمجدهم يپ ادبی بودند، از قرن شانزدهم تا هيی، که نوعی تیايان اسپانیکاروها، ماجراجويبه پ

کند، مثًال در رماِن مول  ت مییرود، و داستان را خودش روا گر مییزهوش که از اربابی به ارباب دياغلب در قالب نوکری ت

ست، و فقط يت مرکزی نيگر شخصیکارو دياما بعدًا، پ. ک استیزوديکارسک، اپيفرِم رماِن پ  . دفو  لياثر دان) ١٧٢٢(فالندرز 

ا هاکلبری یا تام جونز و یشوت يدون ک: شود، و غالبًا هم در سفر است  وحدِت ساختاِر سسِت رمان میۀیحضور او ما

 . نيف

 ). خواب(پنوس ي ِاروس؛ فرزند شب و برادر هونانِی مرگ، در مقابلیخدای ) : Thanatos(تاناتوس * 

 .ن ِبکید، اثر جان اشتای مانند مروارای اخالقی، ا آموزهیا مثل، قصه ای با پند یت یحکا): parable(ت یحکا* 

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

ان يبرخی از روسپ. کنند کشند و آنها را مثله می ان را میيخواهان، خودشان قربان بعضًا، جسد. شود ارگاسم حاصل می

 . شان ارضا شوندیها کنند تا مشتری گی میتظاهر به مرد

د مبتنی باشد بر حاالِت درونی یخود وجود دارد؛ شناخت با  ۀن باور که فقط خود و تجربیا) : solipsism(باوری -نکیا-خود* 

زی فراسوی خودش مطلع سازد، حتی از حاالِت خودش در گذشته هم يتواند ما را از چ  فرد، و فرد نمیۀو شخصِی تجرب

 . است) now(نک یو، ا) me(ماند، من  پس آنچه باقی می. دیزی به ما بگويتواند چ مین

کنند  زند و مثل خفاش پرواز میيخ عی که از خاک بر میيباور به وجود مخلوقاتی فراطب) : vampirism(ی یگرا آشام خون* 

 .شود له ارضای جنسی میيدن خون وسيدن و نوشينوشند؛ مک و خون خفتگان را می) ا مثِل کنت دراکوالی(

 .يکزوفِرنيماران اسکيهای ب یژگیرونی؛ از ويت بيبودن از واقع رفتن در خود و غافل فرو) : autism(مانی  -خود -در* 

ن، يونانِی شراب، فرزند زئوس؛ بی اعتنا به قوانیشايا پیونانی یونوسوس، خدای یاز د) : Dionysian(ونوسوسی ید* 

و؛ یهای جنونی و غر فته رقصيعهد با زنان و بردگان؛ ش هم. گر سلسله مراتب ِم حاکم، واژگوناعتنا به آداب و رسو بی

پرستش او همواره با سکس و شراب همراه . حِد جنون نوش تا سر  و  شي عنوش که سرپناهی نداشت؛ مروج بادهخدای 

 . بوده است

جدهم در اروپا يژگی آن است؛ در اواخر قرن هیی و احساسۀالغرمانی که مب): sentimental novel(رماِن احساساتی * 

. يار داشتر بسين نوع رمان تاثیچاردسون، در رواج ایرمانی از ساموئل ر) ١٧۴٠(ا پاداش تقوا یپاِمال، . پسند عام شد
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 .شود ف میين نوع اثر توصیل در اي به تفصرمانانه برای حفظ عفت و پاکدامنیهای قه  تالش وهای اشکبار صحنه

آشوری . ام شنهاد کردهيدوستی را پ معنی عام آن، همان از عقب کردن است که من کون): sodomy(ومی سد* 

البته، با توجه به بار منفِی مذهبی آن، . دستانين فساد، پليسرزم) : sodom(د، و برای سدوم یگو لواطگری می

د ياند، بع نان لواط کردهید ایلد بگوی اسکار واایکننده پل ِورِلن  اما اگر هم قاضی محکوم. شنهاد خوبی استيلواطگری پ

ِی یل، سدومی، باِر معناين دليبه هم. داند ده آل مییساد سدومی را ا. کنم است ورلن گفته باشد که با َرمبو لواط می

 م، چون از شهريد هم بهتر باشد همان سدوم را حفظ کنیشا. کند و لواطگری در واژگاِن ساد جا ندارد دا میيمثبت پ

در . حد منهدم شد  بینوش  و  شي عليش، به دلیداي پِت کتاب مقدس، سفریرد که بنا بر روايگ شه مییباستانِی سدوم ر

 . برند وانات هم به کار میيسدومی را در مورد کردِن ح. دوستی بهتر است نصورت، همان کونیا ريغ

بزمی طوالنی که در آن . شد ونوسوس برپا مییهای باشکوهی که در آتن به افتخار د جشن): orgy(نوش   و  شيع* 

 .ستيدن را حد و حدودی نیدن و عشق ورزيخوردن و نوش

کتور هوگو آن را یو. خنده شودۀ یمانندش ما کاتوری و کاریبغر  و  بيآنچه به سبب ظاهر عج: )grotesque(گروتسک * 

در آثار » . . .کند ِل زشت و مخوف را خلق میگروتسک، شک«کند؛  عت به هنر اعطا میيداند که طب ن منبعی مییتر غنی

 . شود افت مییات گروتسک يهای فراوانی از ادب ز نمونهيکنز نید

های  تار با گذرگاه  و  رهيای ت ا صومعهیَوال که معموًال در قلعه   و  ات، داستانی از وحشت و هوليدر ادب: )gothic(ک يگوت* 

  . شوند می ها به طرز مرموزی محو  ی پر از ارواح که در آن ناگهان آدمیدهد، با فضا اهچال روی میيتو و س  در   توينیرزمیز

ست؛ يمرزی برای آزادی فردی قائل ن و  چ حدياسی و اجتماعی هيکسی که در مسائل س): libertarian(ن یبرتاريل* 

 . ناژ در فرانسویيبرتي، از ل)زن(ن يبرتيو ل) مرد(برتن يل. خواه آزاد

ای را  ن خودکشیيرو چن نی از ا وخواند ای که خودکشی عشاق را می یا دوخوانیتکخوانی ) : liebestod (تود بسيل* 

 . شود واگنر اطالق می) ١٨۶۵خ، يمون(زولده یستان و ایزولده، در تری مرگ اۀدر اپرا، به صحن. یندگو می

 طعنه، طنز،. رابرهای فراوانی به فارسی داردب:  به فرانسهironieسی، ي به انگلironyن، يبه الت) ironia(ا يرونیآ* 

اری از ي اما در بس .گریهای د شخند، تخطئه، استهزا و نمونهیالعارف، ر ی، تجاهلینما ّکم، نادانهرویداد، طرفه، ت _ وارونه

یا با کاراکتر  سنده با اثرشیِک نويرونیآ ۀ برای مثال، فاصل،کنند نمیاری یات، برابرهای فوق ين واژه در ادبیکاربردهای ا

ند، اما يب ت را نمیيا واقعیزی در جهل است يقهرمان اثر نسبت به چ: شود ده میياِی ساختاری ناميرونیآداستانش که 

ا یی ینما نادان. . . ده بر قهرمان اثر باشند يِت پوشيتوانند شاهد واقع رند که میيگ ای قرار می هیسنده و خواننده در زاوینو

ات، يشمار معناهای آن است و بخصوص در ادبيکی از بیشود که امروز  ا محسوب میيرونیآن یی آغازالعارف معنا تجاهل

 . کاربرد غالبًا بی

  حاضرهسِی مقالين آثار مارکی دو ساد مطابق متن انگليعناو
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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 )١( جسم در مارآی دو سادی تمنا

 ویکتوریا طهماسبی

منظور آدورنو از این . خواند ی میوفان مكتب فرانكفورت، نيچه و ساد را نویسندگان سياه بورژوازيلس، از ف)٢(تئودور آدورنو

ترین نویسندگان عصر ظهور  القلم دهد آه این نویسندگان ممنوع این گفته، از طرفی، نشان می: گفته دو وجهی است

از طرفی دیگر، . ای بودند آه در صدر ليست سياه گفتمان بورژوازی قرار داشتند بورژوازی، یا بهتر بگویم، دو نویسنده

نظير خود تاریكترین زوایای سيستم تفكری  ین گفته این است آه ساد و نيچه با صراحت و صداقت بیمنظور آدورنو از ا

هایی آه تفكر خرد ابزاری مایل به   نقيضه؛اند و تناقضات حاصله از آن را با دقت به روی آاغذ آورده) ٣(عصر روشنگری

 ساد بپردازم آه در آن این تناقضات با هم تالقی نموده خواهم به سه جنبه در تفكر در اینجا می. دیدن آنها نبوده و نيست

 .و نام ساد را جاودانه آرده است

 جنسی با خشونت/ تالقی تمنای جسمی 

 .بينی و اتوماتيزاسيوِن فعاليت جنسی و طغياِن تمنای جنسی در برابر این پروسه  تالش خرد ابزارگرا در آنترل، پيش

انتهایی تمنای جنسی در   جهان به طور آل و از جهاِن تمنا به طور اخص، در مقابل بی تالش خرد ابزارگرا در رمززدایی از

 .توليد و بازتوليد خود

 

 جنسی با خشونت/  تمنای جسمیۀرابط

 ۀ شخصی و چه در جنبۀچه در جنب( سكس با خشونت را ۀساد یكی از اولين متفكرین جهان غرب است آه رابط

 .رح داده استآورترین صورت ش به شوك) اجتماعی

 :شود به این صورت شروع می) فيلم نيمه واقعی ـ نيمه تخيلی از زندگی ساد (Quiltاولين سكانس فيلم 

شود آه   زن دو دست مردانه دیده میۀهای برهن به روی شانه. دهد های لخت زنی را نشان می تصویر، چهره و سرشانه

زند و تمامی بدن او  در نگاه زن ترس و هيجان موج می. رود رت زن میدوربين به روی صو. در حال باال و پایين رفتن هستند

ناگهان دوربين با . آند دوربين بيننده را به وضوح تحریك جنسی می.  قوی در حال لرزیدن استۀزیر آن دو دست مردان

مردانه روی آن دو دست .  اعدام آن زن استۀصحنه، صحن. دهد  بزرگتر را نشان میۀرود و زمين سرعت به عقب می

بيننده حاال جمعيت . های جالد اوست آه در حال انداختن طناب دار به گردن زن است های لخت زن، دست شانه

. های گرد آمده با هيجان زیاد در حال هورا آشيدن هستند  انسانۀتود. بيند اند، می بيشماری را آه به دور آنها گرد آمده

دوربين . آفریند ای از حس ترس و تحریك جنسی می صحنه در بيننده ملغمه. گویا جمعيت هم در اوج تحریك جنسی است

های ساد آه در پشت   یك سلول زندان و از درون چشمۀرود و این بار تمامی آن اتفاق را از پشت ميل تر می دوباره عقب

 .بينيم ها زندانی است، می آن ميله

ای بين  شود، فاصله ی آه در آن، بر خالف تظاهری آه میجهان. دید مارآی دو ساد اینچنين جهان اطراف خود را می

 مصری ۀای آه بر جسم برد  ساد، تازیانهۀدر چشم موشكافان. خشونت و سكس، بين بوی اورگاسم و بوی خون نيست
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 مرد یا زنی لخت در بستر عشقبازی ۀای است آه بر گرد دارد، همجنس همان تازیانه شود و او را به تبعيت وامی زده می

 .رساند شود و او را به اورگاسم می زده می

  .جنسی است ـ  گيرند و آن تمنای جسمی  آزادی و اسارت انسان هر دو از یك منبع سرچشمه میۀبه زبانی دیگر، ریش

اند به این سرچشمه دسترسی پيدا آنند و به توليد و بازتوليد  هایی آه توانسته از همين روست آه رهایی از سيستم

های بعد از ساد، مثل دولوز،  به طور مثال، تئوریسين . شود تر از آن است آه تصور می  اهداف خودند، مشكلآن در راه

داری نه در توليد آاال، بلكه در توليد و بازتوليد مدام تمنا،  گوتاری، فوآو و غيره، معتقدند آه رمز بقای سيستم سرمایه

یكی از  . شود  تئوریك فروید میۀاد، بعدها، مهمترین پای سۀ موشكافانۀاین مشاهد . بخصوص تمنای جنسی است

 .  خشونت و تمنای جنسی استۀ قدرت و جسم و رابطۀمهمترین دستاوردهای ساد، بنابراین، نشان دادن رابط

 .شود ها استفاده می شود، یا از آن در جهت به بند آشيدن انسان شود، یا سرآوب می ای آه یا نادیده گرفته می رابطه

     

 خواهد بگوید؟ های سكس جمعی خود چه می ساد در صحنه

های ساد، از یك جنبه،  های سكس جمعی در نوشته صحنه

 .  آن است  منطقیۀآشاندن گفتمان عصر روشنگری به نتيج

های سكس جمعی ساد، به موازات  در صحنه یعنی چه؟ 

شناسد، ما شاهد نظم دقيق،  تمناهای جنسی آه حصاری نمی

 آاراآترها ۀریزی شد ر مشخص و حرآات از پيش برنامهتقسيم آا

ها، بيشتر از آنكه در مورد  به زبانی دیگر، این صحنه . هستيم

های لخت باشد، به قول آدورنو، یادآور یك تيم بسيار  تمناهای بدن

 .متشكل و مدرن ورزشی است

اند و  عهده دارند، حرآات از قبل تعيين شدههای لخت با دقت آامل هر آدام وظایف خاصی را به  ها، بدن در این صحنه

شود و پروسه با   تعيين می"تيم" همه توسط …موقعيت دست، پا، آون، پستان و  . تقسيم آار آامَلن مشخص است

بينی  ها، حرآات آنچنان پيش  در این صحنه .شود بينی شده، دنبال می دقت آامل، جهت رسيدن به هدفی از قبل پيش

داند آه چه زمانی باید چه آند، چه بدهد  هرآس می . ونه ابهامی در مورد ایفای نقش وجود نداردشده است آه هيچگ

 .  آامل تكنيِك خرد ابزارگرۀغلب: و چه بگيرد

شده و تابو آه ذات  ، سرآوب”منحرف“های او تمناهای جنسی  شاهكار قلم ساد در این است آه در آفرینش

بينی آنترل و پياده آردن نظم دقيق و قانونمندی خشك  خرد ابزارگرا در پيششان حصارشكنی است، با وسواس  وجودی

شنيده و به /ای آه خوانده های ساد را از پورنوگرافی ساده  این است آنچه آفرینش .آند در تقسيم آار تالقی می

 .آند شود، جدا می فراموشی سپرده می

 :مثال از رمان فلسفه در اتاق خواب
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هایی را آه  آنم مادری را به شما برگردانم، ساك بزنيد، و اگوستن هم ضربه قعی آه دارم تالش میاوژنی، آيرم را مو"

ببينم آه آون خواهرت را دوست دارم به هيچ وجه، متغير نخواهم شد، شواليه،  . خواهم زد به من باز خواهد گرداند

 ".ت را ببوسمهای خود را در وضعيتی قرار بده آه در حين عمل بتوانم آفل: گایی می

 :یا

یر را شالق خواهد زد، چون آس مادام دو  آنژ الپی ـ مادام دو سنت . نظرم بر این است همه همدیگر را شالق بزنيم"

آنژ را خواهم زد، اوگوستن مرا، اوژنی اوگوستن را و خودش   ـ آند؛ من مادام دو سنت ميستيوال را دارد خيلی محكم می

یر  پس از اینكه الپی. ایستند همه سر جای خودشان می. (ه بيشتر شالق خواهد زدرا هم شواليه با خشونت هر چ

 ").…آند دهد آه آون را بكند، و او هم می آس را آرده است، اربابش به او دستور می

ناپذیر و اتوماتيزاسيون عمل جنسی، وسواس  ساد با به تصویر آشاندن این نظم و هماهنگی دقيق، تقسيم آار تخطی

از سویی دیگر، قلم ساد . دهد اش نشان می بينی و آنترل انسان، جسم او و تمناهای جنسی بزارگرا را به پيشعقل ا

آورد و به توليد و بازتوليد خود  های جدید به وجود می به خوبی نشانگر این است آه تمنای جنسی در هر هيچ خواسته

های ساد  در نوشته) از طریق اتوماتيزاسيون(نی و حصارسازی حاصل این نبرد، یعنی حصارشك. پردازد دوباره و دوباره می

ساد با  . شود  اصلی قلم ساد میۀبلكه خود این تالقی است آه مشخص، شود با پيروزی یكی بر دیگری تمام نمی

 .آند بينی و مجسم می ترین اشكال تسلط بر انسان را هم پيش ترین تمناهای جسم به نوعی درونی ترسيم درونی

 

 دایی از جهان تمنارمزز

اش هيچگاه به  گوید آه ناخودآگاه انسان ماشينی است آه توليد فانتزی ژاك الآان، مهمترین روانكاو بعد از فروید، می

 یعنی اینكه هر قدر آه توليدات ناخودآگاه به خودآگاه تبدیل شوند، یا به قولی، آدزدایی شوند، ناخودآگاه  .رسد پایان نمی

آردند، انباری پر   در واقع، ناخودآگاه، بر خالف آن چيزی آه نخستين پيروان فروید فكر می .آفریند د میهمواره آدهای جدی

بلكه بيشتر به ماشين توليد معنا و فانتزی شبيه است آه هيچگاه از  . از معنا و فانتزی آه در انتظار آشف شدن باشد

 ذاتی فرایند ناخودآگاه است، رمزی آه شاید در قدم بعد توسط به زبانی دیگر، توليد رمز مكانيسم . افتد بازتوليد نمی

 ناخودآگاه، هر جا و  . این پروسه، به زبانی دیگر، همان حصارپذیری و حصارشكنی فانتزی است .خودآگاه ترجمانی بيابد

در  . پردازد ید می عمل بپوشد، دوباره به توليد فانتزی جدۀاش ترجمان شود و یا جام های توليدشده هر چقدر آه فانتزی

 .واقع، مكانيسم زنده ماندن ناخودآگاه در توليد مدام رمز است

 ۀحلی برایش نداشتند و در نتيجه آن را به مثاب های فلسفی اوليه، به این پروسه بخوبی واقف بودند، اما راه گفتمان

بينی علمی و خرد ابزارگرا،   جهانۀط اما عصر روشنگری، به همراه سل .عرفان متافيزیك در درون نظام فلسفی پذیرفتند

تواند آدزدایی   در این نگرش علمی هر آد می .در صدد رمززدایی از جهان به طور آل و از جهان تمنا به طور اخص برآمد

توان آليد آن را به  شود آه در نهایت می  انباری دیده میۀناخودآگاِه انسان به مثاب . تواند عریان گردد شود و هر رمز می

 تقليل داده و سپس فهميده و آنترل شود، ناخودآگاِه "ماده"همان طور آه جهان پيرامون، از طریق علم، به  . دست آورد

 .فهم و آنترل است های او هم قابل انسان و فانتزی
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تزی شود، اینكه فان ای از ناخودآگاه انسان به عرضه گذاشته می تنها پس از ظهور گفتمان پسامدرن است آه درك تازه

 بوده و به همين دليل "اینجا ـ  اآنون"توليد رمز در ناخودآگاه، به واقع، پرواز ذهن انسان از  .  او به آزادی استۀبشر دریچ

 در اینجا، بحث پسامدرنيسم،  .وسواس تفكر مدرن با رمززدایی از جهان تمنا، به قول آدورنو، تالشی بيهوده است

 بلكه به واقع شناخت ساختار ضمير ناخودآگاه و ،ای از رمز و راز نيست در هالهبرگشت به عرفان و پوشاندن همه چيز 

تمنای انسان به آزادی و حصارشكنی، چرا و چگونه تمنایی ابدی و جاودانه "آه   این - جواب به پرسشی اساسی است

 "است؟

منای جنسی و طغيان بدن در مقابل در این راستاست آه قلم مارآی دو ساد تالش خرد ابزارگرا برای رمزدایی از جهان ت

بيند، همه چيز را تجربه  های ساد همه چيز را می  رمانۀخوانند . گذارد واسطه در معرض چشم می این رمززدایی را بی

تر از هميشه در انتها به جای گذاشته  آشد، اما تشنه ترین تمناهای جنسی را بو می آند، عریانی مطلق را و درونی می

 .شود می

 

آند، بسيار  ام را با بخشی از شعر زیبا آرباسی تمام آنم آه در آن، او به فضایی آه ساد ترسيم می خواهم مقاله می

 :طلبد نزدیك شده و به سرانجام رسيدن رمززدایی جهان تمنا و اتوماتيزه آردن تمنا را به چالش می

 

…… 

 !ایم حرف اول را نگفته، حرف آخر را زده

 بسته بودید و هایم را آه  و باز چشم

 …دادید به سوی، به سوی، به سویی ُهلم می

بچرخ، این یكی پایت را بلند آن، آن یكی را ببند، آمی بيشتر، آج، راست، آها، برگرد، آمی آمرت را خم آن، : گوید می

 …نه باال بده، بيشتر، آمی پایين بيا، آها

 .بكوب، تو بكوب، تا پارگيم بكوب، تا ته استخوانم شاید

 . نشد، یك دور دیگر، تو بيا رو یا از بغل، این آمی بهتر استاین

…… 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، یا آلمات دیگر هيچكدام آن "هوس"،"شهوت"، "غریزه"ام چون   را انتخاب آرده"تمنا" ۀ در فارسی آلمDesireـ من برای ١

ناپذیر هم   نه تنها خواستن وجود دارد، بلكه اشتياق سيری"تمنا" ۀدر آلم. درسانن  را نمیDesireاشتياق و تشنگی در 

 .دهد معنا می

 به خصوص بخش Dialectic of Enlightenmentتوانيد به آتاب آدورنو  ـ برای بحث تئودور آدورنو در مورد نيچه و ساد می٢

 .دوم رجوع آنيد

 . آه همانا عقل ابزاری یا خرد ابزاری است، توجه دارمـ در اینجا بيشتر به یكی از تبلورات عصر روشنگری ٣
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 !اگر نمی توانيد حرف بزنيد، پس حداقل حرف نزنيد

تک تک افراد آن متخصص، روشن فکر، صاحب نظر، . خوشبختانه جامعۀ ما خيلی سطح علمی و فرهنگی باالیی دارد

دیگری دارند که در دیگر جوامع برای به دست منتقد، رئيس، آینده نگر، سياستمدارند، و خيلی نکات برجسته و مهم 

اما ما، همانند دیگر موارد، ره صد ساله را یک شبه می پيمایيم، و .  آوردن حتی یکی از آن ها باید سال ها زحمت کشيد

چنانچه کوچکترین اظهارنظری مخالف عقاید خود بشنویم آن را محکوم، و بی پایه و اساس دانسته، عزم خود را جزم می 

با توجه به این روحيۀ خود محوری، هيچ کس را نمی توانيم . نيم و به جنگ و مقابله با این رخداد بزرگ بشریت می رویمک

تنها و تنها کسانی منزلت در کنار ما بودن را به دست می آورند که، سری داشته باشند که مدام .  در کنار خود بپذیریم

چون روشن فکر بودن امروزه مد جامعه است اگر روشن فکر نباشی، .  ایيد بفرمایدباال و پایين رود و سخنان گهربار ما را ت

" خاموش فکر"به مصداق مردن بهتر از زندگی ذلت بار است، باید به هر ترتيب که شده خودی نشان دهی و برچسب 

 . بودن را از پيشانی ات برداری

فکر می دانند، بلکه مردم هم بر همين باورند، و تصور در این ميان هستند کسانی که نه تنها خودشان خود را روشن 

 که در تمام عرصه های  هم هست عاشق بی پروای بشریت نه تنها روشن فکر است، بلکهمی کنند که این شخص

روی سخن من تنها یک نفر .  اقتصادی و سياسی و اجتماعی از عشق و محبت و دوستی و انسانيت سخن می راند

است اما من به یک مثال از این نمونه افراد سرشناس بسنده کرده و یافتن اشخاص دیگر را بر نيست، بل یک جامعه 

 .ممی گذار عهده خود شما

 فارغ التحصيل ،دکتر حسين محی الدین الهی قمشه ای

. دانشگاه الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران است

 پس از پایان تحصيالت دانشگاهی به کار تدریس در ایشان

انشگاه تهران و سایر مراکز آموزش عالی در داخل و بعد د

ليف و ترجمه در أها خارج از کشور پرداخت و در کنار آن به ت

وی  .  عرفان و ادبيات و زیبائی شناسی مشغول شدۀزمين

 ملی ایران ۀ قریب یکسال نيز ریاست کتابخان١٣۵٨در سال 

ت گرفته و زبان انگليسی، عربی، فرانسه و غيره را نيز در ایران  آموزش های او در ایران صورۀهم  .را عهده دار بود

ساکن تهران است و سالی یکی دو بار به مدت سه تا چهار هفته برای ایراد سخنرانی به کشور های . آموخته است

ملبورن، ( وی در اکثر کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا، انگليس، هند، تاجيکستان، و استراليا  .خارج سفر می کند

 . سخنرانی داشته است) سيدنی، بریزبين

ار محبوب و معروف يران بسی ای نزد هنرمندان و مردم عادیات جهانيان عرفان و ادبيبدر ن یريل روش شيشان به دلیا

نندگان انتخاب ياز طرف ب% ٨۶ت ی اآثریون با رایزین سخنران در تلویبه عنوان محبوبتر١٩٩٨ -٩٩سال هستند و در 
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ن ی اهاز جمل.  را ارائه آرده اندی ای درسیا دوره هاي در دنیاري بسیها  در دانشگاهی قمشه ایدآتر اله .شدند

 .د باشنیگر می دیارينوس و بسي تمی، آآادمی ال ایوسی، یج، دانشگاه لندن، برآلیها آآسفورد، آمبر دانشگاه

رد اعتماد مردم که در رسانه های ارتباط جمعی مسلما توجه خاصی به گفتار و اظهار نظرهای این چهرۀ سرشناس و مو

 شخصی داشته باشد، روی عالم یک عقيده و نظر، هر چند جنبۀبسا که ا. دوشمی داخل و خارج کشور حضور دارند، 

هدف من .   دوستداران ایشان معموال سخنان و اظهارنظراتشان را می پذیرندخاطبين ایشان تاثرگذار بوده است؛تمام م

این نمونه، سخنرانی اخير ایشان در کانون ایرانيان دانشگاه تورنتو بود که آرشام پارسی سخنگوی سازمان نيز از عنوان 

دکتر قمشه ای در جمع ایرانيان مقيم . ال قرار دادان را در مورد همجنسگرایی مورد سؤدر آنجا حضور داشت و موضع ایش

 :نيمکتوجه شما را به گزیده ای از سخنان ایشان جلب می . دتورنتو در مورد جهانی شدن و زیبایی و عشق سخن راندن

ا، من به ترک ه. من به همه سالم می کنم.  هستيمی همه صورت هاست و همه از یک منشأقلب من پذیرا •

 . فارس ها و همه سالم می کنم زیرا ما همه از عشق هستيم و زیبایيمعرب ها، کردها، لرها، بلوچ ها،

 .کمرانی می کند و ما معموال فعاليت هایمان را با تایيد دلمان انجام می دهيم تشخيص ها حدل بر همۀ •

ال قرار گرفت که چرا فقط ؤمورد س. شخصی سازی به دست داشت و تنها یک نت بلد بود و آن را می نواخت •

ن نت ها اما او نمی دانست که از کنار هم بود.  که من فقط همين را می دانم، و پاسخ داد،این نت را می زنی

 .موسيقی تشکيل می شود و زیبایی را می آفریند

 باید هميشه بر طبق فطرت عمل کرد و ذات ما انسان ها عمل به فطرت درونی مان است •

اگر کسی واقعا حق دارد نباید با او . انصاف از بی انصافی بهتر است و باید حق انسان ها را رعایت کنيم •

.  بعضی مواقع کامپيوتر های ذهنمان را فرمت کنيم و به اطالعات ویزا بدهيمباید. مخالفت کرد و او را انکار کرد

چراکه خيلی از مطالب هستند که ما آنها را خوب نمی دانيم اما حقيقتا بد نيستند و باید تغيير در بينش و 

 داریم، اگر با چيزی مخالف هستيم دربارۀ آن بحث کنيم و  اگر به چيزی باور و اعتقاد. عقيده مان بدهيم

 .شرمنده نباشيم

همه با هم برابر هستيم و .  اساس دموکراسی احترام به انسان است و باید به انسان بودن فرد توجه شود •

 .باید به هم احترام بگذاریم

قسم بخوریم که منافع خودمان را به دیگری ترجيح ندهيم و هميشه حق را عزیز بداریم و دست از دشمنی  •

 .م و در کنار هم باشيمبرداشته و هميشه با ه

آرشام پارسی خود را سخنگو و دبير حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ایران معرفی کرد و سواالتی را از دکتر قمشه 

االت او بسيار غير منتظره بود زیرا این موضوعات در جمع ایرانيان خارج از کشور هم سؤ.  ی پرسيد و نظر او را جویا شدا

 :او پرسيد. می رودبه نحوی تابو به شمار 

o آیا به من هم سالم می کنيد؟. جناب دکتر، به همه سالم کردید، من یک همجنسگرا هستم 

o  آیا باید در جامعۀ ایران تنها نت هتروسکشوالی را نواخت و آیا همزیستی تمامی گرایش های جنسی موسيقی

 زندگی را نخواهد ساخت؟
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o ه دليل گرایش جنسی یک فرد او را از این حقوق محروم از دموکراسی گفتيد، آیا به نظر شما می توان ب

 داشت؟

o و در آخر دیدگاه شما نسبت به حقوق همجنسگرایان چيست و چه جایگاهی باید در جامعه داشته باشند. 

هدف از این پرسش ها به چالش کشيدن باورها بود و این که آیا مدعيان عشق و انسان دوستی خود عاشق انسان 

آیا ما فقط شعار احترام حقوقی می دهيم یا اینکه از احترام گزارانيم؟ چه . به محکوميت می دهندهستند یا فتوی 

پاسخی می بایست شنيد؟ آیا دکتر قمشه ای هوموفوبيک است؟ مدافع حقوق همجنسگرایان است؟ این پاسخ بسيار 

 که به ایران برخواهد گشت، در جمعی که همه ایرانی هستند و برخی از ایران آمده اند، سخنرانی. ستاسختی 

 . مراسمی که در حال ضبط است تا در ایران پخش شود و ترس از اظهار نظر و عقيده

حقيقت اینجاست که یک نمودار نرمال وجود دارد و کسانی که بر . به شما هم سالم می کنم. بله، به به خوشبختم"

هستند .  اما این بدان معنا نيست که دیگران وجود ندارند.د انروی این نمودار هستند افراد نرمال جامعه را تشکيل داده

. برخی از افراد هرمافرودیت هستند یعنی هم اندام جنسی زنانه دارند و هم مردانه. اما در نمودار نرمال قرار نمی گيرند

به عقيده .  دارداین مشکلی است که وجود. خدای هرما و خدای فرودیت با هم در آميختند و فرزند آنان هرمافرودیت شد

در غير این . و نظر شخصی من می توان با استفاده از متدهای مختلف درمان شد و به نمودار نرمال جامعه پيوست

 ." صورت، فقط هستند، اما خارج از نمودار نرمال

 . این تمام پاسخ دکتر قمشه ای بود

! به همۀ پرسش ها پاسخ داد؟ حتی پاسخ اشتباه؟آیا باید .  اینجاست که به همان نقطۀ مورد نظر این مقاله می رسيم

اگر نمی توانيم پاسخ دهيم چرا ساکت نمی مانيم؟ چرا .  چطور می شود اگر پاسخ سوالی را که نمی دانيم ندهيم

آیا ! االت می گفتند که از پاسخ دادن معذورمه دکتر قمشه ای در پاسخ به این سؤاظهار نظر می کنيم؟ آیا بهتر نبود ک

آیا قابل فهم نبود که به دالیل شرایط موجود و جو حاکم امکان !  کوت کردن، کامل ترین پاسخ ها را در خود نداشتاین س

 پاسخ دادن به این پرسش نيست؟ این پاسخ کوتاه و بی ربط سندی بر هوموفوبيک بودن نيست؟ 

این یک مسئلۀ .  روشنی مطرح کننداکنون زمان آن فرا رسيده که افراد موضع خود را در قبال اقليت های جنسی به

موضع افراد در مقابل مسئلۀ همجنسگرایی امروزه یکی از معيارهای دموکرات بودن . بسيار مهم در جهان مدرن است

همانطور که به یاد دارید یکی از بحث های جنجال برانگيز انتخابات جرج دابليو بوش و جان کری همين موضع آنان . است

 . یان بوددر مقابل همجنسگرا

در آخر باید توجه داشت که اگر نمی توانيم حرف بزنيم، پس حداقل حرف نزنيم، و در موضع یک سخنران محبوب، نظر 

 . غلط خود را به جمع نقبوالنيم
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  اگر توی همين اتاق که هستم باشيم،  صد و هشتاد

 ساقی قهرمان

 

 

 پاها را وا کرده به زاویۀ صد و هشتاد 

 نشسته است

 بودا  درخت 

 بی ریشه 

 بود

 

 من ایستاده بودم              آن دور           تکيه به دیوار

 نزدیک آمدم

 حاال زنبور منم

 خم

  روی گلی سياه که نشکفته الی پاهاش

 نيش بزنم؟ 

 وا شود 

 و دیگر؟ 

 

 اگر این اتاق صحرا بود شاپور غنچه می شد

 من نيش زنبور

 

 هاب می شداگر این اتاق آسمان بود شاپور ش

 من تودۀ ابرکبود 

 

 خدا بود اتاق اگر این 

 من جهنم بودم 

 شاپور ابليس
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 اگر این اتاق همين اتاق بود که هست

 شاپور می نشيند روی تخت

 پاها را وا می کند به زاویۀ صد و هشتاد 

 من آمده ام ایستاده ام نشسته خم شده ام روی گلی سياه نيش بزنم

 پيش از آنکه وا شود 

 آن ور   روی مبل بنشينم رم برومبپ

 پاهایم را وا کنم به زاویۀ صد و هشتاد

  

 لبهایش را که به لبهایم می ساید پاها را ببندم دور سرش 

 همينجا بماند لبهایم را الی دندان بفشارد سرش را الی پاها بفشارم

 

 زاویه که هستيم سر نداریم صدا نداریم چيزی هستيم که می پيچيم 

 یم پا نداریم گونه و گردن نداریمدست ندار

 مو نداریم انگشت های تابيده الی مو نداریم لب های بوسه نداریم 

 شب نداریم روز نداریم زانو نداریم کف پا و انگشت شست پا نداریم 

 می پيچيم از نفس می افتيم

 بيدار می شویم از هم پاهای هم را می بينيم دور گردن هم گردیده 

 بلند می شود صدای موسيقی هم 

 بوی قهوه هم بلند می شود

انگشت ها فرو می روند الی موها لب های من اول لب هاش را پيدا می کند گم نمی شود بعد دست ها پستان ها را 

نيست بسازد جابجا می کنند و پاها الی پاها فرو می روند و نقشۀ آن داستان محشر را که معلوم نيست کی قرار است 

؟ نورش کم است؟ چراغ اد شاپور فقط می آید که نور پای پنجره بس نيست این زنبور چرا وزوز نمی کندفيلم و آن یکی ی

 ؟ بودا نشسته بود؟ کجا؟از کجا

 

 ٢٠٠۶مارچ 
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 يک شب مهتابی
 

  فرهنگ کسرايیپاره داستانی از

 
 

هایی هایی عسلی، پا هایی درشت و زیبا، چشم  ساله، با لب٢۴ بخش ما جوانی بود بهياِر

. هایی استوار داشت ولی خرامان می رفت گام. ای ستبر سينه وعضالنی، کمری باریک 

 آمدهميشه لبخندی برلبش بود که هيچگاه به دیده نمی. نگاهش مهربان و درعين حال نافذ بود

 . اش را اسرارآميز می نمود همين چهرهولی آدم حضور آن را حس می کرد و

همان شب مهتابی سرد .  همان شبی که خونریزی داشتمنبود،او یکشب بيشتر در بخش ما 

 و درد ،های یخ رگ هایم را می زدندهمان شبی که تيغه. ها یخ بسته بودکه بخار روی شيشه

 .روحم را می خراشيد

های   لبپشت ها وتا در را بازمی کرد پيش از هرچيز نگاهش روی پيشانی و گونه. آمداو برای پانسمان زخم هایم می 

های جستجوگرش،   به دست،هایش بود کنار تختم که می ایستاد نگاهش همواره به دست. خيس از عرقم می ریخت

های انگيز از پس پشت گذشتهای دلنگاهی که انگار همچون آهنگی آشنا یا نغمه. اشهای ورزیده و کارآزموده به دست

.  می شد و نرم و آهسته تمام وجود مرا دربرمی گرفتدوری از روی دست هایش به آرامی در سکوت اتاقم پراکنده

نگاهش به انگشت های بلند و استخوانيش بود، انگشت هایی مانند گلبرگ های پرطراوت شقایقی که در تندبادی 

 من هم بود که خونم   نگاهش به رگ و مویرگ های مضطرب.ندرقصد و در هم و باهم می انهم داده سحرگاهی سربه

تيغ ام می گذشت و یخپارهنگاهش از پوست پاره. يغ های درد با شتاب به تپش های سنگين قلبم می ریختندرا از ميان ت

های  کاش لرزش پوستم را زیر سرانگشت. انداختهای درد را به شعله می کشيد و تنم را از لذت غریبی به لرزه می 

 ستبر و آن ل مار از روی آن  سينۀش بپيچد مثکاش این لرزش پر شوق و تمنایم به نفس های داغ. ظریفش حس کند

ای شاید سرخ بودند بلغزد و در هایی که از حسرت بوسه ها و رگ های داغش، از ميان لبگردن و پيچش آن عضله

پاشد، کاش مرا با روی تنم ب کاش نگاهش .کاش نگاهش روی زخم هایم بماند. دهليز دهان پرتمنایش سرریز شود

 داغش مهتاب را ميان ما آب کند و مرا رها سازد از این درد جانکاهی که زیر پوستم یخ زده  تندست هایش ببلعد، با

 .است

 .  بعد رفتَواو یک شب در بخش ما بود، فقط یک شب، 

 . مثل برادرم که برای هميشه رفت

 .کاش باز بياید و دوباره کنارم بخوابد

     . من هنوز درد دارم
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 رايی  فرهنگ کسدوقطعه از

 

هاملحفه  

 
 

ی ی همسایه مان یا به بالکنِ  خانهی اتاقم که به حياط نگاه می کنم یا به خيابان یا به باغچهمن گاهی از پنجره

 روبروئی روی بند

. بينمهای سفيد میملحفه  

 

.هارو تميز و سفيد نمی کنههيچی مِث الجورد مالفه: مادرم می گفت  

حتا خونو؟: خواهر پرسيده بود  

.مادرم فقط چشم انداخته بود در چشم خواهرم و سرش را تکان داده بود  

 

اش را مثلِ  پرچم بسته است به آنتنِ  ماشينش بينم یکنفر ملحفهمن گاهی می  

.اند تا خشک شوندهای قطار آویزان کردهها را از پنجره بينم که ملحفهگاهی هم می  

.اند، آویزانندها بسته شدهها به بندهائی که به ميلهقطارِ  برقی ملحفه بينم، در ام که، یعنی گاهی میحتا دیده  

امها را دیدهدر ایستگاِه زیرزمينی قطارها هم ملحفه  

 در اتوبوسها

.اش آویزان کرده بودی عقب تاکسیحتا یکی به شيشه  

بينم یک خيابان پر از ملحفه است گاهی می   

اهیا دور تا دور یک ميدان یا سر چهارر  

اندها را روی آن پهن کردهاند و ملحفهاز یک مجسمه به یک درخت بند کشيده  

 یا از یک درخت به یک تيرِ  چراغ برق

 از یک ستونِ  سيمانی به یک دیوارِ  آجری 

.انداند و چندین ملحفه روی آن انداخته بينم که بند کشيدهحتا از روی پياده رو به َسردرِ  یک ساختمان می  

ی تا شده ام زنی که روبرویم نشسته و یک دسته ملحفهام یعنی متوجه شده بينم یا دیدههی در قطار برقی میمن گا

.و اتو کرده را روی زانوهایش گرفته، شباهت دارد به آن زنی که کسی می خواست عکسش را روی قلمدانش بکشد  
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شبيه کسی بود که عاشق یک جفت چشم روی یک هایش را با نخ بهم بسته بود و یکبار هم زنی را دیدم که ملحفه

.تابلوی نقاشی شده باشد  

.هایش سفيد بود و شبيه شتر دهانش را می جنباندام که موهایش مثلِ  ملحفهمن مردی را دیده  

اند که من می شناسمشان یا می شناختمشان یا دیده هایشان شبيه کسانی می شوند یا شدهانگار آدمها با ملحفه

.بودمشان  

هایش روی تاب نشسته بود و شبيه یک مارماهی بود، سياه و دراز ای را دیدم که با ملحفهیک بار دیگر در پارک پسر بچه

.و الغر  

ی تا شده روی ميزش شبيه مدادی که عنکبوتی داشت به آن تار می پسرک جوانی را دیدم در بانک با یک دسته ملحفه

.تنيد  

اش کنار قصابی حرم امام رضا دست پدربزرگم  بينم شبيه آن کسی که روی ملحفهیگاهی هم پيرمردی را در خيابان م

.را می بوسيد  

   

  بينمها را گاهی میمن این ملحفه

.آلود باشد یا بارانی یا برف بباردحتا اگر هوا مه  

ده و روی هر بندی زده و بارانی که می رفتم نان بخرم متوجه شدم که سرتاسر کوچه بندکشی شیکبار در یک صبح مه

.ی سفيد انداخته بودندسه چهار تا ملحفه  

.های تازه شسته شده و بوی الجورد با مه آميخته  بودعطر ملحفه  

ی مهتاب بود که از وار تکان می خوردند و در تاریک روشن هوا انگار نور ذخيره شدهها با نسيمی مالیم موجملحفه

.ها می تراویدملحفه  

ی قرمز روی یکی از ها و سرخوش می خراميدم که ناگهان چشمم افتاد به یک لکهدم به ملحفهمن چشم دوخته بو

هاملحفه  

ی خونیک لکه  

ی سفيد در مههزار ملحفه  

ی سفيد در مه و بارانهزار ملحفه  

ی سفيد با عطر الجورد و بوی نمِ  بارانهزار ملحفه  

 ولی فقط یکی خونی بود

.َو آن ماِل من بود  

 

.می فهمم منظور خواهرم چه بودحاال   
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اهی م 

 دوستی خودکشی کرده بود

.اش جاگذاشته بودای در شقيقهگلوله  

-های سوخته هنوز دود بلند می شد و خاکستر کاغذهائی آهسته باالی کندهمن که رسيدم در بخاری دیواریش از کنده

.ها چرخ می خوردند و می رفتند توی دودکش  

.آید ولی حس کردم بوی گاز می  

؛ "پات " اسمش را گذاشته بود . دوستم یک ماهی هم داشت  

.هایش خال سياه داشتدودی بود و بالهدور دهانش کاه  

 بيچاره پات،

.کنار گردنش، در خونی که روی فرش جمع شده بود هنوز تکان می خورد  

 

.بعد شاطرعباسِ  سِر خيابان احمدی آمد باالی سرش  

اش گذاشته بود و ش گرفته و دستهای آردیش را به صورت دعا جلو صورتش روی شکم گندهاقرآن را زیربغل عرق کرده

.سرش را مثلِ  پاندول ساعت تکان می داد  

.ولی بنظرم رسيد آدامس می جود  

ی ِگردی که روی در کار گذاشته شده بود نگاهی در اتاق انداخت و رفتدر همين هنگام پدربزرگم از پشِت پنجره  

.ثلِ  کسی بود که داخلِ  یک آکواریم دنبالِ  ماهی می گرددولی نگاهش م  

 چرا پات را ندید؟

 

 

.بعد زنی آمد و یک راست رفت ایستاد جلوی پنجره  

وقتی کفشِ  پاشنه بلندِ  سياهش روی خون لغزید با اینکه دو سه قدمی سکندری رفت خودش را کنترل کرد و اصال به 

 رویش نياورد

ی محو زنی ای داشت مثل سایهاز زیر لباس توری سياهش با آن شال قرمز ابریشمينش جلوهپشِت پنجره تنِ  لختش 

. اش غلتيده  باشدکه در یک شب بارانی و مه گرفته در خونِ  معشوقه  

.شاید پرتو ماه  در این مه غليظ  او را اسرارآميز کرده بود  

ی کتابها برداشته بود که انگار می دانست آنجا از روی قفسهآنکه نگاه کند سيگار و قوطی کبریت را چنان با اطمينان بی

.باید باشند، می دانست آنجا  یند  
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ی کبریت برای یک لحظه اتاق را روشن کردوقتی روشنائی ناگهانی شعله  

 پات از حرکت باز ایستاد

.و من توانستم لبخند محو روی لبهایش را ببينم  

.ام راروی لبهای دوست خفته  

 

  که زن را احاطه کرددود سيگار

های ماشين تحریر و تيک تيک ساعت دیواری و پچ چ آدمها و وزوز باز صدای شاالپ شاالپ پات با صدای تق تق دکمه

.زنبور طالئی که دور سر دوستم می چرخيد، درهم و برهم  بلند شد  

ام قرآن از زیر بغل شاطرعباس افتادی بلند و کشدار عمهولی تا با سرفه  

.ه صداها قطع شد و همه ناپدید شدندیکمرتب  

.سرم را که برگرداندم طرفِ  دوستم، دیدم نيست  

.او هم ناپدید شده بود  

.همه ناپدید شده بودند، بجز پات  

 

 

 

.من پات را که فقط لبهایش را خيلی آهسته باز و بسته می کرد برداشتم و رفتم کنار پنجره  

.اده بود روی عسلی کوچکی که کنار پنجره بودپنجره باز شده بود و شالِ  قرمزِ  زن افت  

...من پات را پيچيدم الی شال و  

 

.ی اقامتباز خواب مانده بودم، باید می رفتم اداره  

.ماهی یادت نره:دمِ  در زنم گفت  
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 تازه های خواندنی
 

 روز جهانی عمل مقابله با سرکوب هموفوبيک در ایران 

International Day of Action Against Homophobic Persecution in Iran (IDAAHOPI) 

 

 !اعدام همجنسگرایان و کودکان را متوقف کنيد: ایران 

 جهانگير شيرازی: ترجمه

 

برای یادآوری یکمين سالگرد حلق آویز کردن دو نوجوان همجنسگرا در 

مشهد، محمود عسکری و ایاز مرهونی، دو گروه مدافع حقوق 

 کميته  بين المللی IDAHO در انگلستان و !Outrage بنام همجنسگرایان

، طی بيانيه ) اردیبهشت٢٧روز (قابله با هموفوبيا مبرگزار کننده روز جهانی 

بين المللی  روز"را بعنوان )  تير ماه امسال٢٨(   جوالی١٩مشترکی روز 

اعالم کرده و درخواست  " عمل مقابله با سرکوب هموفوبيک در ایران

و " رژیم قاتل و هموفوبيک ایران"ت وسيع جهانی در اعتراض به مشارک

یادآوری خاطره های عسکری و مرهونی، دو نوجوان همجنسگرای 

 . در چنين روزی اعدام گردیدند، شده اندسال گذشتهمشهدی که در 

 ری اعتراضات شهر جهان آمادگی خود را جهت برگزا١٢از هم اکنون گروههای همجنسگرا و مدافعان حقوق بشر در 

واشنگتن دی سی، سان فرانسيسکو، شهرهای  برکسل، پاریس و لندن،  ، اعالم کرده اند که شامل آمستردامهمزمان

 و همچنين اعتراضی در جلو دفتر ایران در سازمان ملل در نيویورک توسط سازمان  آمریکا درسان دیه گو و پرووینس تاون

IGLHRCمی باشند  . 

، بزرگترین گروه همجسگرایان ایرانی PGLO –سگرایان ایرانی همچنين سازمان همجن

که نمایندگانی در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی دارد، از این فراخوان پشتيبانی 

           آرشام پارسی سخنگوی سازمان در مصاحبه ای تلفنی به خبرنگار روزنامه . کرده است

Gay City News جوالی ١٩کمال ميل از این اقدام جهانی در ما با : "در نيویورک گفت 

از تمامی خواهران و برادران همجنسگرای خود در سرتاسر دنيا . پشتيبانی می کنيم

براستی که ما یک خانواده جهانی همجنسگرا . سپاسگزاری می کنم که ما را بياد داشته و حمایتمان می کنند

ر کانادا فراخوانی را منتشر نموده است و از تمامی سازمان ها همچنين شعبه سازمان همجنسگرایان ایرانی د" هستيم

 .و تشکل های حقوق بشری کانادا درخواست کرده است که برای این روز مراسم ویژه ای را برگزار نمایند
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 جوالی از این قرار اعالم شده ١٩شعار محوری اقدامات اعتراضی جهانی روز 

 :است

 !اعدام کودکان را متوقف کنيد! وقف کنيداعدام همجنسگرایان را مت: ایران

 بعدازظهر جوالی در انگليس، ساعت  شش و نيم ١٩قرار است مراسم روز 

 ١٢شکل یک تجمع عمومی در محل پارلمان این کشور در اتاق شماره ه ب

 نماینده Jean Lambert نماینده پارلمان، Chris Bryant برگزار شود و آقایان

و یک !" اوت ریج" سخنگوی گروه Peter Tatchell وپا،انگلستان در پارلمان ار

ورود برای همگان آزاد . ایرانی فعال حقوق همجنسگرایان سخنرانی کنند

 .اعالم شده است

 :جوالی خواسته های خود را هم بشکل زیر مطرح کرده است١٩در بيانيه ای در باره روز " !اوت رایج"گروه  

 .م کودکانتوقف اعدامها در ایران، بخصوص اعدا •

توقف دستگيری، شکنجه و زندانی کردن همجنسگرایان در ایران و لغو  قانون مجازات همجنسگرایی در قانون  •

 .مجازات اسالمی کشور ایران

 .توقف بازگشت همجنسگرایان ایرانی  متقاضی پناهندگی و دیگر پناهندگان ایرانی گریخته از سرکوب و فشار •

 .رای دمکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشرحمایت از مبارزات مردم ایران ب •

تغيير رژیم باید از درون ایران،  توسط خود مردم ایران و برای مردم . مخالفت با دخالت نظامی بيگانگان در ایران •

 .ایران باشد
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ن در داخل ایران 

در برابر سفارت ایران اعتراض خود را نشان دهند، سفارت ایران در لندن را با ایميل، فاکس و نامه باران اعتراضی 

 ."کنند

مبارزه برای برابری حقوق ": می گوید!" اوت ریج" سخنگوی گروه Peter Tatchell آقای

نباید از مبارزه عمومی برای دمکراسی و حقوق بشر جدا باشد بلکه همجنسگرایان در ایران 

سال گذشته وقتی ما در اعتراض به اعدامها، در . جزئی از این مبارزات گردد و با آنها پيوند بخورد

مقابل سفارت ایران تظاهرات کردیم، نامه های حمایتی دلگرم کننده ای از فعاالن جنبش زنان، 

پيوند خوردن با این . ر خارج و جنبش کارگری ایران دریافت داشتيممخالفان سياسی رژیم د

نيروهای مترقی اجتماعی در ایران کليد اصلی  موفقيت، پيشرفت و پيشبرد حقوق بشر همجنسگرایا

 ."می باشد

خود می خواهيم که در ما از همه متحدان همجنسگرا و غير همجنسگرای : " نگو در ادامه گفتار خود می افزایدخاین س

این روز 



. سن دو جوان قربانی شده بارها توسط مقامات جمهوری اسالمی تغيير یافت

 ١٨ميدند و پس از مدتی  ساله نا٢١ و ١٩ ساله و سپس ١٩ و ١٨ابتدا آن ها را 

 ساله معرفی کردند اما با ادامه اعتراضات اعالم شد که هر دو فرد در زما٢٠و 

 سال ١٨دستگيری باالی 

ن 

اعالم کرد که شواهد !" اوت ریج"گروه . داشته اند

سا

ت که تهران از امضا 

 

 جوالی ما به دفاع از حق زندگی، رهایی و ١٩ز در رو. است

 همه دیگر قربانيان ستم های 

ما هم.. هموفوبيک رژیم تهران را گرامی بداریم

 :تصاویر اعدام محمود و ایازبه لينک زیر مراجعه کنيدبرای دیدن 

/72157594175121502/sets/outrage/photos/

 ١٧حاکی از ان است که هر دو جوان در سنين جدود 

اعدام این دو نوجوان نقض آشکار توافقنامه ای هس. ساله بوده اند ١۶ یا ١۵دستگير شده اند 

 . کنندگان آن می باشد و اعدام نوجوانان و کودکان را مجکوم اعالم کرده است

آقای لوئيس جرج تين سخنگوی کميته بين المللی برگزار کننده روز جهانی مقابله با هموفوبيا

 جوالی سال گذشته، یک حرکت خاصی شکل گرفته است که بشکل ١٩ از بعد از: " می گوید

مسئوالن . جنبش حمایتی از  همه قربانيان رژیم هموفوبيک ایران دارد خود را نشان می دهد

سياسی و مذهبی رژیم ایران باید متوجه باشند که خصيصه هموفوبيک آنان اینک بعنوان یک 

رسوایی بين المللی معروف شده 

ل بوده اند و زمانی که 

ما بر می خيزیم تا خاطرات محمود و ایاز و. عشق بر می خيزیم

چنين بر می خيزیم برای اميد و آرزوی آینده ای 

 ."بهتر برای همجنسگرایان در ایران

com.flickr.www://http 

 :ارسال اعتراضات خودآدرس، شماره تلفن، فاکس و ایميل سفارت ایران در لندن برای 

g.ukinfo@iran-embassy.or

Tel: 020 7225 3000 
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Iranian Ambassador 

Emb

16 Prince’s Gate 

 1PT 

 

 جوالی ميتوان با ساز١٩برای دریافت اطالعات بيشتر در باره اعتراضات روز 

msterdam 

 Homomonument 

Fax: 020 7589 44

 

assy of Iran 

London SW7

 : ماندهندگان آنها تماس مستقيم گرفت

A

Location:

Time: To be announced 

Contact: Mike Tidmus, tidmus@mac.com
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London: 

Location: House of Commons, Committee Room 12 

Guest Speakers: Chris Bryant MP, Jean Lambert MEP, Iranian gay 

ter Tatchell 

 

r@tatchell.freeserve.co.uk

activist, Simon Forbes and Pe

Time: 6:30 pm

Contacts: Peter Tatchell, pete

& Brett Lock, brettlock@gmail.com

Brett Lock : 0770 843 5917 

Provincetown 

own Hall Square 

 Sullivan, andsul@aol.com

Location: T

Time: To be announced 

Contact: Andrew

 

San Diego 

ederal Building 

l Mussman, michaelmussman@yahoo.com

Location: U.S. F

Time: 4:00 pm 

 Contact: Michae

 

San Francisco 

Location: Harvey Milk Plaza, Castro and Market 

Time: 5:00 pm 

 Contact: Michael Petrelis, mpetrelis@aol.com

Streets 

 

 اضاتی را سازماندهی کنيد؟رچطوره که شما هم در شهر خود  اعت
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  به وقت تهران٢١ تير ماه امسال ساعت ٢٨ه ما وعد 

 . خدای من، حرف می زنند!  خانه هایمان نشسته ایم و اشک می ریزیم

 . دگانيم

 . ا واقعا انگار کسانی هستند که می دانند ما هم زنده ایم

 را 

  منتظر طلوع خورشيد . در این روز همصدا می شویم

نمی مان بر حياط 

دنيا ترتيب داده خانه های

 . م هستيمایم، تنها

از 

يزی ندارم جز فریاد قلمم که تمام تالشم را در ماه های 

درد . صدای گریه هایتان را در دنيا پخش کردم. گذشته بر روی شما برادران و خواهرانم معطوف کرده ام

 هيس

 ساکت

 می شنوید؟

 صدا را می شنوید؟

 .بچه ها بياید لب پنجره و گوش کنيد

 صدای هم آوازی دنيا را می شنوید؟

 . با ما حرف می زنند

گوشهبه من و شمایی که در 

هميشه فکر می کردیم که ما از فراموش ش. هميشه فکر می کردیم که هيچ کس نيست که به ما بياندیشد

ام

 !به ما توهين هم نمی کنند

 .یعنی روز موعود فرا رسيده؟ باور نکردنی است.  هميشه این چنين روزی را از تو آرزو می کردمآه خدای من

 

ای همجنسگرای ایرانی تو تنها نيستی، ما با تو هستيم، ما برادران و خواهران همجنسگرای تو در سرتاسر دنيا، تو"

الی سالروز از دست دادن دو تن از برادران ما در  جو١٩. ما یک خانواده بزرگ همجنسگرا هستيم. فراموش نخواهيم کرد

ما به احترام این دو عزیز، و تمام همجنسگرایانی . ایران است که دنيا پيکره شان را بر چوبه دار دید و بر آن ندبه ها کرد

که قربانی سيستم فکری و اجرایی همجنسگراستيزانه است 

يم بل دستان خود را به سوی آسمان بلند می کنيم و گره می زنيم و با قدرت هر چه تمامتر خورشيد را

ما برنامه های زیادی را در سرتاسر . ما با تو هستيم. دیگر تو تنها نيستی. مان هدایت می کنيم

 بگویم ما با ه و تنها به این دليل که به تو

من یک همجنسگرای امریکایی هستم که یک تنه با استفاده از وبالگم شما را حمایت می کنم و  _

طرف همجنسگرایان آمریکای شمالی که حقوق شما را به رسميت می شناسند بر شما درود 

 .فرستاده و اعالم همبستگی می کنم

ن یک همجنسگرای انگليسی هستم که در گروه خود با تمام فشارهای کاری که داریم شما را م _

مهم دانسته و مدتهاست که با یاد شما کار می کنيم و از طرف همجنسگرایان اروپا بر شما درود 

 .فرستاده و اعالم همبستگی می کنم

چ. ن یک همجنسگرای روزنامه نگار هستمم_
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دلتان را با کلمات ترسيم کردم و با شما هستم و از طرف مدافعان حقوقتان در سرتاسر دنيا بر شما 

 . همبستگی می کنمدرود فرستاده و اعالم

تانمان را به سوی شما معطوف کرده ایم که آن ها را بفشاریم و عهد ببندیم که نهایت تالشمان را امروز همه ما دس

امروز مرز بين سرزمين ها برداشته شده و ما همدیگر را در قلب هایمان  

 .س می کنيم

اما امروز باید . تا دیروز می گفتيم کجاست آن ناجی رهایی بخش. این اوج اتحاد و همسوسازی است

حق 

رفتن را به 

 ا چگونه ميتوانيم به ندایشان جواب داد؟ 

می توانيم . حا

هران شمعی  شب به وقت ت٢١ت 

 

ت خواهيم 

ای دوستان مهربان . رد و روزی فرا خواهد رسيد که دیگر هيچ کس به خاطر گرایش جنسی اش اعدام و مجازات نشود

 مان  به وقت تهران با شمعی روشن در پشت پنجره اتاق تنهایی٢١ جوالی راس ساعت ١٩: وعده ما 

.برای گسترش حقوق بشر در دنيا بکار ببریم

ح

 "بانی شده گرامی بادیاد همجنسگرایان قر

 

شنيدید بچه ها؟ 

این خود ما هستيم که باید کمر همت ببندیم و به . به این باور برسيم که نجات دهنده ای به جز خود ما وجود ندارد

 . خواهی برخيزیم

همانند مادری که راه . ستان زیادی داریم که دستانمان را می گيرند تا به روی پای خود بایستيمامروز دو

این دوستانی که امروزه حاميان ما هستند، گذشته سختی را سپری کرده اند و امروز تجربه . کودک خود می آموزد

ما. باید پاسخ دهيم. رهایی خود را در اختيار ما قرار می دهند

در حال حاضر شاید نتوانيم کار زیادی انجام دهيم اما حداقل می توانيم ات

 .که به صورت مخفيانه نشان دهيم که از شما سپاسگذاریم

 جوالی راس ساع١٩بيایيد در شامگاه 

د خود را با آنها به نمایش بگذاریم

را بر پشت پنجره اتاق تنهایی خود روشن کرده و در کنار پنجره بایستيم و 

 . چشمانمان را ببندیم و فقط بشنویم

 . صدای رهایی را بشنویم. صدای آزادی را بشنویم. صدای مهر را بشنویم

.مزه اتحاد را بچشيم. مزه زیستن را بچشيم. مزه با هم بودن را بچشيم

 :ی به چهره هایمان هدیه کنيم و در دلمان فریاد بزنيم کهپس از آن لبخند

ای همجنسگرایانی که به ما فکر می کنيد، آزادی را به دس"

آو

 ".فردایی بهتردر آن سوی آب ها ما هم با شما هستيم تا 
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 پراید مسکو از ابتدا تا انتها گی 

  صبا راوی

ن جایی که ای آن از .است پراید در مسکو -اخبار موجود در ارتباط با همجنسگرایان در ماه گذشته حادثه گی ترین از مهم 

 شرح کامل ماجرا  کوتاه به آن شده است،ای اشارهیا تنها  و امل به زبان فارسی ترجمه نشده چ جا به طور کخبر در هي

در اختيار خوانندگان می پراید  -گی گاهی به روز

یی 

یک 

با زیر فشار  ورند و مثل هميشهآن جلوگيری به عمل 

 

 اظهار داشت رهبران دیگر مذاهب جلب همفکریوی همچنان برای . شد

 نگاه اهانت به مذاکه از نقطه نظر

از پيامبر اس کشيدن تصاویر موهن

 و

ی 

ولی اگر بخواهند به ، زادندیواری خانه های خود می مانند، آ

 

کنندگان 

ن، با ن در مسکوآدالیل مخالفت با برپایی   و،پراید -از روزهای قبل از گی

 .  گذاریم

 و ذکر شعارها حانيون مذهبی با ایجاد تشنجروزهای قبل از پراید رو

 با ایجاد آنها سعی داشتند همجنسگرایان و جشن خيابانی  عليه

ریختن نظم جامعه از این جشن خيابانی  به هم شورش خيابانی و

همجنسگرایا

روی  در روار جامعه شقا دم با توسل به حربه های مذهبیگذاشتن مر

 .  هم قرار دهند

همجنسگرایان به عنوان  اینترفکس ازۀ در یک مصاحبه با روزنام،روسيه بزرگترین مرجع روحانی یهودی ،رابی برل الزار

 ضربه ای رگزار شودپراید ب -اشاره کرد که اگر گی چنينی همو.  یاد کرد هایی غير طبيعی انسان  و،بيماران فاسد

خواهد   محسوبعمومی عفت کرپيمحکم بر 

تفاوتی با   ،محنسگرایانهاز طرف  اسدیهای ف براه انداختن چنين جشن ،هب

   .الم ندارد

 :گفت وفرستاد،  ميزآ الدین نيز پيامی تهدید  مفتی تاج،رهبر مسلمانان روسيه

متقابال با ضرب برگزار شود ما های مسکو   جشن همجنسگرایان در خيابان اگر

وی اعالم . نها جواب خواهيم داد و همجنسگرایان را در هم خواهيم کوبيدآشتم به 

 ، یهودی، مسلمانشخصی از  بر هر - حمله به همجنسگرایان–کرد که این کار 

ت های جنسدر ادامه گفت که اقليهچنين  .  الزم و واجب است هندو  و،مسيحی

تا زمانی که در چهارد

 خيابان  عکس العمل رهگذران بدانند که با ،براه بياندازند سر و صدا خيابان بریزند و

  .  خواهند شدروبرو

شهردار .   ممنوع داردپراید را گی ین فتواهااتهدیداتی تعجبی ندارد که مسکو با سواستفاده از  رفتن چنينبا در نظر گ

این یک جواب منفی به درخواست سازمان برنامه ریزی.  اعالم کرد ممنوع پراید را –رسما گی  می ٢٧مسکو در تاریخ 

تضمينی برای امنيت برگزار نمی توانسته بوده که نرد این درخواست ای  شهردار دليل گفتۀ به. پراید بود -گی 
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ای .  در مقابل مهاجمين احتمالی بدهدپراید -گی

 واجد شراکرده است، و باور دارد که ٢٠١٢ سال

 

 به والدیمير  ای نامهاین انجمن. باشد  میست،

د 

ی 

 به ظر

ه 

ن 

 که خود همجنسگرا هستندپاریس شهرهای برلين و  همچنين شهرداران. شود سگرایان در مسکو داده

با فرستادن  محلی اروپا های دولت 

از  سما

 

نشان 

برگزاری مسابقات المپيک  کاندیدن در حالی است که مسکو خود را 

 .  تضمين امنيت برای شرکت کنندگان در مسابقات است یط

هر   پراید - اعالم نمود که گی پراید مسکوفی انجمن بر پایی از طر

 زیرا جواب منفی از طرف شهردار ر که باشد برگزار خواهد شد،طو

، که روسيه هم آن راکنوانسيون حقوق بشر اروپا مسکو در تقابل با

امضا کرده ا

 با  بشر را نقض حقوقشت و مسئلۀنو ریيس جمهور روسيه ،پوتين

 .  یادآور شدميزی صلح آاستدالل

 معاون وزیر شورای اروپا به روسيه ،تری داویس نامه ای هم از طرف

 از چند مسئله به این دليل حساس است که.  گی پراید رسما داده شودشد که اجازۀ برگزاری  نوشته شد و درخواست

عهده ه  ماهه ریاست شورای اروپا را رسما ب۶ ۀدور یک روسيه برای ،ید در مسکوپرا -ممنوعييت برپایی گی از روز قبل

ایجا برای دولت روسيه مشکالتی ستتوان  می،از طرف شهردار، پراید در مسکو  -ممنوعييت برگزاری گی. گرفته است

ها حقوق اقليت د که بهاز شهردار مسکو درخواست کردن کشورهای اروپایی نيز در نامه هایی جداگانه  همزمان .کند

پراید تجدید ن -شهردار مسکو برای گی در ممنوعييت اعالم شده از طرف، و جامعه احترام گذاشته شود جنسی

 ن زندگی میآ در ، صبا،شهری که من( نایميخن ، لندن،مستردامآ شهرهای  این نامه ها از طرف شهرداران.عمل آید

 های مختلف بهترین سياست اجرایی را در قبال برابری شده توسط سازمانتحقيقات انجام   این شهر طبق.کنم

ازدواج رسمی کردساکن این شهر و مردان همجنسخواه   بسياری از زنان.زن در مقابل قانون دارد همجنسگرایان مرد و

 رسمی به جشۀازدوستانه درخواست کردند که اج  شهردار مسکو نوشتند و در این نامه،همکار خودای به ه نام) اند

خيابانی همجن

 خود را حمایت ميز از طرف همجنسگرایان تاکييد ورزیدند وآجداگانه بر اجرای این جشن دوستانه و صلح  در نامه های

 .کردنداعالم 

 ریيس شورای تبدیل شد،نی ی جهابه مسئله ا زمانيکه موضوع

احترام   درخواست کردند که به ای به شهردار مسکو نامه

ممنوعييت گی پراید ر،  عقيده وزادی بيانحقوق بشر و آ

ممنوعيت دليل موجه ایاین نجایی که آ از.  شودميان برداشته 

 سازمان بود، بشریحقوق نين ا قو بادر تقابل  نداشت و

در هشداری به شهردار مسکو خاطر  پراید -رگزاری گیب

ار را پای ميز شهرد و  خواهد کرد شکایت  اروپاۀکرد به اتحادی

  . اروپا خواهد کشاندۀاتحادی دادگاه حقوق بشر محاکمۀ

مشورت منطقه و
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امنيت   دفاع از حقوق و خاطرقت شهرداری بهکه در حقياری مسکو در جواب به این تهدید اظهار داشت سخنگوی شهرد

  .کرده است پراید را ممنوع اعالم - گی همجنسگرایان

ه بعضیدفاع از حقوق همجنسگرایان ک  شخصيت های معروف،در کنفرانس بين المللی روز مبارزه با همجنسگراستيزی

از جمله م.  به گوش جهانيان رساندند سکوید مپرا -برگزاری گی  نيز حمایت خود را ازاز آنان خود همجنسگرا نيستند

اتحادیه زن روه بين المللی حقوق همجنسگرایان مرد وگ  ریيس،خانم سوفيا این هتفلد: کرداشاره  زیرهای  نامتوان به 

هایشان در همکاری با سازمان ما  فعاليتنيز هستند، و  پارلمان کشور هلند ۶۶ د **اروپا که در عين حال عضو حزب

شخصيت معروف دیگر . ید آحساب می  به ما همجنسگرایان ایرانیهای بين المللی  یکی از بهترین ساپورت نهمچنا

 که نه تنها حمایت خود را از است  سازمان دیده بان حقوق بشررئيس بخش اقليت های جنسی ،قای اسکات النگآ

سبزهای پارل  فولکر برک از حزب قایآ و ،دخانم سوفيا این هتفل همراهه  بلکه شخصا ب،پراید مسکو اعالم نمود -گی

کرد،   ممنوع اعالم راپراید - گی ، لشکف،هردار مسکوش می ١۵در تاریخ   با وجود این که .یافتندحضور  لمان در مسکوآ

 توسط  در یک مدرک افشا شده . حتی زودتر شروع شده بود  و،ن در ماه مارسآلی مقدمات جلوگيری از بر گزاری و

کند که زمينه های الزم برای جلوگيری از  موقعييت ایجاب می :نقل شده ، لشکف، از زبان شهردار مسکو،ن ایلگاسازما

های الزم  با هماهنگی،مپانی های مختلف بطور منسجمخبرگزاری ها و کهمچنين باید . ایجاد شودبرگزاری گی پراید 

پ -روز برگزاری گی  که٢٠٠۶ می ٢٧در تاریخ . بکار گيرند  برگزاری جشن همجنسگرایان  مخالفت با خود را در نيروی

٠٠ تا ٣٠جمعيتی بين  ،بود

 

ی 

 

مان 

، 

راید 

 تجمع کنندگانکه البته قابل ذکر است   .خوردند می های مسکو به چشم  نفر در خيابان١

 

کيل 

 ی

 

براه افتادیم که  خيابان بودند طرف نآ که در  آنهاان

نچنان با لگد مرا آ .نها مرا شناختند و به طرفم حمله ور شدندآ  .دها مواجه شدیمگهان با یک گروه کوچک از اسکين ه

   .فکر کردم زنده نخواهم ماند لحظهیک   برای کهند هم کوبيد

 

 

اید به رپکه به حمایت از برگزاری نيز به چشم می خوردند  پاییو ارۀکنند ای حمایت ه بلکه گروه، روس نبودندهمه

   .مسکو سفر کرده بودند

در  ،برابرخود برگزارکنندگان جشن چندین  و،نيروهای امنيتی بسيار زیادتر ای مخالف برگزارکنندگان جشن و هاما گروه

 و، اسکين هد های مخالف که اکثر آنانمده گروهت آبه دس مدارک  شاهدان عينی وۀطبق گفت  .محل حضور داشتند

 تش از مردان مسلح نفر١٠٠٠تعدادی حدود پليس را نيروی .   تخمين زده شده اند۵٠٠تا  ٣٠٠ نبيد پرستان بودند ژان

ن از آنامخالفان   و،برگزارکنندگان جشن پليس در این روز جدا نگاهداشتن  مهم نيروهای امنيتی وۀوظيف  .می دادند

 از ميان ها نفر دهدر تجمعات کنار   از گوشه و در طول روز. بودشهرل نظم ، و تا حد امکان دستگيری افراد مخیکدیگر

دالیل دستگير .  دستگير شدندهمجنسگرایان و نيز گروه های مخالف آنان، نظير نئو نازی ها، و مذهبی های ارتدکس،

نيزتم ش  بلکه قربانيان و افراد مورد ضرب و،راید متشنج کنندگان پدگان ونن نه تنها برهم ز. بودتفاوت مبا هم  این افراد

وی گفته . بود سازمان ایلگا در اروپاهيئت مدیرۀ  از اعضای ،پی یر سرنه  از جمله قربانيان این حادثه . شدنددستگير 

 به طرف دوست پراید من به همراه چند دختر روسازبعد : است که

نا

در
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های شناخته ه از چهریکی  ، کهافگنيا دبریانز کایاهمچنين 

. استشده  ربانيان دستگيرجزو ق پراید بود نيز برگزارکنندگان ۀشد

توسط   بودگرفته قرارگروه های مهاجم ورد ضرب و شتم که موی 

حال  من در: یک مصاحبه گفت وی در. دستگير شدنيروهای پليس 

از  فتم ممنوعيت برگزاری پراید گ بودم و میمصحبت با دوستان

ده مردم ینآکنم سال  رزو میآ  و،باشد عادالنه نمی شهردار طرف

گروه از  یند که ناگهان فردیپراید بيا -بيشتری برای حمایت به گی

سپس نيروهای پليس به جای  . افراطی تخم مرغی به طرفم پرت کرد که به سرم اصابت نمودت يوناليسس ناهای

 مرا به همراه خود  قرار گرفتهرفينمطدو مامور در  دستگيری ضارب به طرف من حمله ور شده و در یک چشم بهم زدن

  .بردند

ها نتوانست به خوبی اجرا  هداسکينهجوم  که با شدبرگزار  ها هم انس و فستيوال فرهنگپراید کنفر -همزمان با گی

ميز به طرف ميدان مسکو حرکت آصلح  تصميم گرفتند در یک حرکت نمادین و رایدپ  ۀ شرکت کنند۴٠ همچنين.  شود

 ۀصحن م و نژادپرستان بههای مهاج ن هم توسط گروهآ روی مزار سرباز گمنام مسکو بگذارند که  کنند و دسته گلی

  .درگيری تبدیل شد

 سياهی در تاریخ حقوق بشر روسيه ۀلک  را٢٠٠۶ می ٢٧ ،پراید مسکو -گی  ۀحادث ی هاخبرگزار  وبسياری از خبرنگاران

 وزارت امور ، که ن را محکوم نمودندآهمجنسگرایان در کشورهای مختلف  های دفاع از حقوق  نه تنها سازمان. ناميدند

  برای این قضيهن کشورها توضيحی قانع کنندهآاز کشورها با دعوتی رسمی از سفير روسيه در   بسياریۀخارج

ن به عنوان آروسيه از  در روسيه ممنوع نيست و هيچ قانونی درحالی است که همجنسگرایی جای خوش  .خواستند

ولی با خواندن مقاالت مختلف  ،نده اد شدزاآپراید  -تمام همجنسگرایان دستگير شده در روز گی  و،کند جرم یاد نمی

گرفتن  قرار فشار زیر علت  همچنان اساسی ترین نکته پی برد که تاثير رهبران مذهبی بر دولت و جامعه توان به این یم

   .شود نها در جامعه محسوب میآ و تجاوز به حقوق ،همجنسگرایان

  تنها برسميت شناخته شدهبا تمام این مشکالت همجنسگرایی در بعضی از کشورها نه

تفاوتی  ،های مختلف جنسی ای مختلف اجتماع با گرایش ه بلکه قانون بين گروه،است

  و، ازدواجعی مثل حقوق اجتماۀ همجنسگرایان مانند دگرجنسگرایان از کلي،شود ل نمیئقا

 به وفی معرکليساها یا  وبرخی از موارد رهبران مذهبی، مهمتر از همه در . ندبرخوردار ارث

گرایش آزاد است  کنند که هر شخص  میخاطر نشان و  می آیندها بر دفاع از حقوق انسان

 در راس امور به جنس موافقهایی با گرایش  حتی کشيش  وشته باشد،جنسی خود را دا

 کليسای يۀتوان به بيان  مثال می برای .شوند دارند و به مقام اسقفی نایل می کليسا قرار

از ازدواج رسمی بين   رسمی اعالم نمود که نه تنهاۀکليسای اسکاتلند در یک بياني.  لستان اشاره کرددر انگ اسکاتلند

بچه های بی سرپرست از طرف همجنسگرایان را نيز   که پذیرش  از قانونی  بلکه،کند جنس حمایت میهمدو انسان 
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ن آه برای وری نمود کآهمچنين این کليسا یاد . نماید استقبال می سازد  هم ممکن

 مراسمباشند  همجنسگرایانی که خواهان ازدواج شرعی می دسته از

ین  کليسای اسکاتلند بيشتر کهقابل ذکر است . نمود خواهد اجرا  شرعی

این کليسا اولين کليسای جهان خواهد بود که شرعا .  بين کليساهای بریتانيا دارد

شنا  را به رسميت می ازدواج همجنسگرایان

اعضا را 

  .سد

در ***  جون امسال در شهر زووله٢۴  شنبه پراید -به گیدر همين ارتباط می توان 

تنها  نها نهآبا همجنسگرایان و دفاع از حقوق   نشان دادن همبستگیبرای پليس هلند اشاره کرد که نيروهای امنيتی و

نها شریک شادی آ  جشن درس رسمی پليس هلند همراه با برگزارکنندگانا بلکه با لب،جشن شرکت کردند در این

هر جای دنيا روز به روز به حقوق اجتماعی و   این مطالب اميد است که همجنسگرایان دريۀبا در نظر گرفتن کل  .شدند

    . به رسميت شناخته شودماحقوق  روزی برسد که نزدیک تر شده و در نهایت مدنی خود

 

 انیگرا ت ازدواج همجنسيبوش، خواستار ممنوع 

 .وش رئيس جمهور آمریکا خواستار اصالح قانون اساسی برای ممنوعيت ازدواج همجنس گرایان شده استجورج ب

سی، بوش در نطق هفتگی رادیویی خود از سنای آمریکا خواست تعریف ازدواج را به وصلت ميان زن و  بی به گزارش بی

 . مرد محدود کند

کردن چنين ازدواجی هيچ راه وی گفت با توجه به عملکرد برخی دادگاه ها در آزاد 

 . دیگری جز اصالح قانون اساسی و ممنوعيت قانونی آن وجود ندارد

 آمریکا ندارد ۀ تحليلگران چنين اصالحيه ای شانسی برای تصویب در کنگرۀبه گفت

اما بسياری از جمهوریخواهان اميدوارند از این موضوع برای افزایش شانس پيروزی 

 .ی که در ماه نوامبر برگزار می شود استفاده کننددر انتخابات ميان دوره ا

کارشناسان می گویند جورج بوش با توجه به کاهش محبوبيت خود به خاطر 

مسائلی نظير اوضاع وخيم عراق تالش می کند بر روی مسائل دیگر تمرکز کند و 

 .به این ترتيب شانس پيروزی حزب خود را افزایش دهد

 نظرسنجی ها

عصار به ما آموخته است که تعهد شوهر و زن به عشق ورزیدن و یاری یکدیگر موجب بهبود رفاه  اۀتجرب: بوش گفت

 .کودکان و ثبات جامعه می شود

 . و نيویورک اخيرا قوانين سنتی مربوط به ازدواج را رد کرده اند،قضات برخی ایالت ها از جمله واشنگتن، کاليفرنيا

 .گاه ها راه دیگری جز اصالح قانون اساسی باقی نمانده استبوش گفت که با توجه به اقدامات این داد

الیحه مشابهی نيز در . اصالح قانون اساسی نيازمند حمایت دو سوم از اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا است

 . در کنگره مطرح شد اما به تصویب نرسيد٢٠٠۴سال 
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 .استار ممنوعيت ازدواج همجنس گرایان هستندنظرسنجی ها حاکی از آن است که بسياری از مردم آمریکا خو

جمهوریخواهان که نگرانند در انتخابات ماه نوامبر کنترل کنگره را از دست بدهند اميدوارند با حمایت از موضعگيری آقای 

 .بوش بتوانند رای بيشتری بدست آورند

قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان  درصد از مردم آمریکا مخالف ۵٩نظرسنجی اخير موسسه گالوپ نشان می دهد که 

 .هستند

دمکرات ها رقبای جمهوریخواه خود را متهم کرده اند که با راه اندازی جنجال بر سر این موضوع از تمرکز بر سر موضوعات 

 .جدی خودداری می کنند

 

 راید سال آینده ما هم هستيمپگی  

ی همجنسگرایان چيز هایی      حتما همه شما درباره گی پراید یا همان کارنوال شاد

سال ها قبل، در پی حمله های مکرر پليس به کافه های همجنسگرایان . شنيده اید

امروزه . در امریکا و دستگيری آنها، بنيان این کارنوال از طرف همجنسگرایان نهاده شد

کارناوال " یا ) Gay Pride Parade(" گی پراید پرید"در اکثر کشورهای آزاد دنيا 

برگزار می شود، و همجنسگرایان، دوجنسگرایان و " شت همجنسگرایانبزرگدا

.  دوجنسگونگان آن کشورها با اجرای رژه ای زیبا و شاد آزادی خود را جشن می گيرند

اما این آزادی به همين سادگی به دست نيامده، و هنوز مشکالت زیادی را در پشت 

 . این گزارش به آنها نيز توجه کنيمد و ما سعی کرده ایم در پرده دارا می باشد که معموال مردم از آن بی خبرن

    یکی از بزرگترین گی پراید های دنيا که هر ساله با شکوه بسيار برگزار می گردد و مردم بسياری از سرتاسر دنيا 

 همجنسگرایان را کشور کانادا سومين کشور جهان است که ازدواج. برای دیدن آن می آیند، گی پراید تورنتو، کانادا است

. قانونی می داند و گی پراید های متعددی در شهرهای این کشور، از جمله تورنتو، ونکوور، مونتریال برگزار می گردد

پراید در تورنتو یک هفته به طول می انجامد و یکشنبه آخر  آن مراسم ویژۀ رژۀ پراید برگزار می شود که اکثر مردم این 

 . وز پراید می دانندیکشنبۀ آخر را مهم ترین ر

با صحنه ای . امسال پراید تورنتو با سال های قبل متفاوت بود

تکان دهنده آغاز شد و ما ایرانی هایی که شاهد شروع این 

طبق . مراسم بودیم را به اعماق غم و غصه ها سوق داد

اعالم قبلی این کارناوال از یکی از تقاطع های بلندترین خيابان 

شروع می شد، مسافتی چند کيلومتری " نگیا"دنيا، خيابان 

که در شهرک " چرچ"را طی می کرد، و در خيابان 

همجنسگرایان قرار دارد و مرکزیتی برای فعاليت های 
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گروه های مختلف با برنامه های گوناگون و به نمایش گذاشتن فرهنگ ها و . همجنسگرایان شده است، ختم می شد

مثل هميشه ایرانيان در این مراسم حضور نداشتند، که البته . را تدارک دیده بودندنگاه های مختلف برنامه های خاصی 

بدیهی است که ایرانيان در هر کجا که حاضر باشند، در این مراسم غایب خواهند بود، چون از عاقبت آن و حرف ها و 

 .حدیث های آن بيم دارند

پراید با یک حال و هوای دیگر .   ظهر مراسم آغاز شد بعد از٢به هر حال منتظر شروع مراسم بودیم، و راس ساعت 

انگار عزیزی را از دست داده باشد و به پاس احترام آن عزیز، جامۀ شادی را از تن .  با حال و هوای سوگ. شروع شد

ه نمی پراید امثال داغدار مرگ دو عزیزی بود که در آن سوی آب ها در سرزمينی به نام ایران و در شهری ک.  کنده باشد

امسال تورنتو داغدار اعدام دو نوجوان " گی پرید"بله، . توانند حتی به درستی آن را تلفظ کنند اعدام شده بودند

مردی پرچم جمهوری اسالمی ایران را به صورت سر و ته بلند کرده و به راه افتاد و در پشت .  همجنسگرا در مشهد بود

 ". یران اعدام می شوندهمجنسگرایان در ا"آن پالکاردی ظاهر شد که 

بدنم سرد شد و خيلی .      مهدی می گفت من با یکی از دوستانم بودم و زمانی که این شروع را دیدم خشکم زد

دوستان خارجی من که متوجه این حس من شده بودند سعی می کردند که مرا از . خودم را کنترل کردم که گریه نکنم

م که کمی باالتر در مسير رژه ایستاده بودند از دیدن این پرچم و پالکارد بسيار علی و دوستش ه. ناراحتی در بياورند

زمانی که من تصویر این پرچم را در موبایل علی دیدم نا خوداگاه احساس کردم که صاحب . تحت تأثير قرار گرفته بودند

.  ما تنها و بی کس نيستيمفهميدم که. عزا هستم و این تسليتی است بر دل زخم خورده ما همجنسگرایان ایرانی

پرایدی که روز شادی و جشن و پایکوبی . هستند بسياری از انسان ها که ما را درک می کنند و بر تنهایی ما می گریند

است، این سمبل همدردی را در ابتدای صف 

خود دارد و فریاد می کشد که ای 

همجنسگرای ایرانی ما تو را فراموش نمی 

وز پای می کوبيم درست است که امر. کنيم

تصميم گرفتم که حتما .  اما تو را به یاد داریم

گزارشی از بين مردم تهيه کنم و احساسات 

آنها را بيابم و خوشبختانه مورد های بسيار 

 . خوبی یافتم

یک پرچم رنگين کمانی به دستش هست و روی نيمکتی چوبی در یکی از .  سی و سه سال داردAlexالکس     

بروشور تبليغاتی سازمان را به دستش می .  کنار خيابانی که کارنوال از آنجا می گذرد نشسته استرستوران های

 :وقتی که اسم سازمان را دید نگاهی به من کرد و لبخندی زد و گفت. دهم

  از دیدنت خوشحالم دوست ایرانی من -

 ! مگر ما همدیگر را می شناسيم؟-

 هر دو ما امروز کنار هم هستيم؟  باید بشناسيم؟ همين کافی نيست که -

                 !  ، خاموشی نيستچراغ آیين   پيش شماره هجدهم                                                                                 –   ۵٢  



 شما اصالتا کجایی هستيد؟. من هم خوشحالم. درست می گویيد) لبخند (-

  فلوریدای امریکا-

  چرا خب اینجا زندگی می کنيد؟ -

ا تو چرا به کاناد . برای اینکه بتوانم با دوست پسرم ازدواج کنم به اینجا آمده ایم و زندگی خودمان را از نو شروع کردیم-

 آمدی؟

به اینجا آمده ام تا هدیه ای برای دوستان ایرانی خودم .  برای اینکه بتوانم به ازدواج کردن دوستانم کمک کنم) خنده (- 

 .همين. بفرستم به نام آزادی

  می دانی که این هدیه خيلی گران است؟-

  از جان هم گران تر؟-

مایلم به دوستان ایرانی . می بينم و با شما تماس می گيرمحتما فردا وب سایت شما را . نه ارزان تر ست) خنده (-

 .خودم کمک کنم

 . خيلی خوشحال می شویم که شما را در کنار خود داشته باشيم و پراید خوبی داشته باشيد-

این فرد هم به خاطر رسيدن به هدفش از خيلی از دارایی 

در همين حال . ها دست کشيده، پس امکان پذیر است

 کردم ناخودآگاه به یک خانم نسبتا چاق با که فکر می

گردن بند درشت رنگين کمانی خوردم و کاغدهایی که در 

کمکم کرد تا آن ها را جمع. دستم بود پخش زمين شد

کنم و همين مورد باب صحبت ما را باز

 

 : کرد

 

 

 از کجا اومدی؟ -

 ایران -

 . اعدام کردند" ماس هاد"اوه خدای من، بيچاره بچه هایی که تو  -

 .کارت ویزیتم که عکس اعدام مشهد روی آن بود را به او دادم و نگاه تأسف باری را بر چهره اش دیدم

امروز را نگاه نکن که همه شادند و . ببين عزیزم ما هم مشکالت بسيار زیادی داشتيم تا به اینجا رسيدیم -

 .ای می دادیمما تا چندین سال پيش به خاطر برگزاری این مراسم تلفات بسيار زی. خندان

 سال پيش کسانی ١۵بله اتفاقا یکی از دوستان دگرجنسگرای من همين دیشب برایم تعریف می کرد که مثال  -

 .که در پراید شرکت می کردند را آنقدر می زدند تا می مردند و فردای روز پراید خيابان ها خونين بود

اگر امروز کانادا ازدواج . حت به دست نياوردیمما این آزادی را را. بله درست هست و هنوز هم تمام نشده است -

. ما را قانونی کرده، نه به خاطر این است که خودش مایل بوده، به دليل این است که ما فشار وارد کردیم
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امروزه برای برگزاری این مراسم . گفتيم که ما هستيم، و باید ما را بپذیرید، دولت ناچار است به ما اهميت دهد

حتی خيلی از احزاب و سازمان ها و حتی . ی توسط پليس انجام می شود تا امنيت تأمين شوداقدمات ویژه ا

 .از این پراید حمایت می کنند... بانک ها و 

 .بله می فهمم منظور شما این است که مبارزۀ فرهنگی را انتخاب کردید و با این مراسم حق خود را گرفتيد -

این پراید تنها متعلق به . اهيم، بلکه به دیگران هم حق می دهيمدقيقا، اما نه تنها حق خودمان را می خو -

اقليت های جنسی نيست، خيلی از دوستان هتروسکشوال ما که به حقوق ما احترام می گذارند، به این 

 .مراسم می آیند و همبستگی خود را اعالم می کنند

 کنم و خيلی خوشحالم که اطالعات من اولين باری است که در پراید شرکت می. بله و چقدر لذت بخش است -

 خوبی گرفتم

 شما هيچ برنامه ای ندارید؟ -

 .؟ امسال نه اما برای سال بعد حتما این کار را خواهيم کرد!!!! برررننناااامممهههه! برنامه؟ برنامه -

 ما ایرانی ها ٢٠٠٧آیا حاضرید که برای پراید .  گفتم بچه ها پيشنهادی دارم. با بچه ها تماس گرفتم و پيش آن ها رفتم

هم یک شناور ویژه داشته باشيم و اعالم موجودیت کنيم؟  همه با خوشحالی استقبال کردند، و گفتند، چرا که نه؟ 

ما چند سال قبل هم تصميم داشتيم که این کار را انجام دهيم، اما کسی نبود که هماهنگی های الزم را : بامداد گفت

 . هماهنگی ها را انجام دهد، ما همگی حاضریم، و خيلی هم خوشحال می شویماگر سازمان بتواند این. انجام دهد

بوی دوستی و مهربانی در فضا .  خيابان های این بخش از شهر را پليس مسدود کرده بود، و  تمام منطقه قرق بود

ن هم مثل تو یا خودشا. همه به هویت تو احترام می گذاشتند. خيلی راحت می توانستی خودت باشی. پيچيده بود

بر سر هر چهار راهی گروه . بودند، و یا با تو مشکلی نداشتند

ارکستری مستقر شده بود و موزیک بسيار بلندی پخش می شد 

 . و مردم همه در رقص و شادی بودند

در حاشيه خيابان تمامی سازمان های . به طرف خيابان یانگ رفتم

ند و فعاليت مربوط به همجنسگرایان غرفه هایی برپا کرده بود

از ابتدا شروع کردم و . های خود را به نمایش گذاشته بودند

بروشور و کارت سازمان را به همه آنها دادم و با تک تک آن ها 

همه یک عکس الع.  رفتار همه شبيه هم بود. صحبت کردم

با چشم های درشت و دهانی نيمه باز و ابروهایی باال . داشتند

بعد " رژن گی اند لزبين اورگانيزیشن؟؟؟پ: "پرتاب شده می گفتند

نگاهشان را از روی کاغد به من می انداختند و لبخندی می ز

یعنی اینقدر . و تعجب خودشان را با حالتی دیگر نشان می دادند

مل 

دند 
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د که وجود این سازمان برای اینها تعجب آور بود؟ حتما، چون همجنسگرایان ایرانی معروفيت جهانی دارند و همه می دانن

 .  کردندبا خوشحالی کارت ویزتشان را می دادند و اعالم همکاری می. ما در چه شرایطی هستيم

 . پرتاب می کردند

سر و صداها خيلی زیاد بود، هر ماشينی که رد می شد مردم فریاد می . باالخره باز به خيابان اصلی کارناوال رسيدم

. م آغوشی همجنسگرایان و دگرجنسگرایان زیباستاز دور نگاه می کردم که چقدر ه. زدند و آن ها را تشویق می کردند

برخی لباس های بسيار عجيب، بعضی برهنه، بعضی با کاله های بسيار . روی ماشين ها همه جور آدم را می شد دید

از روی ماشين ها برای تماشاچيان شوکوالت و هدیه . بزرگ و موزیک های ویژه و مخصوص فرهنگ و مليت خودشان

برگزار  ) Fearless" ( شجاع"پراید امسال تورنتو با عنوان 

این اسم خيلی جالب به نظر می رسيد که چه . شد

کسانی واقعا شجاع هستند؟ چه کار کردند که امروزه به 

توجه من به . عنوان شجاع از آن ها نام برده می شود

کسانی جلب شد که مردم ما هميشه از آن ها ایراد می 

ان مردانی که با آرایش و لباس های زنانه در هم. گرفتند

خيلی از افراد این ها را لکه ننگی . پراید حاضر می شوند

می دانند اما نباید غافل شد که همين افراد به ظاهر تابلو 

و بد قيافه بزرگترین سهم را در به دست آوردن آزادی 

بله دوجنسگونگان در صف اول مبارزات بوده . داشته اند

ک خورده اند، تحقير شده اند، مورد تجاوز قرار کت. اند

باید از این افراد تقدیر به عمل آید که بر خالف تصور جامعه بسيار . گرفته اند و راه را هموار کرده اند برای رسيدن به آزادی

 . انسان های شریف و نيکی هستند

 همجنسگرایان ایرانی هم در صف کارناوال ٢٠٠٧بسيار خوب بچه ها، پس گی پراید :     پيش بچه ها بازگشتم و گفتم

خوشحال و خندان رفتيم و تا پاسی از شب در .  از اینجا حرکت می کنيم تا روزی به ایران هم برسيم. حاضر خواهند بود

این شادی و شادکامی حضور داشتيم و به اميد سال آینده، برای حضوری چشمگير و باور نکردنی، به خانه هایمان 

 . رفتيم

خود همجنسگرایان ایرانی آن جا حاضر خواهند بود تا که . از اعدام آغاز نمی شود" پالکاردی" دیگر فقط با ٢٠٠٧اید پر

پس وعدۀ ما سال آینده که گزارشی از حضور ایرانيان . هویت خود، و وضعيت همفکران خود را به تصویر بکشند

 .همجنسگرا در پراید تورنتو داشته باشيم
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 زیران مهاجرت و شهروندی و امور خارجه ی کانادانامه ای به و 

چندی پيش نامه ای از طرف هيئت نظارت کميته ی برابری طلب قومی و نژادی کانادا به چند وزیر دولت محافظه کار 

کانادا ارسال شده بود و رونوشت آن برای دفتر سازمان همجنسگرایان ایرانی در کانادا ارسال شد که در زیر به چاپ می 

 .رسد

 ٢٠٠۶ ژوئن ٢٠

  جناب آقای مونت سالبرگ 

 وزیر امور مهاجرت و شهروندی کانادا

 

 جناب اقای پيتر مک کی

 وزیر امور خارجه

 

 :وزیران محترم

آنچه در این جا دیگر بار با شما در ميان می گذارم، موضوع مهم و شایان رسيدگی تخلف و تعدی از حقوق بشر است که 

عالوه بر نقض حقوق مسلم اعضای جامعه از سوی این دولت .  ن و عراق به وقوع می پيونددامروزه در کشورهای ایرا

ها، اخيرآ از جانب همجنس خواهان زن و مردی که از این کشورها به جهت ظلم و ازار اعمال شده بر انان قصد پناه 

 .  خانه های کانادا دریافت داشته ایمجویی به کانادا را می کنند، اظهاراتی حاکی از پذیرفته نشدنشان از سوی سفارت 

اما .  در حال حاضر، کشتار سازمان یافته ی همجنس خواهان ایرانی و عراقی به ميزان بی سابقه ای صورت می گيرد

بنابراین، من از .  چنين تخطی بزرگی از حقوق و شأن انسانی افراد نمی تواند و نمی بایست بيش از این ادامه یابد

همانگونه که .  واستار انم که بدون هيچ درنگی به افشای علنی این کشتارها در سطحی وسيع بپردازددولت کانادا خ

می دانيد، دموکراسی حقيقی تنها زمانی به وقوع می پيوندد که تمامی ساکنان جهان حق و فرصت دستيابی به 

انچه که امروزه گی ها و لزبين .  ندپيشرفت مطلوب و تحقق ارمانهای ممکن شان را به عنوان اجزای بشری داشته باش

ها در کانادا به ان دست یافته اند، در واقع گواهی است معتبر بر انچه دموکراسی واقعی می تواند به همراه اورد، و این 

شرایط به واقع زمانی ایجاد می شود که تفاوت ها و گوناگونی افراد یک جامعه به طور کامل مورد حمایت و پشتيبانی 

 .  همجنس خواهان ایرانی و عراقی نيز شایستگی چيزی کمتر از این را ندارند.  ی ان اجتماع قرار گيردنهادها

بر اساس گزارش های رسيده، گی ها و لزبين ها در عراق که همچون دیگر گروه های اجتماعی این کشور بيم جان و 

ناه جویی به منطقه ی سبز بغداد که تحت امنيت خود را از بابت برخوردهای نادرست دولتشان می برند، پس از پ

حفاظت امریکایی هاست، مطالبه ی امنيت جانی خویش را کرده اند و با رفتار استهزا اميز و دافع سربازان امریکایی 

های کانادا نيز رفتار مشابهی را که همان راندن و ویزا ندادن به -حاال این طور پيداست که سفارت خانه.  مواجه شده اند

 افراد متقاضی است، به دليل مسلمان بودن متقاضيان در پيش گرفته اند و این بدون در نظر گرفتن مسائل و این

من از شما به عنوان وزیر امور مهاجرت، تقاضا دارم که به این .  مشکالتی است که این گروه با ان رو به رو می شوند
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تار تبعيض اميزی، حمایت سریع خود را از این متقاضيان اعالم مورد توجهی ویژه مبذول دارید و با در نظر گيری چنين رف

همچنين، من از کشور کانادا این درخواست را دارم که نسبت به همجنسخواهان زن و مردی که با شرایطی .  کنيد

 .دشوار و تبعيض اميز در کشورهای ایران و عراق رو به رو شده اند، برخوردی مدافع و حمایت اميز داشته باشد

 با احترام

 عضو هيئت نظارت کميته ی برابری طلب قومی و نژادی کانادا ، ليبی داویس 

 

 هزار ایرانی به ویروس ایدز١۴ابتالی  

 ، دبير سالمت سازماندکتر مانی زانيار 

نفر ٨۴٠و  هزار١٢درحاليکه منابع رسمی تعداد مبتالیان به ایدز را در ایران 

هزار مبتال ١۴ در امر مبارزه باایدز از وجود اعالم می کنند ،نماینده سازمان ملل

 .در ایران سخن ميگوید HIVبه ویروس 

دکتر حميدرضا ستایش ، نماینده سازمان ملل در امر مبارزه با ایدز مدعی 

هزار قربانی خواهد گرفت پيش از ١٠است که ایدز در ایران تا یک دهه دیگر 

 درمان و آموزش پزشکی در مرکز مدیریت بيماریهای های وزارت بهداشت ،

تا مهر ١٣٨١بين سالهای  HIV برابر شدن مبتالیان به ویروس ۵/٢گزارشی از 

هزار ١٢٠تا ١٠٠دکتر ستایش همچنين ادعا ميکند تعداد مبتالیان پنهان در ایران بين . خورشيدی خبر داده بود ١٣٨۴ماه 

د مخدر به رفتار های پرخطر جنسی در حال تغيير نفر است واینکه الگوی ابتال به ویروس به سرعت از تزریق موا

در ایران دربين مبتالیان به بيماری هموفيلی که براثر استفاده از فرآورده های HIVنخستين موارد آلودگی به ویروس.است 

 .خونی آلوده به بيماری ایدز مبتالشده، دیده شد

این 

 ميخورد ، درحاليکه الگوی گسترش بيماری ایدزدر کشور اشاعه ایدز در ایران هم اکنون در بين معتادان تزریقی به چشم

در همين حال خانم رضوان مقدم، مسئول کميته زنان . به صورت پنهان و مرموزی به سوی روابط پرخطر جنسی ميخزد

ایدز در بستر فقر و : انجمن تالشگران صلح در گردهمایی که هفتم خرداد ماه در دانشکده توانبخشی برگزار شد گفت

وی معتقد است وضع قوانين متناسب با نياز روز و آموزش های بهداشت جنسی و دو . رابری اجتماعی رشد می کندناب

 .وجلوگری از ابتال افراد به بيماری ایدزHIV راهکار مهم برای مقابله با کسترش ویروس 

 جهت اطالع کليه همجنسگرایان  تهرانی 

مشغول به مجنسگرا معرفی کرده اند و در امور مشاوره در یکی از مراکز  که خود را ه در تهران فردیاخيرا گزارش شده 

الزم به ذکر  .دن مبادرت به جذب افراد همجنسگرا کرده و آنها را مورد سوءاستفاده مالی و عاطفی قرار می ده، استکار

 .دن در منزل شخصی می نمای... و مدیتيشن، است ایشان اقدام به برگزاری کالسهای یوگا

از ادامه کالسها چه  در منزل و چه در مرکز هر مورد مشکوک از کليه افراد تقاضا می شود در صورت برخورد با لذا 

 .رسانندین مشکل یاری اخودداری کرده و مراتب را اطالع دهند و ما را در جهت رفع ایشان مشاوره با 
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 )دومقسمت (ويژگی تئاتر رضا عبدو 

 نيلوفر بيضایی

 آتاب ٩ ۀ مطلبی آه در شمارۀدامن شماره در ایدر ا

م، ینامه اش آغاز آرديش، در مورد رضا عبدو با نقل زندگینما

 یژگیت و ويل اهمیل دو اثر آخر عبدو به داليق تحلیاز طر

 . مینش هنری عبدو در تئاتر می پردازیهای آفر

كی از اصلی یخشونت . است " خشونت"اتر  تئتئاتر عبدو ،

نهمه یبا ا. گارد محسوب می شود ن موضوعات تئاتر آوانیتر

ی نار طواليستی قدمتی بسي و ن،موضوع خشونت، جنگ

  موضوعبه اینر يك گرفته تا متون شكسپيدارد و از دوران آنت

اری يآه تئاتر آوانگارد و بس نی ا .مواره پرداخته شده استه

ن یك ايستماتيطور سه های معتبر تئاتر، ب آارگردان از

 ملموس شدن ۀجينت ر خود قرار داده اندموضوع را در صدر آثا

 جهان امروز  .عنی عصر اآتشافات و اوج نبوغ علمی انسان استیعصر حاضر،  ز حاآم بريهای وحشت انگ پارادوآس

 ن دوران است آه بمبين حال در همي در ع .كی استيشرفت علمی و تكنيت به لحاظ پیخ بشرین دوران تاریمدرنتر

ها قتل  یتنامیهای گاز فرستاده شدند، و هودی به اتاقیها  ونيليها انسان افتاد، م ونيليما بر سر ميروشيهای ه

جنگ روانی مورد استفاده قرار گرفتند و می  عنوان ابزار ه ها ب ك به زنان در جنگيتستمايعام شدند، تجاوزهای س

وانات در يهاست و ارزش جان ح نسانزان ارزش جان اي مۀين آننديها پول و بازار اقتصادی تع نیعالوه بر ا... رنديگ

 ...است " سوم"ها انسان در جهان  ونيليش از ارزش جان ميبسی ب" اول"جهان 

موجود و نشان دادن ابتذال نهفته در پس آن می پردازد، در تئاتر امروز اروپا خشونت آه به بازسازی خشونت پس تئاتر 

  .ياسی استستمی تئاتر سيبارز قرن بۀ كا، نمونیو آمر

سنده و یگر، نوینكه بازی آرتو عالوه بر ا .بود ، آنتون آرتو در آغاز قرن بيستمشگامان تئاتر خشونتين پیكی از مهمتری

ف تئاتر خشونت یوی در تعر. ز محسوب می شودين های تئاتر معاصر نيسین تئوریكی از مهمتریآارگردان تئاتر بود، 

ك ضرورت اجتناب یء در تحقق زندگی انسانی نمی پردازد، بلكه بر ك خالین یان نماديتئاتر خشونت به ب: سدیمی نو

مار، يآه برای آمك به درمان ب سه می آندیهای روانكاوی مدرن مقا آرتو تئاتر خشونت را با روش  .د می ورزدير تاآیناپذ

ا نقد می آند و روان سبك وی رير و پيوی شكسپ . ماری اش شده استيد آه موجب بنتی بازمی گردانياو را به موقع

ن نوع نگاه ی ا .گر می انجامدیكدیی زندگی و هنر از ی، به جدا"هنر برای هنر"ها بر تئوری  معتقد است آه پافشاری آن

 در جامعه ای آه  کهرتو بر این واقعيت تاآيد می ورزدآ  .رديده می گیر تئاتر بر زندگی را ناديد آرتو تاثیراحت طلبانه از د

يده بود آه تئاتر دیگر ن باور رسیه اآرتو در فرم ب.  ری آنديست موضعگیوانه تر می شود، تئاتر می بای دمارتر ويبوز روزبر
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ازهای انسان معاصر يان نيبرای ب، زبان بدن، یدیا بر سنت روح و زبان متكی باشد، بلكه به زبان جدتنهنمی بایست 

ر يگر نظیزی نشده باشد، بلكه از ابزار هنری دیپی ر" ان در حرفزب "ۀیدنبال زبانی بود آه تنها بر پاه او ب . ازمند استين

 . ی آندیز بهره جويقی و حرآت ني، موسیو، نقاشیلم، راديف

 ۀم آه پس از فاجعیبر می خور" بوتو"ز به رقص آوانگارد يغربی تئاتر آوانگارد است، در ژاپن نۀ ندیعالوه بر آرتو آه نما

عنوان ه نجا بدن بیدر ا . كی ستیا رقص تاریمعنای رقص بوتو، رقص خشونت  . وجود آمده ما بيروشيهای ه بمب

ی آه بدن توان دارد، ی، حرآت تا جایآار طاقت فرسای بدن . آار می روده دن خشونت بير آشیابزاری برای به تصو

هوش بر يآننده بی آه گاه بنظر می رسد اجرا یسرعت در حرآت و تا جا . د نوعی خودآزاری هنرمندانه بنظر برسدیشا

، به آثار عبدو و  پس از این مقدمه .ش استی نماۀان خشونت بر صحنين شكل از بی اۀ، مشخصن خواهد افتاديزم

 .میژگی آن می پردازیو

ده می اروی اري زنی آه با نۀها داستانی هست دربار یسيمی انگلیهای قد تیدر روا: )١٩٩٣ (ۀ قانونمانديباق

یش در آغاز نما. خته اندیدار آوه عنوان جادوگر به ن زن را بیاایت آمده است که ودر ر . آندن را ترشیرير شيتوانسته ش

 . ميز آشف می آنيگری را نی اجساد د کنيم نگاهاگر دقيقترم و يني او را می بۀختی بدن بر دار آور،"ۀ قانونيماندباق"

.  دیده می شودكیمه تارينۀ  شمع بر روی صحن تعدادی . می ماندمكان به گورستان  . را می شنویمسايصدای زنگ آل

ی یكایآدمخوار آمر ("جفری دامر"، یظاهر خجالته  جوانی بهمه نیدر پس ا. اهپوشی زانو می زند و دعا می خوانديس

 وی در سال .خچالش نگهداری می آرده استیآه صدها نفر را می آشته و جسدشان را قطعه قطعه می آرده و در 

لمی يم آه قرار است فينيلمبرداری اش را می بيم في و ت،"اندی ورل"ن حال ي در هم .واز می خواند، آ)ر شدي دستگ٩١

 نزدیک می قگی محضيان می رود و هنر به بی سليان هنر و زندگی از ميمرز های م .  بسازد"دامر" زندگی ۀدربار

م یی را می شنویها الوگیها و د ونولوگبا سرعتی مرگ آور م .  قرار است نقش خود را بازی آند"دامر" آه شود چرا

همجنسگراها را از ميان ش یها یقربانترجيح می داده د یها از اعترافات دامر برگرفته شده آه می گو آه بخشی از آن

 ،شه در مورد سكس حرف می زدهي هم، دامر،د آه اویدوست دختر دوران مدرسه اش می گو  .انتخاب کنداهان يو س

حال خودش  . چاقو می آشد ك قربانی را بایگر نقش دامر ین حال بازيدر هم.  ن نمی دادهبه عمل جنسی تولی 

مامان، من خودم را : دیده می شود، می گویون دیزی تلوۀر قاضی زن آه بر صفحیان به تصویدگرگون می شود و گر

  . ها در هم ادغام می شوندصحنه  ! ك جادوگرم یمن . ستميمن مادرت ن: دیقاضی می گو ! مرا بشوی. ف آرده اميآث

 اول، در حال حرآت شالق می ۀصحن در دو . ی می پردازندیقایبه رقص آفر  رو به تماشاگر  و بازیگر مرتب در حرآتند١٤

ع یچنان سر  و واقعا مرده ها آن .مرده ها راه می روند ؟ یده ايخبرها رو شن: جمله ای مرتب تكرار می شود . خورند

 و پوست آنده ، و خون،م گوشتیبه هر سو می نگر . ها را همراهی آند گر نمی تواند آنیاگر ددر حرآتند آه تماش

  . مينيشده می ب

ش جای خالی ین تكرار به ما امكان می دهد آه در طول نمایا. زی شده استیه ری تكرار پابر اساس" ۀ قانونباقيماند"

های  ش از آتابین نمایجوهر اصلی ا . ميم، پر آنیافته اي در نی از واقعه را آهیها ا آن بخشیم یده ايآنچه را آه نشن

اجرا در چهار مكان  . ر صعود روح به آسمان را مشخص می آنديستگاه، مسیهفت ا . مصری مرگ برگرفته شده است
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 .  آندگاه همراه بازیگران نقل مكانستیستگاه به اید ایند و باين می نشيتماشاگر بر روی زم  .رديمختلف انجام می گ

ن يی خونیدر آپارتمان دامر غذا... به جلو برود، بچرخد كروفون فرمان از تماشاگر می خواهد آه بلند شود، يی از میصدا

های   و آسانی در لباس،ديم آه با فضای سفیده ايستگاه آخر به آسمان رسیسر انجام در او  . ز استيبر سر م

ستگاه یدر ا . هنوز اجسادی اره می شوند گر،یی دین حال در جاير همد . دنمارستان می اندازياد بیه د ما را بيسف

ادگاری می ی با ما عكس "اندی ورل". ندنادگاری امضاء می آیهای  م و دامر را آه آارتيني را می ب"گانیر"آسمان، 

  . رديگ

ت یبلكه به نفی فرد آشيد ه تنها شهرها را به ویرانی نیی را آه با پندهای اخالقیكایهنگ آمرفرش ین نمایعبدو در ا

 به  و هر آه را آه از نورم خارج بوداهپوستان را برده خواستير اخالقی شمرد، سيی را غیپرداخت، همجنسگرا

ان و یا نفرت او از همجنسگرای آ ست؟ين تنفر حاآم بر افكار عمومی نی اۀجيا دامر نتی آ .ه راند، به نقد می آشديحاش

مار يانسان بنفرت  ۀ مرگ همجنسگرا بودن خود را نفی می آرد، نمونۀش حتی تا لحظ، در حاليكه خوداه پوستانيس

با خود حمل می  دوست داشتن ندارد و تنها نفرت ییست؟ انسانی آه توانايال انسانی خود ني سرآوب امۀجيدر نت

سزای اعمالش ه د و بات خود اعتراف می آنی به تمام جنایرينی آه هنگام دستگيكسو دامر را می بیبعد، از  . آند

عنوان قهرمانان ه روزمندانه باز می گردند و بيپ ج فارسيی را آه از جنگ خلیكایگر سربازان آمری، از سوی دمی رسد

ا آدمخواری قاتلی ی آ ست؟ين پارادوآس نیا ایآ  .دنر می شویتقد، گناهيخاطر بمب انداختن بر سر انسانهای ببه  ،ملی

 ست؟يسه نیكا قابل مقایگی آمرون دامر با آدمخواری فرهنچ

 .يد نمی آندیش می دهد، اما آن را تایتئاتر عبدو خشونت را نما

ست، بلكه وحشت ي، خشونت بازسازی شده بر صحنه ن نمایشی به این اشتباه می اندازدنيدن چنیآنچه برخی را از د

 .ان می آندیماست از آن بخش خشونت طلب درونمان آه خود را نما

چه بر صحنه انجام می شود واقعی است، بلكه  جاد نمی آنند آه آنین شبهه را ای ایچ لحظه ای از بازي هگران دریباز

ك یدن یده ز می داند آه بي تماشاگر ن .ش استیم، نماينيچه می ب  آن کهد داردين تاآیآل ساختمان اجرا مرتب بر ا

 . ش آمده استینما

ار يصحنه بس-در-ست آه دروغ انیت دارد ايچه در آار عبدو اهم آن . ز مصنوعی باقی می مانديان نی تا پاخون صحنه

نمایش داده می ون طوری یزیو و تلویها جلوه می آند آه توسط راد واقعی تر از صحنه های واقعی درد و مرگ انسان

 .  مصرف باشنداستفاده در بازار قابل  فروش بروند و شوند آه خوب

ف و يگری نحی د،كی پر و گردی(های دو مرد  ش، صورتیدر آغاز نما): ١٩٩٤ (رانیك شهر ویی از یها نقل قول

ها بی حس بنظر می  رون آمده اند و صورتيی بی سرها از روزنه ها .م شده اندید گريرنگ سفه م آه بينيرا می ب)الغر

 های پودر گر برجی از جعبهیدر سوی د . ده می شودیله های زندان ديی مانند می آمی جلوتر نرده ها .رسند

صداها از  . ها را در نمای درشت برجسته می سازد ون صورتیزی دو تلو،در جلوی صحنه.   قرار داردییلباسشو

ن فاصله یا . تنسرهایی بدون ، طور همزمان لب می زننده رها متن را  بیهای صوتی پخش می شوند و تصو دستگاه
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نها تعلق ه آشان بیها ا بدنیم آيراستی نمی دانه می آند آه بی مواجه یگورهايش ما را با فیه در طول نمايگذاری اول

 .ا نهیدارد 

 ،ها حالش بهم می خورد ابانيد آه می خواهد بدان بازگردد چرا آه از آثافت خیران و مسموم می گویكی از شهری وی

برای ماندن گری یست چرا آه جای ديش چندان مهم نیاما پاسخ برا ست؟ ين شهر آیو از خود می پرسد صاحب ا

عنوان ه جا آه ب رد از آنيجه می گيد و فروش اجناس فلسفه بافی می آند و نتی اصول تجارت و خرۀگری دربارید.  ندارد

 . د نمی آند،  اعدام خواهد شديزی توليمصرف آننده چ

ی صحنه حرآت می ها به جلو نور از صورت . ندارد" دن يزندگی بخش"ی ید آه توانایی می گویاياو از نفرت خود از دن

م آه صحنه را از سالن تماشاگران جدا می آند و در دو سوی آناری صحنه ينيای خارداری را می ب هميآند و ما س

اغچه ن حال بيهای آار اجباری و در ع وی وجودی شان، اردوگاهلآه در معنای دوپهرا می بينيم دی يهای سف نيپرچ

 . ای با صفا را تصویر می آنند

های  ند و گلیرون می آيی در آف صحنه بیها چی شده اند از سوراخيد باند پي از سر تا پا با گچ سفچهار نفر آه

ها مجموعه ای  های بدنی آن حرآت .  خنده آوری از چند مرده نماتجمع. زان استیها آو مراسم عزاداری بر گردن آن

م دوبل دارند و ينيش می بیی آه در طول نمایهاگوريآثر ف  ا.اء می آندغان را به ما الی و زجری بی پا،ها نیاز تمر

 . چ شانسی برای بقا نداردينجا فرد هیدر ا . وارد می شوند) دونفره(بعنوان زوج 

كی ی  کهدو راهب . ندیروی صحنه می آه افتند و ناگهان صاحبان سرهای ناطق بمی   فرودر عقب صحنه درهای سلول

و برای ! ... ديدرست رفتار آن! ديمتمدن باش":اد می زنندی فری شوند ووارد م با تبری در دست  است،ها زن از آن

ری ی، تصاویلم، نقاشي همراه با رقص، فیکنفس صحنه ای روان و  .نه سازی می آنندير زمیصحنه ای پرشتاب و پر تصو

ری از یتصوهای  ی آبستره و انعكاسیی خام و در هم از صحنه هایها ، با برشیهای سنتی و اسطوره ا از فرهنگ

عنه ای ز طيش نیتر نمايحتی ت  . اسالمی- و فرهنگ شرقی،ه داریی سرما-ان فرهنگ غربیيرانی و جنگ روانی میو

راحتی فروخت، ه ب" نقل قول"عنوان ه ر جنگ را می توان بیآه نه تنها تصاو چرا، ین جنگااست به بهره آشی مضاعف 

 مكانی است می سازد" رضا عبدو"ه ای که صحن . ير داديز تغين" رانبر شهری وی مت گذاریيق"بلكه می توان آن را به 

 ۀتصاویر زنده از نوعی حافظ.  آنندير نمی يی هستند آه تغی تنها پودرهای لباسشو .ير و تحول مداوميدر حال تغ

 متوجه شمان تماشاگر می گذرند و او راچان و آابوس از مقابل یهمچون هذ ر،ي فرهنگی آه با سرعتی بی نظ-جمعی

 .دن اجتماعی اش می ساز-محدود بودن و بسته بودن فضای فرهنگی

 ."، شوقی به درك آن نخواهی داشتیرانه های زندگی به شتاب اگر در گذریاز و "،ی از متن گفته می شودیدر جا

 "زمان"و با د ۀك مسابقی به ،داده می شودمان بندی دقيق آه از طریق صدا ك زی در ،انیی بی پایرويگرانی با نیباز

شی را ی نماۀات واقعيرو و انرژی و توان خود، محدود بودن زمان حيمی خواهند با صرف حداآثر ندست می زنند، انگار 

كه عده ای مشغول پول شمردن هستند و از آورس مالی در بورس صحبت می آنند، يدر حال . ر عالمت سوال ببرندیز

 وجود دارد باین حال در دوردست باغی زي در ع . حال سوختن استگری در حال تماشای شهری هستند آه دری دۀعد

 .رویيده استهای آفتابگردان  آه در آن گل
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هر قدر به  . مرده است" تمدن" م آه ي می رسهجين نتیش به این نمای، در ا"متمدن باش"ام اخالقی يدر پاسخ به پ

چ يه . رانی است آه ماندنی استیه جا تنها وهم... س يوو، پرسپولیم، از غرب به شرق تا سارایگذشته بازگرد

ا ی ،های جنگی ست ز سالحيشرفت آرده است، تعالی و تجهيزی آه پيده نمی شود تنها چیشرفتی در تمدن ديپ

. ج فارس جنگ راه می اندازديكا در خلیآه آمر ای  برای زدودن محيط زیست از آلودگیهای نگهداری اجساد پاآت

اندام در غرب،  ی چهره ویبای و مجروح ساختن بدن در فرهنگ ز،در جنگ بوسنی درشرقی یشكنجه های قرون وسطا

 . ز رخنه آرده استين اجزاء بدن انسان نیرانه های جنگ به درونی تریو . ك سكه اندیدوروی 

می آند، ها عمل ن ان انسانيعنوان عامل ارتباطی مه های اخالقی ب اميد آه در آن اخالق و پیی می گویايعبدو از دن

-شه ایيهای آل وبچارچها آه در  ه راندن آنيه خشونت، بی عدالتی و به حاشيبلكه تنها ابزاری است برای توج

 .مصرفی نمی گنجند

ش ینماه  را ب ای روانیۀديچيهای پ تيده های آبستره و موقعی آه ااند" ی متحرکها نيماش"ها  در تئاتر عبدو ، بدن

 .ز ابزار بيانی آن هاستتنها یکی ای گذارند آه زبان م

 و در جاهای ،ش زبانی آامال شاعرانه استیدر برخی جاهای نما زبان متنی آه رضا عبدو و برادرش ساالر نوشته اند

 .             ك می شودیگر به زبان روزمره نزدید

مرد "دآانه سرود ك آهنگ آویبا ) مردها با دامن و زنان با شلوار(شاهنگی يك گروه پیكه ي در حالدر صحنه ای

ن یدر برابر ا.  در حال معاشقه اند،هی، در ساید، دو مرد در گوشه انرا می خوان) ییكایمارش نظامی آمر" (خودساخته

لحظه های برای کسب نكه یا ای  مدفون بود،ين شدهيش تعيهای از پ فشار نورمزیر ال قرار می گيریم آه آیا باید سو

های  آه چگونه می شود درست زندگی آرد، تنها پاسخ ن سوالیدر برابر ا. تهای جان پرداخلذت فردی، بکوتاه 

یل شه تبديان حس سرانجام به آليب را آه هر نوعچ، همه بازنده ایم انیدر پا . دنادرست می توانند وجود داشته باشن

 . خواهد شد

لحاظ فرم و هم در ه تئاتر عبدو هم ب

تر معاصر تاثير بسزایی محتوا بر تئا

 عبدو با ژانرهای مختلف  .ته استداش

ی را به لغت یها بازی می آند، بخش

 و بعد از ،ل می آندیمعنی آثار خود تبد

دی یف جدین می بردشان تا به تعاريب

 . ش برسدیان هنری خوياز امكان ب

ك، بدون تسلط بر ين تكنیتسلط بر ا

ه ژانرهای مختلف و شناخت آامل آن

عبدو راف باال ید تعریشا. ستيممكن ن

ا 

 

                 !  ، خاموشی نيستچراغ آیين   پيش شماره هجدهم                                                                                 –   ۶٢  



 در تئاتر عبد .كتر آندیی جنبش آوانگارد در تئاتر نزدیعنوان حاصل نهاه ب" تئاتر تجربی" به ،"تئاتر خشونت"عالوه بر 

گر در یكدیهای زندگی اجتماعی و موضوعاتی آه با  یدگيچي، بلكه پاستان با یك موضوع تعریف نمی شودك دی

به ن نوع از تئاتر آه ما را یای علمی انبم . ط اصلی به ما عرضه می شودك خی، اما با صورت یك مجموعهه ، بدارتباطن

پاسخ ؛ كيو هنر معاصر است در برابر تئاترآالسي، آلترناتنشاندگر می یكدی و ارتباط معضالت با ،ها ظرافتتماشای 

ن حال مكث بر ي و در عان شتاب زمانيكسو، و بی اجتماعی از ۀديچي معاصر و روابط پۀتم جامعیهنرمند امروز است به ر

رایرانی در حرآت است تا ویگر تا سرحد وی بدن باز در تئاتر عبدو .ت جلوه می آندين شتاب بی اهمیچه در اثر ا آن

ی آن سرشار از تصاوۀی آه لحظه به لحظیتم صحنه ها، اجراهایسرعت ر.  ش دهدیحاصل از خشونت بر جسم را نما

ك می تواند بنای ی آه هر یر پی در پیجاد صحنه های شلوغ و تصاویا، عاده است و گاه خارق ال،ق، حساب شدهيدق

ن حال نمونه ای ي تئاتر عبدو در ع .ر ممكن استيك آار باشد ، بدون وجود دقت در پرداخت و نظم بی وقفه غی

ش ابزاری یسم براي مدرنرانی آه پستیالبته نه از نگاه ا( ن غرب است آه گاه به پست مدرنيسماسی امروز جهايس

 . نزدیک می شود)سم از نگاه انسان مدرنيعنوان منقد مدرنه های خود است، بلكه ب یه عقب ماندگيبرای توج

و، 

نی 

ر 

از تئاتر 

ی یمبنای آار محتوا... زوفرنی اجتماعی يی، شیسم، همجنسگرايسم، تجاوز، سكسيموضوعاتی چون جنگ، راس

جنگ و خشونت و فتح آاری مردانه ") نقل به معنی(د ی گوچه را آه میياگر سخن ن م،يخالصه آن . عبدو هستند

تخار می داند و  افۀیچه اولی را ماينكه نیو البته بدون در نظر گرفتن ا(، "ش آار زنانهیدن و زاياست و زندگی بخش

ع دن خشونت تهوير آشیرضا عبدو با به تصو :ن گفتيم، می توان چنيل قرار دهين تحلیمبنای ا) دومی را آاری پست

ی خلق آردن و ی وجودمان، بخشی آه تواناۀ، بخش زنانگریسوی آن بخش ده ظاهر متمدن، ما را به ز فرهنگی و بيآم

ستی می برد تا از پس آن راهی به سوی هستی ي او ما را به انتهای ن . می دهد دارد، سوقخدمت در راه زندگی

یش و آه نام گروه تئاتر وی بود، زا" دارآلوز"م، معنای يز گفتيش نيهمانگونه آه در پنه این است که، م، و مگر يابيب

 است؟زندگی 
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 دريــچـــه
 ندگان چراغدريچه برگزيده ای است از اشعار و مطالب خوان

 

   فریبا شادکوهان          "نيلوفرانه"

 تن نويس آدام شراره ی شوقي

 آه شهوت بوسه هات

 شهرت انگشتهاي وسوسه ات

 .پيله هام را می شكافد

 بال می زايم و اوج می گيرم

 فرود می آيم و بال پهن می آنم

 همچون توری

 آه آبستن دانه های رنگارنگ است

 قانهفريبانه می فريبمت؛عاش

 وقتی

 داغ داغ بوسه هات

 خورشيدهای دواری می شوند

 آه عاشقانه زمين بالهام را می سوزند

 و لذت جيغهای لبانم را

 با التهاب

 .چفت می آنند

 نيلوفرانه می پيچمت؛نيلوفرانه

 با هزار دهان آبی نرم

 با ساقه های لطيف نيايشی

 آه ستون های پيكرت را

 نازآانه می خرامند

  می دهمنيلوفرانه گل

 آبود

 آبود

 از عاشقانه هاي لبي

 آه لذت و درد را

 چون سياهی شب
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 به دندانهای سپيد التماسش

 .آميخته ست

 چكه آن در من

 چكه آن

 همچون شبنم

 آه از تب پيشانی شب

 بر التهاب دامن گل تاب می خورد

 چون آخرين قطره های خيس ناودان

 آه با زمين يگانه می شود

 آجاجاری شو در من از هر 

 آه بستری ست برای جاری شدن

 تا قلبم اقيانوسی شود

 .آه رودهای به هم پيوسته ی تو را در آغوش آشد

 آبشاری

 رودی

 دريايی

 آه من در تو موج می زند

 دخترآی آه از طراوت موسيقی آب

 زنده مي شود

 بال مي زايد

 پری می شود

 تا در پيچ و تاب پيكرش

 زيستن جاودانه ي دريايي را

 .در ساحل آغوش تو پيوند زندبه مرگ 

 پروانه ای آه رقص بالهاش

 .بادبزن های شعله های آتش تو اند

 تن نويس آدام شراره ی شوقی

 آه شرم در شيار آتشم

 ذوب می شود

 ...آب می شود
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 » صبحانه در پلوتو «فيلم 

 آیدین مختاری: ترجمه و تاليف 

 

  صبحانه در پلوتو:نام فيلم

   نيل جردن و پاتریک مک کيب:فيلم نامه

 :ليست بازیگران

 به خاطر نقش افرینی زیبا در این نمایش رنگارنگ و ٢٠٠۶ب سال کيليان مورفی،  بازیگر نقش اول،و نامزد جایزۀ گدن گلو

 .موزیکال

 بریدن" کيتن"پاتریک ........  کيليان مورفی 

 پدر برنارد...........   ليام نيسون 

 برتی شعبده باز........  استيفن ری ئا 

 چارلی.................   روتا نگا 

 ایروین .........   لورنس کينلن 

 بيلی هچت..........   فرایدی گوین 

 اقای سيلکی استرینگ.............   برایان فری 

کچرزخانۀ فيلم : تهيه و پخش  پي  سونی

 

  دقيقه١٢٠  :مدت فيلم

 ٢٠٠۵ سال: محصول

 

 در کاونتی ١٩۵٠ فوریۀ ٢۵او در .  نيل جردن، فيلم ساز، برندۀ جایزۀ آکادامی، و نویسندۀ ایرلندی است:  دربارۀ کارگردان

وی پيش از فعاليت حرفه ای و مستقلش در عرصۀ سينما، دستيار فيلمساز مطرحی به نام جان .  اسليگو به دنيا آمد

کاليبربورمن، در فيلم  .  ساز وی را به عنوان مشاور فيلم نامه و عامل پشت دوربين برگزیده بود بود که این فيلماکس

این فيلم، با .  داستان موسيقيدانی است که در شهر ترابلس جلب و دستگير می شود) فرشته ( انجلنخستين فيلم او

 خود را به عنوان از آن زمان، جردن فعاليت های.  استيفن ری ئا آغازی برای همکاری مستمر این دو شدنقش افرینی 

وی در طول فعاليتش، خصوصا به فيلم هایی با مضامين مربوط به مسألۀ انگلستان و .  نویسنده و کارگردان پی گرفت

ایرلند شمالی، به صورتی ویژه مورد توجه و تمرکز جردن به عنوان صحنۀ وقوع .  ایرلند عالقۀ خاصی نشان داده است

 داشته ١٩٧۴نسبتی با یکی از قربانيان بمب گذاری های دوبلين و موناگان در سال در واقع، او خود .  فيلم هایش است

 .  محل اقامت اصلی جردن، شهر دوبلين در ایرلند است.  است
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 :گزیدۀ فيلم های جردن

، بازی )١٩٩٠(، ما فرشته نيستيم )١٩٨٨(، جان های شاد )١٩٨۶(، مونا ليزا )١٩٨۴(،  شرکت گرگ ها ) ١٩٨٢(فرشته 

، دزد )١٩٩٣(، آخر رابطه )١٩٩٨(، پسر قصاب )١٩٩۶(، مایکل کولينز )١٩٩۴(، مصاحبه با خون آشام )١٩٩٢(یه آور گر

 ).٢٠٠۵(، صبحانه در پلوتو )٢٠٠٢(خوب 

 

 :از آثار داستانی نيل جوردن

 ).٢٠٠۵ (، سایه)١٩٩۴(، هيوالی دریاها )١٩٨٣(، رؤیاهای یک حيوان )١٩٨٠(، زمان گذشته )١٩٧۶(شبی در تونس 

 
 

 
 

Breakfast on Pluto 
 

 

 ،ارببازی اشککارگردان مشهور فيلم های " نيل جردن" عنوان فيلم جدید، جذاب و خوش ساخت صبحانه در پلوتو

 اتفاق می افتد، دنبالگر ١٩٧٠داستان این فيلم که در سال های .   استخر قصه  و آ،شامآمصاحبه با خون 

است که ) کيليان مورفی ("پاتریک بریدن"سخت و پر طاقت به نام ماجراهای مردی جوان، محبوب و در عين حال سر

او از همان سنين اوليۀ رشدش پی به تفاوت .  خانواده اش وی را از کودکی در شهر زادگاهش در ایرلند ترک کرده اند

ریک.  های روحياتش با بسياری از دیگر افراد می برد اش وجود دارد،  با وجود همۀ دشواری هایی که در فضای زندگی پا

به کمک شخصيت قوی، جذاب و هوشيارش خود را حفظ می کند و عالوه بر آن به طرز زیبا و گيرایی از دخالت های نا به 

 .  جای دیگران در مورد هویت خویش ممانعت به عمل می آورد

ت

بيرونی و وسعت خصوصيات و در این فيلم داستانی فراواقعی و سحرانگيز را به تصویر کشيده تا تحوالت درونی و " جردن"

.  حاالت مرد جوانی را به ما منتقل کند که او نيز انبانی از تجربيات تلخ و شيرین خود را دارد که جالب و تأثير گذارند

شخصيتی که با امتحانات و دشواری های زندگی رو به رو می شود، آن ها را تاب می آورد و با وجود همۀ مسائل 

 .حاکی از ایمان تزلزل ناپذیرش به خير و خوبی نهادین در ذات آدمی استلبخندی بر لب دارد که 
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 داستان فيلم

  ١٩٧٠لندن، اوایل دهۀ 

در حالی که کالسکۀ بچه ای را هل می دهد با عجله در حال گذر از خيابان ) مورفی(بانوی زیبای خوش پوش و جوانی 

 خيابان مشغول کارند هوش و حواسشان به او رفته و برای جلب کارگران ساختمانی که بر داربستی در کنارۀ.  است

داستان .  زن که همچنان شتابان در گذر است جوابی حاضر و در خور نيز تحویل آنان می دهد.  نظرش سوت می کشند

 .نيز صدایش می کنند" بچه گربه" که است یدناپاتریک براو در واقع داستان 

 

 ١٩۵٨تریلين، ایرلند، سال 

 ز، نمایی زیبا از یک دهکدۀ ایرلندی      رو 

 اندامی می شوند تنها سينه سرخ های سپيده دم در ميان شاخه های درختان شاهد حضور زن جوان موطالیی و باریک

آیا کشيشی که تا چند لحظۀ دیگر برای .  که نوزادی را بر پلکان کليسای روستا نهاده و به سرعت از آنجا دور می شود

د شد؟ یا سيمایش معذب از کوبۀ در بر درگاه کليسا حاضر خواهد شد از دیدن این کودک تنها، متعجب خواهپاسخ به 

پدر تصور ارتکاب یک گناه به نظر خواهد رسيد؟  اما چنان که پرندگان خبرچين نيز در گوش هم زمزمه کردند، در سيمای 

ز حاالت فوق که بيانگر تاثيری ناگهانی باشد، مشاهده پس از  ظاهر شدن بر درگاه، هيچ یک ا) ليام نيسون (برنارد

 .نشد

او که .  بود، منتقل می شود) رات مک کيب( یدنراماما بکودک سرراهی به زودی به پرورشگاهی که تحت نظارت 

پيرزنی تندخو ست یک روز در حالی که نزدیک به ده سال از ورود کودک به پرورشگاه گذشته با حالتی برافروخته وارد 

.  لباس خواهر ناتنی اش را پوشيده و در حال ماليدن رژ بر لبانش استپاتریک . می شود) کانر مک ایووی (پاتریکاتاق 

 پاتریک مادر واقعی ماماهمين جاست که این راز، که ." لعنت بر آن روزی که تو را پذیرفتم:"زن با عصبانيت می گوید

 "مادر واقعی من کيست؟"ش می بندد که نيست، فاش می شود و این سؤال بزرگ در ذهنش نق

چارلی دختری به اسم .   هرگز تنها و بدون دوست نيستپاتریکبا وجود زندگی در خانه ای با فضای شوم و عبوس، 

که مبتال به داون سيندرم است  ) سيمون ریلی( لورنس ، و )امت لولر مک هاو (ایروین، پسری به نام )بيانکا اوکانر(

برای  "ایراگاهی به اتفاق به کشورشان عشق ورزیده و همچون شورشيان .   را تشکيل می دهندیکپاترتيم دوستان 

می گذارند تا شهر را نابود سازند، و گاهی " دالک" را در درون روباتی انهدام گر به نام  لورنس، گاهی "ایرلند می ميرند

 . روی می آورندپاتریکبه جستجوی والدین 

این که :  با او در ميان می گذارد پاتریک سه نکتۀ کليدی را در مورد گذشتۀ لورنسدر دلسوز پ) پاریک بریتناک(بنی 

معروف بوده؛  شباهت زیادی به یک " زیباترین دختر شهر"و به ) اوا برتيستل( نام داشته الی برگينمادر واقعی او 

آری، .  " را در خيابانی در لندن دیده است)پاتریکمادر ( یک بار او  بنیداشته؛  ميتزی گی نور ستارۀ سينما به نام

 . در فيلم می گویدپاتریکاین جمله ای است که ..."  همان شهری که مادرم را بلعيد... لندن، بزرگترین شهر دنيا

                 !  ، خاموشی نيستچراغ آیين   پيش شماره هجدهم                                                                                 –   ۶٨  



 که اکنون سال های نوجوانی را می گذراند، روزی  پاتریک. در طول چند سال آینده تکه های این معما جور می شوند

او حاال دیدارهای !  آها.   استپدر برنارد فرستاده شده و حاوی چکی از طرف ماما می گشاید که برای نامه ای را

این بار نيز به شکلی .   که اغلب معذب به نظر می رسيد به یاد می آوردپدر برناردکودکی اش را در صحن کليسا با 

 در کليسا حضور می یابد و پاتریک داستان، زمانی که در جایی از.   برخورد کرده استپدر برنارددیگر در زندگی اش با 

 را می پدر برنارد نشان می جوید،  الی برگيناز خالل صحبت های خود با پدر مقدس کنجکاوانه از مادر گمشده اش 

 . کند را با سؤاالتی که در ذهن دارد تنها رها می پاتریکبينيم که سکوت کرده، به تدریج از صحن فاصله می گيرد، و باز 

 به مستخدم خانه اش می نویسد و آن را تحویل معلم می پدر برنارد در مدرسه انشایی با موضوع تجاوز پاتریکیک بار 

اقدامات محافظه کارانۀ والدین خانه و . دهد که این امر موجب خشم سایر معلمان که از موضوع بو برده اند نيز می شود

 نتيجه ای جز افزایش خشم و عصيان او نسبت به شرایط موجود در تریکپامدرسه برای فرو نشاندن بی قراری های 

از .  به این ترتيب است که شخصيت جدید و فروخفتۀ وجودش از همين جا بيدار می شود و رو می نماید.  اطرافش ندارد

ر عين حال این شخصيت مرکب که دارای بسياری خصایص زنانه است و د.  نيز لقب می گيرد" بچه گربه"این پس او 

هویت مردانه اش نيز به تناسب در او حفظ گردیده،  شخصيتی است که مایۀ تحریک و اشتياق سایرین می گردد، 

یک شب این چند نفر .   به یک کلوب رقص راه می یابد و لورنس ، ایروین،چارلیبخصوص زمانی که همراه دوستانش 

در حين فرار با فرد لوطی ای برخورد .   و تصميم به فرار می گيرنددر حال عبور از گذرگاهی با اشرار محلی رو به رو شده

می کنند که به آنان در رهایی از چنگ اشرار کمک می کند و سپس درمی یابند که او یکی از اعضای گروه موتورسواران 

ایی که گاه به این فرد با سخنانش ذهن آنان را معطوف به عرفان کهن و اکسير نيکی می کند و ترانه ه.  صلح جوست

وی در جایی اشاره به صرف صبحانه در . گاه زمزمه می کند حکایت از سفر و گشت و گذار در راه های کهکشانی دارد

ندایی  او را . پاتریکآن شب خاص و سخنان حکمت آميز و پرجاذبۀ او راه گشایی می شود برای .  می کندپلوتو سيارۀ 

 .  واند تا در دنيا گشتی بزند و ذهن و روح خود را وسعت بخشدبه مکان هایی فراتر از شهر خویش می خ

سرانجام زمانی که او به خاطر سرکشی ها و ناآرامی اش از مدرسه اخراج می گردد، تصميم خود را برای سفر قطعی 

ظار وسيلۀ  خداحافظی می کند کنار جاده به انتیدناماما برپس به وضع خود سامانی داده و بعد از اینکه از .  می کند

بيلی " سوار آن می شود متعلق به پاتریکماشين سفری و بزرگی که .  نقليه ای که او را با خود ببرد می ایستد

و گروه بوميان امریکایی است که در واقع گروهی از بازیگران و نوازندگان دوره گردند با سبک مخصوص به خود که " هچت

 آرایش های پرزرق و برق، و مخلوطی از نمایش سمبليک روحيات مخلوطی است از ریتم های پرجنب و جوش راک،

که مردی دگرجنس خواه به نظر می آمد، در نظر ) گوین فرایدی (  گروهۀسردست بيلی هچت.  امریکایی و بوميان امریکا

رای خود  در او شواليه و محافظی واقعی بپاتریک دارد، و پاتریک دارای جذابيتی رمانتيک است، و کششی به پاتریک

 به این گروه می پاتریکپس از آن که .   را در او قوی تر می کندبيلیمی بيند که این نگاه خود انگيزۀ همراهی با 

اما فصل آغازین همکاری .  پيوندد، به کار و تمرین با آنان می پردازد تا زمانی که نوبت به اجرای گروهی شان می رسد

 که شامل آوازخوانی با پاتریکبه رو نمی شود و برعکس به خاطر اجرای ناموفق آن ها با یکدیگر با چنان موفقيتی رو 

 .      لباس زنانۀ سرخپوستی است، گروه از جانب تماشاگران مورد تمسخر قرار می گيرد
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 کاروان قدیمی در - را از گروه کنار می گذارد، اما برای او اتاقی در یک ماشينپاتریک عليرغم ميل باطنی خود بيلی

 می گوید که این ماشين از مادرش به او ارث رسيده و احتياج به پاتریکاو به .  حومۀ شهر و نزدیک دریا تدارک می بيند

 کاروان  رسيدگی می کند و آن -به دقت به ماشين.   از اوضاع جاری پيرامونش خوشحال  استپاتریک.  رسيدگی دارد

 می رود با او از همه جا حرف می زند، برای خودش و او غذا می به دیدنشبيلی وقتی . را بسيار مرتب نگه می دارد

اما این شيوۀ .  سازگاری نشان می دهد" بچه گربه"در کل در قالب شخصيت خویش به خوبی جاافتاده و با لقب . پزد

 یا همان خانه داری دقيق و با حوصله روزی او را به یک کشف تازه می رساند و آن یافتن دریچه ای مخفی در کف اطاق

 .  ماشين است که در زیر آن مقداری اسلحه جاسازی شده است

 آگاه است، ولی از بابت وجود اسلحه ها ترس و نگرانی به خود راه بيلی به خوبی از احساسات ميهن پرستانۀ پاتریک

 حال انجام  را در اطراف ماشين می شنود که دربيلی تازه به خواب رفته است صدای پاتریکیک شب که .  نمی دهد

 جای اسلحه ها را پيدا کرده، به پاتریکبی خبر از ان که بيلی .  ، ارتش هواداران ایرلند،  است ایرامعامله ای با مردان

 .  مردان ارتشی اطمينان می دهد که دوست او اطالعی از وجود سالح ها ندارد

 دارد، اما مجاورت آن با شمال کشور سبب هر چند که شهر تریلين به طور کامل درون مرزهای جمهوری ایرلند قرار

 و ایروین به دیدن پاتریک.  سرایت شعله های جنگ استقالل جویانۀ شمال تا نزدیکی های شهر هم شده است

.   با هم بحث و مشاجره دارندایرابا نيروهای  ایروین می رود که اینک زوج یکدیگرند و از طرفی بر سر ارتباط چارلی

 دارد که همکاری او با این ارتش در حد فروختن روزنامه به آنهاست، ولی چارلیالندن این نکته به  سعی در قبوایروین

با شنيدن صدای شلوغی در خيابان آنها همه .   استایرا با نيروهای ایروین نگران و دلواپس همکاری بيشتر چارلی

دهایی است که گرداگرد ماشينی کشيده سراسيمه از خانه بيرون می روند و می بينند که پليس در حال گشودن بن

 می پوشاندند، به لورنسلباس روبوتی که سابقا بر تن " دالک"یک روبات بمب یاب نيز، چيزی کامال شبيه .  شده است

او کسی .  در این موقع جمعيت مضطرب شاهد نزدیک شدن فردی به روبات می شوند. سوی ماشين در حرکت است

 در انفجاری که لورنس.  به نارسایی ذهنی توجهش به آن موجود آشنا جلب شده استکه با توجه لورنس نيست جز 

 .  در هما لحظات رخ داد از بين می رود

 به کاروانی که در آن زندگی می کند می رود و  تصميم به انجام لورنس پس از بازگشت از مراسم خاکسپاری پاتریک

ز جایی که مخفی شده اند در آورده و آنها را از فراز پرتگاه مجاور به دریا او تفنگ ها را ا. یک خانه تکانی بهاره می گيرد

  پاتریک.  برای برداشتن تفنگ ها سر می رسند و اثری از محموله نمی یابندایراپس از اندک زمانی مردان .  می اندازد

 خشمگين او را مجبور می کنند مردان.  در پاسخ به سؤال های آنان در مورد محل تفنگ ها خود را به بی خبری می زند

 که ایروین  همراه با ذکر نام - است پاتریکاما چيزی در رفتار متهورانۀ .  زانو بزند و هفت تيری بر شقيقه اش می نهند

 .    مردان را از انجام عمل خشمگينانه باز می دارد- کار می کند  به عنوان دوست خود ایرابرای 

 مشکوک شده اند به سراغ او می روند و از او می خواهند که چنانچه واقعا طرفدار آنان ینایرو که اکنون به ایرااعضای 

آنها بر این باورند که بمبی که سبب مرگ .  با آنان همکاری کند ایرااست در انجام عمليات انتقام جویانه عليه مخالفان 

 از این  ایروین. بدنام و از آن سلب اعتبار کند شد نيز نقشۀ همين مخالفان است تا گروه آنان را  ایروین دوستلورنس
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 صورت ایرااو خود شاهد فجایع و کشتارهایيست که توسط اعضای . که تا این اندازه گرفتار ماجرا شده هراسناک است

 .        می گيرد

است، شخصيت  تصميم می گيرد تا برای یافتن زنی که همواره در ذهن و خيال او بوده پاتریکهمزمان با این قضایا 

 . است، راهی لندن شودالی برگينغایب ولی هميشه حاضری که همانا مادر او 

او زمانی که به لندن می رسد راهی ادارۀ مرکزی ثبت نشانی ها می شود و با جستجو در آنجا به دو نشانی بسيار 

او که محلی برای .  و نيستندنزدیک برمی خورد، ولی با پی گيری بيشتر درمی یابد که آنها نيز نشانی مورد نظر ا

پس از .  استقرار در لندن ندارد به گردش در شهر پرداخته و سرانجام به قلعه ای شگفت انگيز و افسانه ای می رسد

 توسط مردی به پاتریکروز بعد .  قدری تأمل، از یکی از دیوارهای قلعه به درون می پرد و در گوشه ای به خواب می رود

او مردی مسن با چهره ای بشاش است و جامۀ یکی از .  از خواب بيدار می شود) دن گليسونبرن ( جوجاننام 

.  این بخش عمارت نيز در واقع باغی برای بازی و تفریح کودکان است.  شخصيت های داستان های کودکان را بر تن دارد

ن است یافته و برای مدتی مشغول  خود را در جامه ای مشابه که مخصوص بازی با کودکاپاتریکچيزی نمی گذرد که 

 ميگساری کرده، و در حال جو-جان شب را با پاتریکدر یک سپيده دم، پس از آن که .  به کار در این محل می شود

مستی در پياده رو راه می رود، متوجه مردی می شود که با ماشين مرسدس خود کنار پای او توقف نموده و با احترام از 

که در ابتدا ) برایان فری (سيلکی استرینگمستراو مردی است مسن، ملقب به .  ن می کنداو دعوت به سوار شد

 را به الس زدن با او می کشاند، اما به زودی پی می برد که طرف یک جانی است که در این پاتریکرفتار دوستانه اش 

پس از آن نزاعی .  ه دام انداخته است را بپاتریکساعات برای ربودن و به قتل رساندن طعمه ای بيرون آمده و اکنون 

 .  موفق می شود از این مرد بگریزدپاتریکميان آنها در می گيرد و  

- 

 

که شعبده باز دوره گردی است در یک کافه آشنا شده  ) استيفن ری آ (برتی یار است و او این بار با پاتریکشانس با 

 که مردی است تنها و برخوردی مهربان دارد، بسيار برتی . و از خالل صحبت هایش او را مردی گرم و صميمی می یابد

 قرار گرفته و از آن چه بر او گذشته، و از زخم هایی که در اطراف گردنش می بيند، پاتریکتحت تأثير داستان کودکی 

 .  متأثر می شود

عبده با سکه ها را به یک جا با اره دو نيم می شود و جایی دیگر ش.  در اجرای نمایش می شودبرتی همکار پاتریک 

دست روزگار پيدا کردن مادر را، که .  این برنامه ها به نحوی یکنواخت و کسالت آور تکرار می شوند.  نمایش می گذارد

 می آید، پاتریک به طور اتفاقی به تماشای نمایش چارلییک روز .  مقصود اوليۀ او از این سفر بود، به تعویق می اندازد

می رود و با سرزنش و " بچه گربه"او پس از نمایش نزد .  تش در آن وضع منزجر و ناراحت می گرددو با بازیافتن دوس

 . آن شخص مالل آور، جدا می کند، و با هم آنجا را ترک می گویند،برتیحالتی قاطعانه او را 

 در ایرویندن آمده اند و آنها به دالیل مرموزی به لن.   هستندایرا هنوز به طور ضمنی درگير مسائل ایروین و چارلی

 پاتریک نيز به طور محرمانه به چارلی.  جایی در حال انتقال تعدادی بستۀ مشکوک به افراد غریبه مشاهده می شود

 با او به پاتریک.  او برای سقط جنين به لندن آمده است.   نگفته استایروینمی گوید که حامله است، ولی این را به 
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او به این می اندیشد که یک بچۀ .   در آخرین لحظات تصميم خود را عوض می کندلیچارکلينيک می رود، ولی 

 .   شده است، پس او نيز بچۀ خود را نگه می داردپاتریکناخواسته اینک تبدیل به بهترین دوستش 

 همه جا شادمانه در حال رقص با یک سرباز است که ناگهان وقوع انفجاری در دیسکو" بچه گربه"یک شب در دیسکویی 

آنها در حال در .  در مدت کوتاهی مأموران اورژانس سر می رسند تا به مصدومين رسيدگی کنند.  را به هم می ریزد

یک .   که یکی از زخمی شدگان است، پی به جنسيتش می برند و پليس را احضار می کنند،پاتریکآوردن لباس های 

 روتلج در ادارۀ پليس افسر.  بایست عامل این انفجار باشددگرجنس نمای ایرلندی در صحنۀ انفجار؟  هم او می 

در حالی که .  به ترتيب در نقش مأموران خوب و بد ظاهر می شوند) ایان هارت (واليسو افسر ) استيون ودینگتون(

! ارات؟  اهبيان اظه.   به آرامی از او درخواست بيان اظهارات الزم را می کندروتلج می پردازد، پاتریک به توبيخ واليس

در این قصه او .  او برای آنان قصۀ زندانی که برای یک تروریست مهيا کرده اند را تعریف می کند.   استپاتریکاین هنر 

اش که با آن بر دیگران عطر می " شانل"لباسی سياه و چرمين بر تن دارد و سالحی در دستش نيست جز شيشۀ عطر 

 پاتریک.  ی ها و کنایات او عصبانی شده اند بر شدت بازجویی خود می افزاینددر ادامه، مأموران که از شوخ.  افشاند

همچنان در بازداشت به سر می برد و بدین ترتيب یک هفته می گذرد، در حالی که مأموران هيچ مدرکی در ارتباط با 

 که اشتباه کرده اند و او آزاد سرانجام مأموران با شرمندگی اظهار می دارند.  اتهامات وارده به او به دست نياورده اند

 امنيت نسبی سلول خود را ترجيح می دهد، اما به زودی بار دیگر خود را در خيابان می پاتریکهرچند که .  می شود

 .یابد

یک .  از ماندن در خيابان تا خيابانگردی فاصلۀ کمی است

 در حالی که در خيابان می رود، با تعجب با پاتریکروز 

برخورد می کند که با ماشين او را ) افسر بد(واليس 

 و پاتریککه به حمایت از واليس .  دیده و کنار زده است

پایان دادن به زندگی خيابانی او عالقه نشان می دهد، او 

را به یک کلوب قانونی رقص و نمایش که متعلق به 

تعدادی از زنانی است که سابقا خيابانگرد بوده اند و اینک 

محل را تشکيل داده اند، معرفی می با همکاری هم این 

یک روز در حالی که در اطاق آرایشش نشسته، چهره ای آشنا را که از گذشتۀ .   در این محل پناه می یابدپاتریک.  کند

 نمایان شده، با او سخن می گوید و ابراز پاتریکوی که چهره اش در آئينۀ اطاق .  پدر برنارداو آمده در آینه می بيند، 

اکنون .   را دوست داشته، اما نمی دانسته که این دوست داشتن را چه گونه بيان کندپاتریکد که همواره می دار

 را بر او پاتریکبه ترتيب محل زندگی مادر .  بهترین راه را در آن می داند که آنچه را که از آگاه است با او در ميان بگذارد

 .آشکار می سازد

 می شود و سرانجام پس از الی را به شکل زنی کارمند در آورده، رهسپار خانۀ به درستی و دقت خود" بچه گربه"

 به محض دیدن پاتریک.  به درون خانه راه می یابد) بریتيش تله کام(یافتن آن، به بهانۀ گرفتن آمار از مشتریان شرکت 
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حامله است و پس از الی .  ندوا می رود و توده ای از احساسات در او غليان می ک) سيد یانگ(و پسر نوجوانش الی 

او با مهربانی از مهمان خود .  گذشت ساليان هنوز زیبایی و شباهت اش به آن ستارۀ سينما در او به چشم می خورد

 با پاتریک.   که از هویت مهمان خود بی خبر است، رفتاری مؤدبانه و رسمی دارد الی. با فنجانی چای پذیرایی می کند

در نهایت  . ه همواره بانو ی خيال انگيز رؤیاهایش بوده، در واقعيت یک زن معمولی خانه دار استخود می اندیشد زنی ک

ایستاده ، هم با کششی از جنس لطيف خيال و " مادر"او عشقی به این زن که موجودی است زنده، در برابر او به نام 

با او ) که او نيز به همين اسم نامگذاری شده (پاتریکبرادر ناتنی .  هم به گونه ای واقعی، در دلش احساس می کند

 . غرق در احساسات خویش، این خانه را با شتاب ترک می کند،پاتریکسرانجام .  رفتاری گرم و صميمی دارد

 چارلیپليس انگليس .   به قتل رسيده است ایروین:  می رسد که حاوی اخبار تکان دهنده ای ستچارلینامه ای از 

 ایراافراد .   که با آنها همکاری داشته است، بکندایرارا مجبور به افشای نام اعضای ایروین  تا او را تحت فشار گذاشته

 .   خبردار می شوند، در حرکتی انتقام جویانه او را به قتل می رسانندایروینهم که از انجام این عمل توسط 

تمامی آنچه که تا آن .   را به صدا در می آوردناردپدر بر به زادگاهش تریلين باز می گردد و در خانۀ پاتریکپس از آن 

نيز اندوهگين، در پی چارلی در طی این مدت .  زمان بر آنان گذشته، از جانب هر دو درک، پذیرفته، و بخشيده می شود

 از جانب انجمن مشایخ کليسا او را تحت حفاظت و پدر برناردتسکين و تسالی روحی به شهر خویش بازگشته و 

البته این امر .  این سه تن به هم پيوسته، و در واقع با هم خانواده ای را تشکيل می دهند.  خود قرار داده استحمایت 

 این خانوادۀ نوپا به منزلۀ آزادی  پدر برناردهرچند که برای.  در دهان شایعه پردازان محلی نيز حرف هایی می اندازد

داشته، به شمار می رود، اما برای ساکنين یک شهر کوچک با نهایی پس از سال ها تنهایی و احساس گناهی که 

فضایی بسته، همزیستی کشيشی سالخورده، جوانی دگرجنس نما، و دختری که ازدواج نکرده و باردار است صرفا یک 

 .  بی حرمتی و خالف تلقی می شود

توف به پنجرۀ ساختمان آن توسط یک شب که ساکنان کليسا در خواب به سر می برند، ناگهان اصابت یک کوکتيل مولو

  پاتریک از ميان شعله های آتش راهی برای نجاتبرنارد.  اشخاصی نامعلوم موجب انفجار مهيبی در کليسا می شود

اما خود کليسا و ساختمان مجاورش که محل .    می جوید، و آنان همگی به سالمت جان به در می برندچارلیو 

 نيز به آنان قول می دهد که برنارد به لندن بازمی گردند و پاتریک و چارلی.  گردداقامت آنان بود، طعمۀ حریق می 

 .   به دیدار آنان خواهد رفتچارلیپس از تولد نوزاد 

 را در چارلیاست که کالسکۀ کودک " بچه گربه"اینک : پس از تولد نوزاد، دیگر بار به آغاز داستان برگردانده می شویم

 هم پيدایش می شود و چيزی نمی گذرد که چارلیکمی بعد .   دهد، و رفتاری شادمانه داردخيابانی در لندن هل می

هم پس از لختی به آنها می پيوندد و اتفاقا او را نيز در حال راندن کالسکۀ الی خود .   بر می خورند الی پسرپاتریکبه 

 اولين آنهاست، پس از او  پدر برناردلحق شوند، اما هنوز چند تایی مانده اند تا به این جمع م.  نوزاد خویش می بينيم

زندگی هر یک از آنان در .    با جامۀ عروسکی اش می رسدجو-جان شعبده باز است، و در نهایت نوبت به برتی

 ...حوادث جالبی افرید، و خود طعم و رنگی تازه تر و بهتر یافت" بچه گربه"داستان زندگی 
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  سازمان ماۀدربار
 

 برگزار نخواهد شد ،١٣٨۵در تيرماه  ومی سازمان همجنس گرایان ایرانی، مجمع عمۀجلس

جلسه مجمع عمومی سازمان، . ارسال گردید بنا بر اطالعيه ای که چندی پيش، توسط سازمان همجنس گرایان ایرانی

ن مجمع به دليل برخی تغييرات اساسی در سازمان، برگزاری ای .می بایست، در تيرماه امسال برگزار می گردید

 باره، منتشر خواهد شد و زمان برگزاری مجمع عمومی بزودی گزارشی مفصل در این. لغو گرید عمومی، تا اطالع ثانوی،

 .اعالم می گردد

 

 روابط عمومی سازمان همجنس گرایان ایرانی

 

 سازمان همجنسگرایان ایرانی در جمع مدافعان حقوق اقليت های جنسی در تورنتو

 یک روز فراموش نشدنی ٢٠٠۶ون سيزدهم جسه شنبه 

یرلند روزنامه نگار معروف آبا کمک آقای داگ . بود

 ۀ مسائلامریکایی که همجنسگرا است و در زمين

 همجنسگرایاسازمان ، فعاليت می کندهمجنس گرایان

ایرانی به چند سازمان معتبر مدافع حقوق اقليت های 

گو  معرفی شد و از آرشام پارسی سخنکاناداجنسی در 

يزدهمسو دبير حقوق بشر سازمان دعوت شد که در 

 در جشن ميهمانی سازمان های مدافع حقوق  ژوئــن

اقليت های جنس

ن 

  

 .  کندی سخنرانی 

 

 

 ميان آنها افراد درنفر دراین ميهمانی شرکت داشتند و  ٣٠٠حدود 

سرشناسی چون شهردار تورنتو، شهردار وینيپک، اعضای پارلمان 

یو، کاندیدای شهرداری اتاوا و بسياری دیگر حضور  و انتارونکوراز 

گروه رقص ویژه ای .  برنامه ها جالبوهمه شاد بودند . داشتند

یل مارشيل رئيس ژبرنامه را آغاز کردند و جلسه با سخنان آقای 

رک آ سازمان و خانم کيم ونس رئيس کانادا Egaleسازمان 

 .ادامه یافتاینترنشنال 
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 ازدواج و حق پذیرش فرزند توسط خانواده های همجنسگرا و همچنين قانون رابطه با برابری متعددی درکنفرانس های 

 شد و از ارائهیی که در مخالفت با این قوانين توسط دولت محافظه کار جدید کانادا انجام گرفته است هابررسی فعاليت 

در ادامه تصویر نگار . یر به عمل آمدتقدورند آفعالينی که در این زمينه تالش کرده اند تا این حقوق را به دست 

)Slideshow ( یش داده شد و موزیک مالیمی در نماده دقيقه ای که سازمان همجنسگرایان ایرانی تهيه کرده بود بر پرده

 :می گردد آن در زیر منتشر متنسالن پخش شد و آرشام پارسی شروع به سخنرانی کرد که 

ر سخنگو و دبي. آرشام پارسی هستم من

 ، همجنسگرایان ایرانیسازمانحقوق بشر 

سازمانی که روندی چند ساله را طی کرده و 

يش حضور خود را اعالم پدر حدود سه سال 

من افتخار دارم در سازمانی خدمت می . کرد

یرانی برای دفاع از اکنم که تنها سازمان 

حقوق اقليت های جنسی است و افتخار می 

 سال چندکنم که توانسته ام در این 

دوشادوش سازمان های بين المللی، فریاد 

 بهدادخواهی اقليت های جنسی ایرانی را 

 همجنسگرایان در حقوقسازمان ما در طول این مدت توسط بسياری از سازمان های مدافع . گوش جهانيان برسانم

ازمان همجنسگرای داخل کشور ایران سدربه دليل ممنوعيت فعاليت . سرتاسر دنيا به رسميت شناخته شده است

ینترنت انجام می داد و به مرور از عرصه اینترنت خارج شد و در اروپا و امریکاایرانی عمده فعاليتش را از طریق شبکه 

 همجنسگرایان ایرانی با سازمان های بين المللی دفاع از سازمان این سه سال در.  ی شعبه هایی ایجاد کردشمال

یان و دوجنسگراسازمان همجنسگرایان ایرانی به هدف دفاع از حقوق همجنسگرایان، . د کربرقرارحقوق بشر ارتباط 

کمسيون بين الملل"، "بشرسازمان دیده بان حقوق "دوجنسگونگان ایرانی با سازمان های مهمی همچون 

صر سعی می کنم که من در این مخت. ارتباط برقرار کرد" یلگاا -جمعيت جهان همجنسگرایان "، "بشر همجنسگرایان 

یان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان ایرانی را برای شما ترسهمجنسگراشمای کلی ای از وضعيت 

ان 

ای 

ی حقوق 

 .کنميم 

این تنها یک پست سازمانی نيست، سخنگو . یان ایرانی هستمهمجنسگرا گونه که گفتم، من سخنگوی سازمان همان

. سخنگو بودن برای من مضراب ساز آزادی است. سخنگو بودن برای من عشق است. استبودن برای من زندگی 

 من تن وزمانی که دوست دوجنسگونه ام از فشار خانواده و اجتماع خودکشی کرد .  نکرده استسخنگوکسی مرا 

 همجنسگرای من به دوستزمانی که . خشکيده او و دستان مچاله شده اش را در سينه هایش دیدم سخنگو شدم

 او را همچو فرشته ای پاک و زیبا به گور و خانوادگی با پودر سم خودکشی کرد دليل ترس از دستگيری و افشای

 را در راهروهای دادگاه شيراز دیدم که گریه می کردند و از تحمل دوستانمزمانی که . سپردند، آن گاه سخنگو شدم

زمانی که . شدمید، سخنگو  بر پيکره آن ها فرو می آمد فریاد می زدند و کسی فریاد آنان را نمی شنوکهضربات شالق 
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يتی با رفتارهای خود آنان را مجبور به فرار از امنشنيدم جشنی برای آغاز زندگی همجنسگرایانه برگزار شده و نيروهای 

 در پارک دانشجوی تهران به حال مرگ کتک زدند، زمانی که از ورود راکشور کردند، زمانی که همجنسگرایی 

 شالقمی جلوگيری کردند، زمانی که در اصفهان پسری را به دليل همجنسگرا بودن  های عمومجتمعدوجنسگونگان به 

 فرستادند، زمانی که سيلی محکمی به بازداشتگاهزدند، زمانی که دوستانم را با استفاده از اینترنت دستگير کردند و به 

پليس به همجنسگرایان تجاوز کردند، یی او را گرفتند، زمانی که در اداره شنوا درصد از ۵٠گوش دوجنسگونه ای زدند و 

ی که هر آواز. کند، پس من سخنگو شدم تا غصه هایشان را آواز کنمۀ آنان را به صدا بدل  فریاد خفه شدکهکسی نبود 

 .کندشنونده ی آزاده ای را به فکر دعوت 

الش من برای دفاع از حقوق بشر مرگی که دستمزد ت.  از مرگ فرار کرده اممنیا می دانيد چرا من از ایران فرار کردم؟ آ

 و پشتيبان مدافعاما امروز بسيار خوشحالم چون در سرزمينی آزاد و در کنار دوستانی . ی بسيار دیدمهاسختی . بود

 که مجبورند مهر سکوت بر لب شکسته بالمامروز که از این تریبون سخن می گویم دلواپس پرنده های مهاجر . هستم

 . ينند تا صبح آزادی را ببينند و این صبح نزدیک استبنشيت های من و امثال من بزنند و به انتظار فعال

ایمان دارم .  اولين دفتر سازمان همجنسگرایان ایرانی را کانادا افتتاح کنمويم دارم که سازمان را در تورنتو ثبت کنم تصم

 مصمم تر می خودقاق حقوق از دست رفته که وجود یک دفتر، دل همجنسگرایان ایرانی را گرم و اراده شان را برای اح

 و اندوه دوستان و هم احساسانم و بار سنگين مسوليت آنان به کانادا آمدم و نيازمند غم با کوله باری از من.  کند

 . یت و پشتيبانی شما هستمحما

هم اکنون در کشوری آزاد . ی استفاده از هر چيز ماليات آن را پرداخت کنمبراین مدت که در کانادا هستم، یاد گرفتم که ا

.  خواهم پرداخترا و ماليات آزاد زیستن را هم باید پرداخت کرد و با کمک و حمایت از هم احساسانم آن کنمزندگی می 

ین دستان لرزان و تنهای ا . خودروزگار بر یندبگردستانشان را خواهم گرفت و شانه هایم را در اختيارشان می گذارم تا 

 از ما.  کنيد نمایندگی از آنان بگيرید و ما را حمایتبههای من را  دست. ان همجنسگرایان ایرانی استمن، نماینده دست

 . پشتيبانی کنيد

 . را تنها نگذاریدما همجنسگرایان ایرانی را از یاد مبرید و ما

ر جلسه همراه با آرشام تمام حاضران د.   حاضر در سالن ایستادند و دقایقی طوالنی او را تشویق می کردندافرادتمامی 

 بسياری از وب سایت های امریکا، انگلستان، استراليا، کانادا منتشر شد و در این سخنرانی . پارسی می اشک ریختند

  بعد منتشر خواهدشماره های زیادی با روزنامه ها و رایو های کانادا انجام شد که اخبار آن ها در مصاحبهپس از آن 

 .شد
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  نگهاگردهمایی فره 

  

نایميخن در شرق این  سازمان همجنسگرایان هلند در شهر دانشجویی 

 همجنسگرایی در فرهنگ با شناییآ نشستی دوستانه به منظور  کشور

شهر نایميخن از این نشست  شهرداری .های مختلف برگزار نمود

.  گردهمایی فرستاد این  به استقبال نمود و نماینده ای از حزب سبز ها

 باشد و ایی که شهر نایميخن یک شهر دانشجویی میج ن آاز

ن با همجنسگرایی در خاور ميانه آ ۀرابط ها و در زمينه فرهنگ تحقيقاتی

طرف دانشجویان این شهر صورت گرفته و ای و کشور های افریقایی از

 . بسياری از محققين و دانشجویان بوده است موضوع پایان نامه تحصيلی

 برای شرکت در مان همجنس گرایان ایرانیهمين دليل از ساز به

 صبا راوی به نمایندگی از  .عمل آمد  دعوت به گرد همایی این

را در اختيار شرکت  پی جی ال او   حضور یافت و اطالعاتی را در زمينه سازمان همجنسگرایان ایرانی در این گردهمایی

 از  ایران دارند هيچ وقت مام مشکالتی که همجنسگرایان در داخلاین گردهمایی قرار داد و یاداوری کرد با ت کنندگان

کنند که فرهنگ همجنسگرایی را  همواره سعی می مبارزه برای رسيدن به حقوق انسانی خود دست برنداشته اند و

 .بشناسانند به جامعه ایرانی بهتر

ن 

سازمان 

 

ری 

 .است ه شده

آیا همجنس «:است ، نوشته شده»گرد همایی«بر روی پوستر این 

 »  ایست نا آشنا؟ه پدیدگرایی، 

تاریخ و  مختلف،فرهنگهای  « و در ادامه توضيح داده می شود که 

انتقال می" همجنس گرایانه« همراه با کد و رمزگان معانی متفاوتی را

 از فرهنگهای اینست که افراد مختلفهدف از برنامه امشب . دهند

 رمزگان و معانی همجنسگرایی از کشورهای مختلف در با گوناگون

فرهنگی از زیر مجموعه های  هر. شنایی پيدا کنندآسراسر دنيا 

  فرهنگ همجنسگرایی نيز خود یک زیر کوچکتری تشکيل شده است

 یک ،یک مراکشی ، یک افغان .باشد مجموعه از فرهنگ یک جامعه می

رمزها و کدهای قانونی و جا  مورد هلندی در  و یک،یک ایرانی ،ترک

 ۀروی پوستر واژ نآدر  دهند و می  توضيحاتیهمجنسگرایان کشور خود

های مختلف نوشت همجنسگرا به زبان
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جای پرداختن به اصل موضوع ه ب  صبح روز بعد،ۀ که روزنام شایان ذکر است 

نشسست   پی جی ال او در این از گزارش را به حضور  بيش از نيمی،گردهمایی

 جنسگرایان ایرانی، از زبان صبا راویمشکالت هم از موقعييت و و ،اختصاص داد

 .مطالبی چاپ نمود

مادگی خود را با صبا آان روزنامه نگار در پایان این گردهمایی فعالين حقوق بشر و 

شرکت کنندگان سه  اعالم نمودند و راوی نماینده سازمان پی جی ال او در هلند

همراه گرمترین ه را ب هلند پيام صلح و دوستی خود  ترکيه و افغانستان و کشور

 رزو کردند که آ و،درودها تقدیم دوستان ال جی بی تی ایرانی نموده

   .دلهره زندگی کنند و بدور از ترس رامش بتوانند در ایرانآهمجنسگرایان ایرانی هم در کمال  روزی

 روز نآبه اميد  

 

 نشریه ای جدید متولد خواهد شد 

 .کرد منتشر خواهد ت که سازمان همجنسگرایان ایرانی به زودیپيشنهادی ویژه نامه ای اسزندگی صورتی نام 

های متنوع و سرگرم  باشد و دارای بخش می... ها و خاطرات جنسی و احساسی و  این ویژه نامه شامل داستان

ورت مندان برای پيوستن به این کادر به ص  لذا عالق. زندگی صورتی در حال تشکيل استۀکادر تحریری  .کننده خواهد بود

 . تماس گرفته و اعالم آمادگی کنندماتوانند با  می نویسندگان ثابت و یا نویسندگان غير ثابت،

های جنسی را جمع آوری کرده در اختيار ویژه نامه  باشد که اخبار مربوط به اقليت  یک گروه خبری میاین کادر شامل

  .گذارند می

 .  را به عهده خواهند داشتجمع آوری مطالبکه گروه و یک  ، متون هستندۀکه مسئول ترجمیک گروه مترجم، 

 ه وسيلۀبا یکدیگر در تماس خواهند بود و بE-mail  ۀاعضای هر گروه بوسيل. ند نا محدود باشندتوان اعضای هر گروه می

 . می باشدPGLOصاحب امتياز این ویژه نامه سازمان  .کنند ارسال می سرگروه مطالب خود را به سردبير ویژه نامه

های  های جنسی ایرانی است و همچنين شامل خاطرات و داستان  زندگی ما اقليتزندگی صورتی بخش مخفی

اجتماعی خواهد بود و بيشتر بر  - صرفا فرهنگیۀاین ویژه نامه یک ویژه نام  .باشد های جنسی غير ایرانی می اقليت

  هایاقليت عضوی از هر ه،که اعضای ثابت هستند،جز افراد کادر تحریریه ب  .ها و خاطرات تکيه خواهد کرد داستان

 .  غير ثابت این ویژه نامه باشدۀتواند یک نویسند جنسی ایرانی می

ها و خاطرات و اشعار خود به این ویژه نامه، ما را در شکل گيری یک  توانيد با فرستادن مطالب و داستان شما می

 حرفه ای، بدون سانسور در این ۀما در راستای تشکيل یک نشریمطالب ش  .حرفه ای و سرگرم کننده یاری دهيدۀ نشری

دعوت به  های عزیز نيز برای طراحی آرم و نام مجله و همچنين طرح جلد، از گرافيست  .گردد ویژه نامه منتشر می

 .شود همکاری می

 منتظر نامه های شما هستيم
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 پس از آن بـه لهسـتانی هـا. اعتراضی نکردم  ،من یهودی نبودم  . اول به سراغ یهودی ها رفتند     

من ليبرال.  آن گاه به ليبرال ها فشار آوردند       .من لهستانی نبودم اعتراضی نکردم    . حمله بردند 

، بنـابراینونيسـت نبـودم   کم.  سـپس نوبـت بـه کمونيسـت هـا رسـيد            . اعتراضـی نکـردم    نبودم

 .اعتراضی نکردم

 .سرانجام به سراغ من آمدند

 .هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند

 

 برشتبرتولت

 

  

 و آذری زبانپيام سازمان همجنسگرایان ایرانی در حمایت از هموطنان ترک 

رک در فرهنگ ایران جریان قدرتمندی است که ریشه هایی عميق و چند صد ساله های قومی لر و عرب و ت تحقير اقليت

فرهنگ  (خود را در متون کالسيک ایران و یا ادبيات و فرهنگ فولکلورچهرۀ  انسانی  غيراین بينش و برخورد کریه و . دارد

ها حتی در آثار و اندیشه های پيشرو  سيستی ضد عرب و ضد ترک و تمسخر قوميتبينش را .  نيز نشان می دهد)توده

ه  رنگ و لعاب روشنفکرانه و ناسيوناليستی اش بۀترین و مدرنترین اندیشمندان ما نيز دیده می شود و با وجود هم

 .راستی دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد

، ه است نه تنها با این بخش از فرهنگ ایرانی برخورد نکرد خود،ل حاکميت سا٢٧  طولایران درجمهوری اسالمی دولت 

ها به این  های به حق هم ميهنان آذری و ترک، و حذف و به حاشيه راندن آن  با نادیده گرفتن حقوق و خواستکهبل

 .ه است زد نيزپرستانه دامن فرهنگ نژاد

ها است   قومی شد که سالۀبغض فرو خورد جار خشم و انفۀ که یک بی دقتی مطبوعاتی جرقاستدر چنين شرایطی 

 .های به حقش را نادیده انگاشته اند هویت و زبان مادریش به تمسخر گرفته شده و مطالبات و خواست

سازمان همجنس گرایان ایرانی معتقد است خواست واقعی هم ميهنان آذری بازداشت یک کاریکاتوریست و یا محاکمه 

خشم و خروش یک قوم زجر   و، سازمان همجنس گرایان ایرانی معتقد است توقيف یک روزنامه .و حبس کردن او نيست

 .نمی کندحل را ناميدن، معضلی »  بيگانهۀدسيس«را  کشيده و در حاشيه مانده

 مطابق با اصول حقوق  و خردمندانه کشور ما اتخاذ موضعی یها با نيازها و خواست های ترکدر مواجهه  صحيح رفتار

 معطوف ایرانهای  بحرانی که اکنون گریبان رژیم جمهوری اسالمی ایران را گرفته است تنها به ترک .استوندی شهر

این بحران نه از عوامل بيگانه و  . کرد و بلوچ و عرب ایران نيز با آن پيوند خورده استقوم های ۀ، بلکه مسئلنمی شود

این بحران ریشه در نگاه و برخورد رژیم حاکم بر   .وریست استکاریکاتهنرمند خارج می آید، و نه بانی و مسببش یک 
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 به یک اندازه قربانی اعمال سرکوب گرایانه این مههای قومی و مذهبی و جنسی، ه اقليت.  دارداقوام ایرانیایران با 

 .رژیم سلطه گر و تماميت خواه هستند

 زنگ خطری است برای جمهوری اسالمی ایران و ربایجان، و آذری های ساکن دیگر نقاط کشوحوادث اخير شهرهای آذر

های قومی و مذهبی و جنسی را جدی بينگارند و رسيدگی   و مطالبات اقليت،ها، نيازها سران این حکومت تا خواست

 . آنان را در راس برنامه های خود قرار دهندۀبه حقوق پایمال شد

می و مذهبی سکوت نمی کند و ضمن محکوم کردن این سازمان همجنسگرایان ایرانی در مقابل سرکوب اقليت های قو

اقدامات خواستار به رسميت شناختن کامل حقوق شهروندی همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان ایرانی 

 .است

 

 یی بهایت مذهبيدر دفاع از اقل یرانیان ای سازمان همجنسگراۀيانيب

 که اعتقاد افرادیب، بازخواست یا شکنجه و تعقيب گروه یا وعدم سرک« : ی کنندف مینگونه تعری را ایا رواداریتولرانس 

 هنجارهای متداول اجتماعی همخوانی نداشته و زندگيشان با اعتقادات مذهبی و سياسی رایج، یا اشکال ۀشيو و

 » .باشد

ه سعادت  رسيدن بۀ هستی انسانی و وسيلۀ است الزمیرواداری از مهمترین واژگان فرهنگ مدرنيته است و شرط

 . رفتارهای وحشيانه منجر شود  خشونت و  فقدان رواداری در یک جامعه می تواند به .بشری

 

 ۶ ۀ و هجوم همزمان نيروهای انتظامی به خان، در شيراز٢٠٠۶ ماه مه ١٩ جوان بهائی در روز جمعه، ۵۴بازداشت 

سال نوری تا رسيدن به حد هزار ن هنوز چندین  بهائی و ضبط اموال شخصی آنها نشان داد که رژیم حاکم بر ایراۀخانواد

 .فاصله داردی  و تولرانس مذهبی از رواداریمطلوب

های پس از انقالب هميشه با اتهامات ساختگی چون  های بهائی در سال دستگيری، شکنجه، تحقير و حبس اقليت

ز ومردم ایران هن.  توجيه شده است همراه بوده وگانبيگانبرای  و یا جاسوسی ،تبليغ کفر و فساد، توهين به اسالم

 که به جرم اعتقاد به ی شریفیها  انسان . از یاد نبرده اند۶٠ ۀ انسان بی گناه بهائی را در ده٢٠٠ اعدام ۀخاطر

 .خدایشان به وحشيانه ترین شکل اعدام شدند و در گورهای دسته جمعی به خاک رفتند

ران سرکوب و قلع و قمع مومنان بهائی را در راس برنامه های دالیلی در دست است که نشان می دهد دولت جدید ای

 و تحقير هم ميهنان بهائی مان را ، شکنجه،ما، سازمان همجنسگرایان ایرانی، سرکوب .  خویش قرار داده استۀمحرمان

بيان و  و آزادی ،بهائیمذهب ما، سازمان همجنسگرایان ایرانی، خواستار به رسميت شناخته شدن  . محکوم می کنيم

 .جامعه مان هستيم  از هموطنان مان، و برای تمام افراداندیشه برای این گروه

 بين المللی ایران را بيش از پيش مخدوش کرده و به ۀ و سرکوب بهائيان توسط دولت ایران چهر،اعمال فشار، تعقيب 

 ی جهانيان تداعی گر نامهاییایران برا در ی عزیزان بهایۀ کشتار و شکنج . دامن خواهد زدی مذهبیاختالفات و درگيریها

 در . کارگزاران رژیم را نابود خواهد ساختۀ باقيماندۀو اعتبار و وجه است» هيتلر« ، و »آشویتس«، »هولوکاست«چون 
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 هم .اندهای دولتی محروم   و استخدام در سازمان،حصيل در دانشگاهاز تهم ميهنان بهائی ما آغاز هزارۀ سوم ميالدی، 

 سال ١۶٠ بهائيان ایران با بيش از ۀجامع .  ما هنوز  حق ابراز عقيده و تبليغ دین و ایمانشان را ندارندیبهائميهنان 

در  .  در قانون اساسی ایران رسميت نيافته استی بالغ برسيصد هزار نفر هنوز به عنوان اقليت دینیسابقه و جمعيت

 سنگ یب   بر مزاری بيشتر است، دختران و پسران بهائی آدمیمزد گورکن از آزاد،  بزرگی که به قول شاملویسرزمين

 ! گریندمی» گلستان جاوید« نشان پدران و مادرانشان در یو ب

م، درد و غم شما هم ميهنان ی که خود طعم تلخ تحقير و شکنجه و اعدام را چشيده ای، اقليتیما همجنس گرایان ایران

ها   که با سازمانی ایستيم و از طریق ارتباطی سازمانمان در کنار شما مما و . بهائی را با جان و دل احساس می کنيم

 ی روا شده بر شما را به سراسر جهان انعکاس میضد بشر و نشریات بين المللی برقرار کرده ایم این ظلم و ستم

 .دهيم

 

 ی زنان ایران بين المللی بنياد پژوهش هاۀپيام سازمان همجنسگرایان ایرانی به هفدهمين کنفرانس ساالن

 مونترال کانادا - ٢٠٠۶دوم تا چهارم ژوئن 

 

چ گروه و ير انتقاعی که به هي سازمانی است غ،رانیاد پژوهش های زنان ايبن همانند ،سازمان همجنسگرایان ایرانی

این سازمان فعاليت های گوناگونی در دفاع  . نداشته و فراجناحی عمل می کندبستگی وااسی و مذهبی يسازمان س

 ارتباطی گسترده ای ۀ شبک و دوجنسگونگان ایرانی دارد و در تالش است که،از حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان

 . در سراسر جهان به وجود آورداقليت های جنسی ایرانی ميان

ری و ما معتقدیم که جنبش زنان و جنبش همجنسگرایان در یک نقطه به هم گره می خورند و آن مبارزه با نظام مرد ساال

 نظامی مردساالر می یابند که هستی و حلقۀزنان از آن هنگام که چشم باز می کنند خود را در . آپارتاید جنسی است

زنان .  هویت زن، مستقل از هویت مرد حق حيات ندارددر این نظام مرد ساالر،  . موجودیتشان را تحقير می کند

 . را نيز بر دوش می کشنددر جامعه موفوبيای موجود همجنسگرا عالوه بر این تبعيض ها بار مبارزه با هو

سازمان همجنسگرایان ایرانی خواستار برابری کامل حقوق زن و مرد است و هرگونه تبعيض به دليل جنسيت، گرایش 

جنسی، زبان، قوميت و مذهب را محکوم کرده و  آمادگی خود را در دفاع از حقوق زنان و مبارزه با نظام مردساالری 

  مدافعان حقوق زنان می خواهد به ویژه ،سازمان همجنسگرایان ایرانی از تمامی مدافعان حقوق بشر. م می کنداعال

 .پيگيری نمایندویت کار خود قرار داده، و که دفاع از حقوق زنان همجنسگرا را در اول

عمل آورده و ه  قدردانی بئوالن و فعاالن این سازماندر پایان از تالش های سازمان پژوهش های زنان ایران و مس

 موفقيت روز افزون شما را در رسيدن به اهدافتان آرزومندیم
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  سازمان همجنسگرایان ایرانی خطاب به اولين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحدنامۀ

 ٢٠٠۶ جون ١٩ -ژنو 

 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد: به

 یرانیکمسيون حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ا: از

 سفارت خانه های اعضای شورای حقوق بشر در کانادا: رونوشت

 

سازمان همجنسگرایان ایرانی به عنوان اولين سازمان مدافع حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان 

 حقوقی، ، پيگير مسایل"رادیو رها"و برنامه های هفتگی " چراغ" اجتماعی –ایرانی عالوه بر انتشار ماهنامه فرهنگی

 . اجتماعی، آموزشی و بهداشتی این قشر جامعه نيز می باشد

حقوقی که در . هدف ما رسيدن به تساوی حقوقی برای همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان ایرانی است

عليه  ضد بشری اعم از شکنجه، اعدام یا سنگسار عملتوافقنامه های جهانی تعيين شده از این قرار است که هرگونه 

 .همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنس گونگان، خارج از منشور جهانی حقوق بشر است

در گزارشات و بيانيه های منتشر شده به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و همچنين قطعنامه تصویب شده مجمع 

دن فعاليت های ضد  مبنی بر محکوميت ایران، هيچ سخنی از محکوم کر٢٠٠۵ دسامبر ١۶عمومی سازمان ملل، مورخ 

گر ظلمی بزرگ بر این قشر از بشری جمهوری اسالمی عليه اقليت های جنسی به چشم نمی خورد و این خود نشان

 . ایرانی استجامعۀ

 و روش مرگ را قاضی تعيين می کند داردرابطه همجنسگرایی بين دو مرد در قانون مجازات اسالمی حکم مرگ  •

 همجنسگرایی ميان دو زن رابطۀ). ن، با شمشير دو نيمه کردنی بلندی پرتاب نمودسنگسار، حلق آویز کردن، از باال(

این در حالی است .  ضربه شالق است که اگر برای بار چهارم تکرار شد آن زن به مرگ محکوم می شود١٠٠حکمش 

 از افرادی که که مطابق توافقنامه حقوق سياسی و اجتماعی سازمان ملل، مجازات اعدام و شکنجه برای آن دسته

 .روابط جنسی دلخواه دارند منع شده است

 اعدام کرده و آنان را ه رابطه جنسی داشته اند را در معرض عمومجهموری اسالمی ایران بارها مردانی ک •

آن اعدام مردان همجنسگرا در مشهد و گرگان بود که نمونۀ . استانسان هایی با روحيات شيطانی معرفی کرده 

با توجه به پيگيری های انجام شده تا کنون دولت جمهوری . ی را در سطح جهانی به همراه داشتواکنش های وسيع

در قوانين مجازات اسالمی خط مرز . اسالمی ایران توضيح صحيح و قانع کننده ای در موارد فوق ارائه نداده است

لغو قانون اعدام و شکنجه ما درخواست .  ترسيم نشده است"  همجنسگراییرابطۀ"و " تجاوز جنسی"دقيقی ميان 

 . همجنسگرایان و حمایت قانونی از آنان در کشور ایران است

گزارشاتی مبنی بر حمله ماموران امنيتی ایران به جشن ها و خانه های همجنسگرایان و همچنين بازداشت،  •

ه های بسيار دیگری نمون.  آن هستندازی ی که امير، مجتبی و سام نمونه هااست و تهدید آنان در دست ،شکنجه

 .وجود دارد که به دالیلی از انتشار آن ها معذوریم
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به دليل عدم حمایت قانونی و اجتماعی، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان در ایران توسط ماموران  •

انونی شکایت چنانچه آنان به نهادی ق. امنيتی و گروه های فشار مورد توهين، تحقير، تهدید و تجاوز قرار می گيرند

به عنوان مثال می توان  . برند، نه تنها شکایتشان پيگيری نمی شود بل با آن ها هم چون گناهکاران برخورد می گردد

 . هایشان کشته شدندخانه این دو به شکل دلخراشی در نام برد؛) ٨۴ن زمستا(از قتل دو ترنسکشوال در تهران 

 همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنس گونگان ایرانی به حقوق  تاما خواهان آن هستيم که زمينه ای فراهم شود

 از ، به دورانسانی خود یعنی حق زندگی کردن دست پيدا کنند و این ميسر نخواهد شد مگر آن که مدافعان حقوق بشر

 .  جامعه دفاع نمایندا شهامت از حقوق این قشر ستم دیدۀهرگونه لفافه گویی و کلی نگری، صریحا و ب

سر می شود سيدن به برابری و تساوی حقوق انسانی برای همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان زمانی مير

ما خود معتقدیم که انجام .  احزاب و جریان ها این مهم را در مرکز توجه و اهميت قرار دهندکه فعاالن سياسی در همۀ

 .ن نيازمندی های کشور ایران استریاین امر و دفاع از حقوق اقليت های جنسی از زمره مهمت

 

 آرشام پارسی

 سخنگو و دبير حقوق بشر 

 سازمان همجنسگرایان ایرانی

 

 :رونوشت

دولت کانادا و سفارت خانه های بریتانيای کبير، فنالند، فرانسه، آلمان، هلند، سوئيس، جمهوری آذربایجان، جمهوری 

 .عنوان دارندگان کرسی های اروپایی در شورای حقوق بشرچک، لهستان، رومانی، روسيه و اکراین در کانادا به 

سفارت خانه های بحرین، بنگالدش، چين، هند، اندونزی، ژاپن، اردن، مالزی، پاکستان، فيليپين، عربستان، کره جنوبی و 

 .سریالنکا در کانادا به عنوان دارندگان کرسی های آسيایی در شورای حقوق بشر

 ۀبرزیل، کوبا، گواتماال، مکزیک، پرو و اروگوئه در کانادا به عنوان دارندگان کرسی های حوزسفارت خانه های آرژانتين، 

 .آمریکای التين و کارائيب در شورای حقوق بشر

سفارت خانه های الجزایر، کامرون، جيبوتی، گابون، غنا، مالی، موریتانی، مراکش، نيجریه، سنگال، آفریقای جنوبی، 

 .ا به عنوان دارندگان کرسی های آفریقایی در شورای حقوق بشرتونس و زاميبا در کاناد
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 غنشريه الکترونيکی چرا
 

 
د                     ه همکاری می کن ان و ويرايشگران، دعوت ب از .از کليه پژوهشگران، نويسندگان، مترجم

 :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  

ا   ر منتشر شده است، حتم مطالب فرستاده شده قبال چاپ و منتشر نشده باشند و اگ

 اسم منبع و تاريخ دقيق آن قيد شود

 مطالب آزاد است) در صورت نياز( در ويرايش غچرا   

  می شود سندگان، پس فرستادهمطالب رسيده، در صورت درخواست نوي  

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  

 

 
 معرفی رسانه های ما

 

 )pglo@pglo.net(سازمان همجنسگرایان ایرانی 

 )majaleh_maha@yahoo.com(مجله ماها 

 )delkadeh@gmail.com(ماهنامه دلکده 

 )news@bidari.info(خبرنامه بيداری 

  ) editor@pglo.net(نشریه چراغ 

 )radio@pglo.net(رادیو رها 
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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

 

 آرین ورجاوندی  

 aryan@pglo.net      دبير اول سازمان

 ترانه فروهر  

 Taraneh@pglo.net     دبير دوم سازمان 

 آرشام پارسی  

 arsham@pglo.net      سخنگوی سازمان   

 آرشام پارسی  

  hrc@pglo.net    دبير حقوق بشر سازمان 

  شاهرخ رئيسی 

 shahrokh@pglo.net     دبير امور فرهنگی 

  نشریه چراغ 

 editor@pglo.net      اشتراک نشریه

  ساقی قهرمان 

 saghi@pglo.net      ویراستار نشریه 

  پریسا پيشداد 

 parisa@pglo.net   رها –مدیریت رادیو همجنسگرایان ایرانی 

  رادیو رها 

 radio@pglo.net      اشتراک رادیو

  پيروز مهرآئين 

 pglo@pglo.net    دبير امور اجتماعی  

  زانيارمانی 

 mani@pglo.net     دبير امور سالمت 

 

 

 صبا راوی 

 saba@pglo.net    نماینده سازمان در هلند 

 بابک اميری 

 babak@pglo.net   نماینده سازمان در فرانسه 

 شاهرخ رئيسی 

 shahrokh@pglo.net    نماینده سازمان در آلمان 

 Mr. Ben Bradshaw 

Director of Activities                                 ben@pglo.net 
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