


 
 تقديم به شما

 جنسيت عرصه ای پيچيده، سرشار از تضاد و تنوع    ماسخن 

 ميالدی، مارتين دانکر، جنسيت شناس شصت  یدر اواخر دهه

آلمانی، که همجنس گرا و یکی از شاخصترین چهره ها در جنبش 

ها  از آنجا که گی: مردان همجنس گرای آلمان می باشد، گفت

 2صفحه  ... حقير می شوند، سنتی و امل تیها توسط انسان

شکل گيری گرایشات و " "جنسيت چيست و چگونه شکل می گيرد؟" 

 "رفتارهای جنسی ما، تحت تأثير چه عواملی قرار دارد؟

افراد تا چه اندازه در انتخاب هویت و تمایالت جنسی خویش خودمختار  "

 5صفحه      ...،سئواالتی کوتاه ولی بس دشوار" می باشند؟

 

 دوجنسگرایی  وشیتن فر

. فكر نوشتن این مقاله با یك اتفاق ساده به ذهنم خطور آرد

نسرین زنگ زد و برای روز جهانی زن از من خواست اگر نوشته ای 

چه به عنوان پدیده " تن فروشی " ی مسئله. دارم برایش بفرستم

 9صفحه  ... ای فلسفی ـ اجتماعی و چه در شرایط آنونی ایران

به گرایش )  به معنای دو Biاز ریشه التين، (تی سکشوالي -بای 

گفته می شود که در آن فرد بدون در نظر گرفتن جنسيت دیگران  جنسی

معادل فارسی بای  .عاطفی دارد -به آنها کشش جنسی) مرد یا زن(

 14صفحه   .... دوجنسگرایی، یا دوجنسخواهی استه،سکشواليت

 اصفهان، خيابان عباس آباد  سایۀ یک شک

روزنامه .  سرم توی روزنامه است و نگاهم گير کرده ميان کلمه ها

پر است از آدم هایی که حدودا می خرند و حدودا می فروشند و 

حدودا سياست می ورزند و انگار همه ی آن ها  به طرز غریبی 

با خودم فکر می کنم بد هم نيست، . شيفته ی حقوق بشرند

 16صفحه  ...بگذار همان آدمی که روزی

 آرش اخوت 

 آباد خيابان عباس. اصفهان

 برای مريم مجنون

 20صفحه  ...

 تازه های خواندنی  در موافقت و مخالفت عشق

ی ایران وارد شد درهای )ها(غربيزدگی با قرن بيستم به حرمسرا

خانه های . بيرونی را وا کرد به روی خيابان به روی خانه/ اندرونی

و به خانه . ی که درندردشت نبودکوچک دو سه اتاقه با حياط کوچک

 21صفحه  ... هایی که  روی سر

کمسيون مشترک، کنفرانس جهانی مونتریال، سفارت خانه بی خبر یا  

رندی وزارت خانه، گی پراید در اسرائيل، یاد فریدون فرخزاد، شانزده 

بيلبورد در کانادا، جشن کریستوفر استریت دی، روز جهانی همبستگی، 

ندگان در استکهلم، گزارشی از ازدواج یک همجنسگرای پيام تظاهرکن

ایرانی، لزبين های جهانگرد بخوانند، سقوط دولت هلند، زندان اکبر 

 27صفحه ... محمدی پایان یافت 

 

  تبعيدیه ی، نويسند" آالوس مان" ی آثار و افكار گزند

 شادی امين در گفتگو با چراغ 

 بيوگرافی ه ی بر پای"نا مآالوس"جا آه ساختار اصلی آثار  از آن

  أعنوان مبده ب شخصی وی استوار است، پرداختن به زندگی او

جستجوی الگوهای ادبی . برای شناخت آثارش امری ضروری است

با .  است"خویش" نياز وافر وی به یافتن ه ین نتيجابرای آالوس م

اینهمه وی الگوهای ادبی خویش را بر اساس نيازها و گره های هر 

 39صفحه  ... از زندگی اش در مقاطع گوناگون جست و یافتدوره

 

زمانی به دستم رسيد که ماه ها بود فکرم را " قدرت و لذت"کتاب  

اغتشاش و آشفتگی در کنار فقرهای دانش جنسی ما ایرانيان اشغال 

سئوال بود که بی جواب می ماند مگر آنکه خود توجيهی بيابم  .کرده بود

و درست در همين روزهای آشفتگی به . ... والبرای آن همه آوار سئ

لطف دوستی نویافته کتابی رسيد به دستم که عطش دانستن را اندکی 

 43صفحه  ... .فرو می نشاند

 

 »نگاهی کوتاه به اندیشه و آثار راینر ورنر فاسبيندر «  : فيلم   دریچه

 نویسنده، کارگردان و بازیگر آلمانی، نوآورترین  راینر ورنر فاسبيندر، شاعر،  51صفحه   مطالب و اشعار و نامه های خوانندگان چراغ یبرگزیده

 دوم جهانی و پيشگام گ از جنسدوران پ آلمان در ترین فيلمساز  و مهم

 55صفحه  ... فيلم نوی آلمانی 

 

   سازمان ماه یدربار

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

 62صفحه .. .شده در ماه گذشته

 تماس با ما 

 !، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                   پيش شماره نوزدهم – 1



  اجتماعی–نشریۀ فرهنگی   ماسخن

 

 

 ال دوم س

 نوزدهمين پيش شماره 

  2006اگوست 

 85 شهریور –مرداد 

 

 :صاحب امتياز

 سازمان همجنسگرایان ایرانی

 

 :مدیر مسئول

 آرشام پارسی

 

 :سردبير

 شاهرخ رئيسی

 

 :ویرایشگر

 ساقی قهرمان

 

 :همکاران این شماره

  و سينارضا، باران، رها، آیدین

 :صفحه آرا

 آرشام

 :طراح جلد

 امير حسين

 

 

 :آدرس وب سایت

www.pglo.net

 :آدرس پست الکترونيکی

editor@pglo.net

 ميالدی، مارتين دانکر، جنسيت شناس آلمانی، که همجنس گرا و شصت  یدر اواخر دهه 

از آنجا : یکی از شاخصترین چهره ها در جنبش مردان همجنس گرای آلمان می باشد، گفت

 سنتی و امل تحقير می شوند، یها ها توسط انسان که گی

گرا   سنت،سنتی و املفرد  از هر ،ی کنند که در عملسعی م

 تر و امل تر شوند تا بدین وسيله بر احساس گناه و حس حقارت

همجنس گرایان از سياست دوری می کنند و  ... چيره شوندخود

، به نشانه ی سپاس و تشکر از اجتماع و نظامی در رفتارشان

 . محافظه کارندکه وجود آن ها را تحمل می کند،

 آن.  بود۶٨مارتين دانکر خود از فعاالن جنبش دانشجویی سال 

زمان که همجنس گرایی هنوز مجازات قانونی در پی داشت و همجنس گرا حتی حق وجود 

او . نداشت، مارتين دانکر از ضرورت فعاليت سياسی و اجتماعی همجنس گرایان یاد می کرد

 سال. عالی جنسيت شناسی گرفتو دکترای  در دانشگاه هامبورگ جامعه شناسی خواند

پروفسور . های آلمان مشغول بود در دانشگاه ژیوها به تدریس جامعه شناسی و سکسول

را  خود  وقت بيشترگذشتهی او در دهه .  بازنشستگی است یمارتين دانکر اکنون در آستانه

اه های جنسی وابسته به دانشگ به کار تحقيقاتی گذراند و اکنون معاون انجمن پژوهش

 ی ، در اواخر دهه)١٧۵پاراگراف ( قانون مجازات عمل همجنس گرایانه  .فرانکفورت است

 تالش و مبارزه سياسی دانکر و یاران او از کتاب قوانين مجازات آلمان  یبه شکرانهشصت 

 . فدرال حذف گردید

 
شاهرخ رئيسی

ی  همجنس گرایی و امکان تحقق اجتماعی هستی همجنس گرایانه در آلمان نتيجه "حق"

بيان می مارتين دانکر ی جمله  بينش ژرفش در این  وادراک سياسیش نسلی است که تال

   ."گی بودن، سياسی است: "شود

در قياس با جنبش .  سال قدمت داردصد و سیجنبش همجنس گرایان جهان اکنون بيش از 

آغاز جنبش . همجنس گرایان غرب، جنبش همجنس گرایان ایرانی بسيار جوان و نوپا است

همجنس گرایان ایرانی را شاید بتوان سخنرانی ساویز  )گر بتوان بر آن نام جنبش نهادا(

،  )١٩٧٣( ها در غرب در همان سال.  در دانشگاه پهلوی شيراز دانست١٣۵٢شفائی در سال 

های بيش از یک قرن فعاالن  قانون مجازات همجنس گرایی چند سالی بود که بر اثر تالش

 دفاع از حقوق  یبيش از ده ها سازمان و نشریه در زمينه. بودلغو شده  جنبش سرانجام

 . او. جی. انپنجاه  در حدود ی شصتواخر دههادر آلمان، در (همجنس گرایان ایجاد شده بود 

 از "بيماری همجنس بازی" یک سال پس از آن .)و گروه گی و لزبين مشغول به کار بودند

سه .  حذف شدDSM ن آمریکا و کتاب مرجعن روانپزشکاهای روانی انجم فهرست بيماری

، ميشل فوکو فيلسوف همجنس گرای فرانسوی جلد نخست ١٩٧۶سال پس از این تاریخ، در 

در این اثر فوکو در کنار پرداختن به .  را منتشر ساخت"تاریخ جنسيت "کتاب دوران ساز

. اد کرد ی"جنسيت و حقيقت"، از نسبت ميان "همجنس گرایی" و "جنسيت"مسائلی چون 
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ــر "فوکو در این کتاب نشان می دهد که  ادراک آدمی از مفاهيمی چون همجنس گرایی است، ی که سازنده  گرا،  دگـــرجنس" تفکـــ

 "تئوری کوئير" پيدایی ه سازاین کتاب زمين.  مناسبات تاریخی و اجتماعی است ی بل نتيجه نيستملهم از شرایط طبيعی زندگی آدمی

های سياسی اش مجبور به ترک ایران   ساویز شفائی پس از انقالب به دليل فعاليت؛ایران خودمان باز گردیمبه . در دهه های بعد بود

 هدف حمایت و دفاع ا که اولين گروه ایرانی ب"هومان"تشکيل گروه .  در سوئد پيوست"هومان"شد و بيش از یک دهه پس از آن به گروه 

هومان جدا . د، آغاز فعاليت جمعی و گروهی در جنبش همجنس گرایان ایرانی استهای جنسی و بخصوص همجنس گرایان بو از اقليت

 و مجله  گذاشت همجنس گرایان میخدماتی از قبيل مشاوره نيز در اختياربرگزاری سخنرانی، واز برگزاری جلسات علمی و آموزشی، 

 و گروهی در جنبش همجنس گرایان ایرانی به دليل فعاليت جمعیپایگاه .  نيز به همين نام منتشر می کرداعتناییوزین و قابل ی 

هر چند پيدایش گروه هومان نيز .  آغاز شد،خارج از کشور، و در اروپادر  دارد، ادامههنوز ، که ها های شرعی و قانونی آن سال محدودیت

 فعاليت گروه ،يبانی می شد و پشت، و پشتيبانی کشور سوئد انجام پذیرفته بود،های غربی حقوق بشری  تشویق و حمایت گروهاب

 را می گرفت "همجنس باز" به مرور جای "همجنس گرا"  یکلمه. هومان و یاران آن پایه های جنبش همجنس گرایان ایرانی را شکل داد

 ارائه دخارج کشور را در بر می گرفتنی و اطالعات ساده و ابتدایی اما مهم و ضروری به مردم که عمدتا قشر روشن اندیش و تحصيلکرده 

های زنان فمينيست خارج از کشور و فعاالن مستقل و مدافعان حقوق بشر  های مستقل گروه ها به همراه تالش این حرکت. می داد

پيشرفت رایانه ها و .  پایه و اساس جنبش همجنس گرایان ایرانی را محکمتر ساخت،بعدی ، در دهه )که تعدادشان بسيار اندک بود(

از حدود چهار سال پيش جنبش .  را افزایش داداطالعات و امکان تبادل بينش هاانی اینترنت ارتباط ميان جهی دسترسی به شبکه 

ده . اینترنت با خود همراه آورد وارد مرحله جدیدی شدی همجنس گرایان ایرانی به دليل امکانات وسيع و غيره قابل سانسوری که شبکه 

درصد اندکی که دسترسی به اینترنت داشتند، سرازیر به مقصد ات به داخل ایران، و البته  اطالع.ها صفحه و وبالگ اینترنتی شکل گرفت

 انتشار نشریه های  یاین امکان دسترسی به اطالعات از طریق اینترنت، و امکان برقراری ارتباط با دیگران، باعث شد که ایده. شد

 تشکيل گروه کوچکی از جوانان فعال همجنس گرا در داخل کشور  یایده .های جنسی شکل بگيرد الکترونيکی در بين فعاالن و اقليت

 در همين دوران بوجود آمد و این گروه کوچک و پر شور پس از مدتی تبدیل به نخستين سازمان "رنگين کمان"نام ه برای ساختن وبالگی ب

سال از سی و سه  پس از گذشت  . می کنددنبالبين المللی خود را در سطح رسمی همجنس گرایان ایرانی گردید که اکنون فعاليت 

 الکترونيکی، یک رادیو اینترنتی، یک سازمان،  ی ایرانی چهار نشریهیسخنرانی ساویز شفائی در دانشگاه پهلوی، جنبش همجنس گرای

 و مشترکين نشریات  نیاگر اکنون تعداد اعضا سازمان همجنس گرایان ایرا. داردبه نام خود اینترنتی   و وبالگهچند گروه، و بسياری صفح

 ؛ هزار نفر مواجه شویمدهگمان ندارم با رقمی بيش از  های همجنس گرایان را به حساب آوریم  صفحات و وبالگ یو خوانندگان همه

قم دن این رپایين بویکی از دالیل .  ایران رقم  اندکی استیليوني مهفتاد با توجه به جمعيتحتی اگر این تعداد را نيز دو برابر تصور کنيم، 

 گذشته  یبر اساس آخرین اطالعاتی که هفته.  راه ما قرار داده استسرهایی است که اینترنت با وجود امکانات وسيعش  محدودیت

 یاهای شغلی و  ورتبرای ضر بسياری %١١از این . از ایرانيان به اینترنت دسترسی دارند% 11  کل مخابرات ایران اعالم نمود یاداره

در  همجنس گرایی و  یاطالع رسانی در زمينه. به سراغ اینترنت می روند)  ایميلرد و بدل کردنچت کردن یا (رتباطی ای استفاده 

حتی بسياری (اکثریت مردم ایران . سطح رسانه های جمعی صورت نگرفته استداخل ایران در تا کنون در ، های جنسی  اقليتمجموع،

 -سنت و باورهای دینیی سلطه . را نمی دانند) بچه بازی(يان همجنس گرایی و پدوفيلی تفاوت م) گان و روشنفکرانه از تحصيلکرد

 در کشور ایران هنوز قانون وحشيانه.  فضای ایران حاکم استبرسنتی که به موجب آن همجنس گرایی گناه دانسته می شود همچنان 

فرهنگ .  ضربه شالق در نظر گرفته شده استصد برای زنان  و،جنسی بين دو مرد مجازات اعدامی  اعدام وجود دارد و برای رابطه ی

هایی فوری و   در کنار آن اما هدف؛های درازمدت جنبش همجنس گرایان است خواست سازی به هدف ایجاد تغييرات زیربنایی، یکی از

ورد قانونی با هر گونه تبعيض و رخ همچون لغو کليه ی مجازات ها بر عليه همجنسگرایان، حمایت قانونی از اقليت های جنسی، بضروری

حق زندگی مشترک برای همجنس  های جنسی، حق داشتن نشریه و آزادی بيان، ناعدالتی جنسی، ایجاد مراکز مشاوره برای اقليت
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نگرفته  قرار  تنهاها می بایست نخست بر موانعی چيره شویم که بر سر راه ما برای رسيدن به این خواست .را دنبال می کند... گرایان و

 . ها رنج می برند  این تبعيضات و بی عدالتی های سياسی و مذهبی و قومی نيز از اقليت در ایران. اند

همجنس گرایان ایرانی می بایست از تمامی امکانات ممکن استفاده کنند تا . کار فرهنگی و زیربنایی الزم است، اما کافی نيست

های   سوم ميالدی این امکان را داریم تا به جنبش یما اکنون در ابتدای هزاره. ندگفتمان همجنس گرایی را به سطح اجتماع بکشان

در اروپای قاره ای و کشورهای (جنبش همجنس گرایان غرب . ها بياموزیم  سال گذشته نگاه کنيم و از آنصدهمجنس گرایان جهان در یک

های  س گرایان آمریکا با جریاننهمراهی جنبش همج. ، هيچگاه جدا از فعاليت سياسی و اجتماعی نبوده است)انگلوساکسون

، و نيز همراهی جنبش همجنس گرایان اروپا در کشورهایی همچون آلمان و فرانسه با جنبش هفتادو شصت سياسی در دهه های 

 . ر هستی و حيات همجنس گرایان این کشورها گشوددهایی تازه   فصل،شصت  یدانشجویی دهه

 - های مدنی ایران  در کنار دیگر جنبش، در راه رسيدن به آزادی و حقوق انسانی، هوشياری باان، و البتهتوی ما می بایست با همه 

ها و افراد  ممکن است در ابتدا از جانب بسياری از گروه.  بایستيم و مبارزه کنيم - ...جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگری و

  .اثبات خواهيم کردها  در کنار دیگر جنبشحضور خود را " لزوم و اهميت"با ایستادگی  به رسميت شناخته نشویم اما

 :مهم استبسيار  ،های مدنی برای رسيدن به چند هدف با دیگر جنبشبه عنوان همجنسگرا، همراهی ما  

اهداف را به این ل های مدنی برای رسيدن به اهداف مشترک، قدرتمان را افزایش داده و وصو با قرار گرفتن در کنار دیگر جنبش -١ 

  . سرعت می بخشيم

مثال  - های مدنی که با ما اهداف مشترک دارند همجنس گرا، به دیگر جنبشفرد اگر ما به اسم فعال جنبش همجنس گرایان، یا  -٢

 دیگر به گفتمان همجنس گراییکه می شویم آن  غيره مستقيم باعث ه طور بپيوندیم، ب -ت آزادی خواهی، مثال جدایی دین از سياس

 .های مهم روز قرار بگيرد  شود و در کنار دیگر گفتمان وارداقشار اجتماع

 /یجتماعا/  مطبوعات هایکه در خارج از کشور هستيم می توانيم با اسم حقيقی خودمان در عرصه ما فعالين جنبش همجنس گرایان

در داخل کشور .  اعالم نظر و عقيده نمائيم،رادیو و تلویزیون چون اینترنت، یا رسانه های جمعی  یدر عرصه ؛تجمعات، ابراز عقيده کنيم

صورت علنی فعاليت کنند، ه  بباشند فعاالن داخل کشور حتی اگر مایل ن. کار قدری متفاوت خواهد بود یها عرصه اما به دليل محدودیت

ها و بيانيه های گروهی دیگر  گرا، از اکسيون و یا همجنس ی فعال جنبش همجنس گراینام به ،با اسم مستعارنترنت و یدر اد می توانن

ها به عنوان  های همجنس گرایان عرصه هایی هستند که می توان در آن صفحه های شخصی و وبالگ. های مدنی حمایت کنند جنبش

نها وبالگ نویسان نه ت(های مهم سياسی پرداخت، و یا با خوانندگان و دیگر وبالگ نویسان   گفتمان یهمجنس گرا به ابراز نظر درباره

 .، وارد بحث و گفتگو شد)های جنسی همجنس گرا، بل از همه گروه

 % ٢ دوجنس گرا و %١٠ همجنس گرا، % ۵ (% ١٧، در حدود )دوجنس گرا و دگرجنس گونه -همجنس(های جنسی ما اقليت 

 و ،ليونی که می تواند در برکناریيم از جمعيت کشور ایران، رقمی است % ١٧. از جمعيت جهان را تشکيل می دهيم) دگرجنس گونه

های  ما اقليت.  آوردن فشار سياسی به نظام حاکم و استقرار هر آلترناتيو سياسی دیگری نقشی سرنوشت ساز ایفا کندوارد یا

سياسی کشورمان حضور داشته باشيم و از هر حزب و سازمان و گروه یا فرد سياسی ی جنسی می بایست با هوشياری در عرصه 

های جنسی از مهمترین مسائلی است  به رسميت شناختن اقليت در جهان مدرن.  قبال ما مشخص کندار خود حتا بخواهيم موضعصرا

های زیبا و عوام فریبانه نمی باید ما را  شعارهای کلی و نطق. که هر فعال سياسی موظف است با صراحت و شفافيت به آن پاسخ دهد

 . قانع کند

هروند جامعه ی ایران شیان به عنوان شهروند جامعه ی ایران، در گرو حضور فعال همجنسگرایان به عنوان حضورقانونی همجنس گرا

 . است
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  جنسيت عرصه ای پيچيده، سرشار از تضاد و تنوع

 رعايت حقوق بشر را به آليشه های فرهنگی و ذهنی مان محدود نكنيم

 رها 

 

 :مقدمه

 " جنسيت چيست و چگونه شکل می گيرد؟"

 "کل گيری گرایشات و رفتارهای جنسی ما، تحت تأثير چه عواملی قرار دارد؟ش"

 " افراد تا چه اندازه در انتخاب هویت و تمایالت جنسی خویش خودمختار می باشند؟ "

 .سئواالتی کوتاه ولی بس دشوار

این عرصه با ارزش های فرهنگی و مذهبی  تنگاتنگ ه یرابط. جنسيت عرصه ای است پيچيده و سرشار از ابهام و تضاد، تنوع و تازه گی

و نيز هنجارهای اخالقی و اجتماعی، مطالعه و پژوهش آزاد و بحث و گفتگوی توأم با احترام و پذیرش را در این عرصه غالبا به امری 

های  ير و مستمر گروه سال گذشته، با تالش پيگ30در جوامع غربی طی . ممنوعه تبدیل کرده است در مواردی دشوار و جنجال برانگيز و 

مدافع حقوق اقليت های جنسی، جامعه شناسان و روانشناسان نواندیش و کانون ها و تشکل های دانشگاهی فضای آزادتری برای 

های پيرامون جنسيت و احساسات کينه "تابو"با این وجود در بطن همين جوامع نيز، . بحث و گفت و گو در این سيطره فراهم شده است

در این . ترس و خشم نسبت به افرادی که از الگوی غالب رفتارها و مناسبات جنسی پيروی نمی کنند هنوز رنگ نباخته استو نفرت و 

مقاله قصد بر این است برخی از استدالالت ارائه شده برای توجيه این کينه توزی نسبت به اقليت های جنسی و پایه های عقالنی و 

 . بررسی و ارزیابی قرار گيرداخالقی این انگاره های منفی مورد

ه اقليت های جنسی دربرگيرند" دکتر آرش نراقی "هبه گفت. در ابتدا مهم است که مقصود خویش را از اقليت های جنسی روشن سازم

رفتار و گرایش جنسی تعریف می " الگوی صحيح" تمامی افرادی می شوند که گرایش و رفتار جنسی آنان از آنچه جامعه به عنوان ی

را به عنوان " دگر جنس گرایی"مرد یا به عبارتی ) یک(زن و ) یک(الگوی جنسی غالب حاضر، مناسبات جنسی ميان . کند متفاوت است

 جنسی معرفی می کند و شأن اخالقی و حقوقی و سالمت جسمی و روانی تمامی افرادی ه یصحيح ترین و ایده آل ترین شکل رابط

 از ميان گروه های اقليت های جنسی می توان هم جنس گرایان. را مورد داوری قرار می دهدکه از این الگو پيروی نمی کنند 

)Homosexual( دو جنس گرایان ،)Bisexual( دگرجنسگونگان ،)Transgender( دگرجنس شدگان ،)Transexual( دگرپوشان ،

)Transvestite(معطوف می کنم" هم جنس گرا"ی جنسی در این مقاله من توجه خود را تنها به اقليت ها.  را نام برد. 

هم جنس گرایی یعنی قدرت و توان عشق ورزی به جنس موافق در حالی که فرد دگر جنس گرا از نظر جنسی، روحی و عاطفی به 

جنس مخالف گرایش دارد، فرد هم جنس گرا تمایالت و نيازهای جنسی، روحی و عاطفی اش از طریق ارتباط با هم جنس خویش ارضاء 

علمی و ) 2منظر فلسفی و مذهبی ) 1:  هم جنس گرایی در طول تاریخ از دو منظر تقبيح و تحریم گردیده است ه یمقول. ی شودم

در بخش اول برخی از دالیل فلسفی و مذهبی که مستند تقبيح اخالقی هم جنس گرایان بوده اند را به چالش می کشيم و در . پزشکی

 علمی که با ورود به عصر مدرن، هم جنس گرایی را تدریجا از گناهی مذهبی و انحرافی اخالقی به بخش دوم مروری می کنيم بر دالیل

 .نوعی بيماری و اختالل روانی تبدیل کرده است

 :دیدگاه فلسفی و مذهبی) 1

امری غير "یی را یکی از مهمترین استدالل های ارائه شده برای تقبيح اخالقی هم جنس گرایی بر مبنای برهانی ست که هم جنس گرا

ابتدا باید بفهميم که . است از لحاظ اخالقی ناروا پنداشته می شود" غير طبيعی"در این برهان، آن چه که . معرفی می کند" طبيعی

 .به چه معانی در این استدالل می تواند استعمال شود" طبيعی"
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 گرایی پدیده ای غير طبيعی می باشد زیرا که در قلمرو اگر منظور از طبيعی کثرت در وقوع یک پدیده باشد، شکی نيست که هم جنس

اما از این دیدگاه آماری، غير . مناسبات جنسی، مناسبات دگر جنس گرایانه به مراتب بيشتر از مناسبات هم جنس گرایانه وقوع می یابد

 چرا که در غير این صورت پدیده ای هم  مستقيم و عقالنی با غير اخالقی بودن نمی تواند داشته باشده یطبيعی بودن هيچ گونه رابط

عالوه بر این، اگر اکثریت یک جامعه شروع به آزار یا . چون چپ دست بودن به دليل عدم کثرت، باید امری غير اخالقی محسوب گردد

هت، برای ایجاد کشتن یک اقليت نژادی، زبانی یا مذهبی کنند، آیا عمل کشتن و ظلم می تواند به امری اخالقی مبدل شود؟ از این ج

 .و اخالقی، تعریف دیگری از مفهوم طبيعی باید ارائه گردد" طبيعی" عميق و مستحکم ميان مفهوم ایرابطه 

از این دیدگاه ، هم جنس . ست که در دنيای حيوانات و طبيعت دیده می شوديزی اهر آن چ" طبيعی"در یکی دیگر از تعاریف داده شده، 

منطق این استدالل از مشکلی اساسی رنج می ! زیرا که این پدیده در دنيای حيوانات دیده نمی شوداست " غيرطبيعی"گرایی امری 

 اخالق، ه یاین منطق رفتارهای حيوانات را الگویی برای رفتار انسان ها و مبنایی برای داوری اخالقی قرار می دهد حال آنکه در حوز. برد

عالوه بر این . ونه مشابهی در دنيای حيوانات ندارند و غالبا ستوده می شوندپدیده هایی همچون شفقت، عدالت و کرامت هيچ گ

بنابراین در این تعبير از . سرزنش می گرددبر مبنای اخالقيات بسياری از رفتارها در عالم حيوانی دیده می شود که در قلمرو انسانی 

 یا نبودن یک امر را دال بر اخالقی یا غير اخالقی بودن مفهوم طبيعی، مشخص نيست که بر چه مبنا و اساسی می توان طبيعی بودن

 هم جنس گرایی را در دنيای حيوانات غير ممکن می ه یاین مشکل اساسی آن به کنار، باید گفته شود ادعایی که پدید. آن دانست

و (رایانه در ميان حيوانات اکنون تمامی زیست شناسان سرشناس، وجود رفتارهای هم جنس گ. پندارد مطلقا بی اساس و اشتباه است

رفتارهای هم جنس گرایانه در ميان غازها، قوها، گوسفندان، دلفين ها، انواع . را تأیيد نموده اند)  باالتر تکامله یبخصوص حيوانات در رد

 هم جنس گرایی  یهتحقيقات دربار. ها و شامپانزه ها و بعضی دیگر از حيوانات به دفعات زیاد مشاهده و ثبت شده است مختلف ميمون

فراتر رفته و !" ُاه، واقعا آن ها هم این کار را می کنند ؟"  ه ی حيرت و سئوال ساده ی دهه است که از مرحل4ميان پستانداران بيش از 

ه است، می  و حفظ شد، تکامل ایجاده ی نظر، نه بر روی این که آیا این پدیده وجود دارد یا نه، بلکه چرا در پروسه یاکنون بحث و مبادل

 اما بررسی آن ها نيازمند وقت و فضایی خارج از توان این ،نظریات و مشاهدات صورت گرفته در این زمينه فوق العاده می باشد. باشد

 .هدف تنها این بود که بی پایه گی و بی مایه گی این تفکر عامه در مورد دگر جنس گرا بودن مطلق حيوانات روشن شود. نوشتار است

 natural(حکم ترین استدالالت ارائه شده برای اثبات غير طبيعی و غير اخالقی بودن هم جنس گرایی در فلسفه قانون طبيعت یکی از م

law (  و از سوی طبيعت گرایان)naturalists ( از این دیدگاه فلسفی، طبيعت به عنوان ساختاری تعریف می شود . مطرح گردیده است

 انصراف از این هدف نهایی و یا ه ییی یا کارکردی ویژه مشخص کرده است و غير طبيعی بودن به منزل اش غایتی نها که برای هر جزء

 . چيزی را در جای خود به کار نبردن است

از این . ی مستقيم ميان طبيعی و اخالقی وجود دارد و انصراف از سير طبيعی برابر با انحطاط اخالقی ستادر چارچوب این مکتب، رابطه 

 جنسی یا اندام جنسی چيست؟ بی شک اندام های جنسی در توانایی ه ی بنابراین باید بررسی شود که کارکرد یا غایت رابطدیدگاه

 ه یبنابراین طبيعت گرایان، با تلقی کردن توليد مثل به عنوان کارکرد و غایت نهایی رابط. توليد مثل منحصر به فرد و ویژه هستند

در صورت پذیرفتن این منطق، اما باید توجه نمود که تمامی . ه را غير طبيعی و غير اخالقی می پندارندجنسی، رفتارهای هم جنس گرایان

روابط و رفتارهای غير هم جنس گرایانه که بدون هدف توليد مثل یا همراه با روش های جلوگيری از بارداری صورت می گيرند را نيز باید 

با این وجود به .) عی ست که کاتوليست ها و برخی از فقيهان مسلمان از آن حمایت می کنندالبته این موض. (غير اخالقی و ناروا شمرد

نظر می رسد که تعداد دفعاتی که هر انسان در طول زندگی خویش وارد مناسبات جنسی می شود صدها یا هزاران بار بيشتر از توليد 

سی باید باشد، پس چرا افرادی که از سن باروری گذشته اند یا  جنه یاگر توليد مثل هدف اصلی رابط. مثل چندین فرزند می باشد

  مناسبات جنسی می باشند؟ه ینابارور می باشند یا تعداد فرزند دلخواه را دارند همچنان مایل به برقراری یا ادام

ه رابط. نسی می تواند باشد جه یرفتار جنسی آدميان به نظر می رسد که توليد مثل تنها یکی از کارکردهای متعدد رابطه ی از مشاهد
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 جنسی راهی برای ابراز عشق و عالقه، دفع مشکالت شخصی، کسب لذت و رسيدن به آرامش و سالمت روحی و فيزیکی می ی

پس چرا باید قدرت و توان عشق ورزی انسان را محدود به زاد و ولد نمود؟ در نتيجه باید آگاه بود که رد کردن هم جنس گرایی بر . باشد

 دیدی است ناسازگار و ، جنسی ــ یعنی توليد مثل ــ نيسته یبنا که هم جنس گرایی قادر به برآورده کردن هدف نهایی رابطاین م

 انسان ها، اعم از دگر جنس گرا و هم ه یناهمخوان با بسياری دیگر از رفتارها و مالحظاتی که در قلمروی مناسبات جنسی ميان هم

 جنسی ابراز عشق و کسب لذت باشد، هم جنس گرایی نه غير طبيعی می تواند ه یدف از رابطاگر ه. جنس گرا مشاهده می شود

 .باشد و نه غير اخالقی

 وضعيت بيمار و ناسالم ،"غير طبيعی" وضعيت سالم و ،"طبيعی"در یکی دیگر از استدالالت ارائه شده برای نکوهش هم جنس گرایی، 

 علم و ه ی اخالق وارد حوزه یل در ابتدا باید توجه کنند که با این استدالل بحث را از حوزارائه کنندگان این استدال. می شودعنوان 

در بخش دوم .  زیرا بيماری امری است خارج از کنترل بيولوژیکی و در نتيجه بيمار بودن برابر با غير اخالقی بودن نيست،پزشکی می کنند

 .دیدگاه پزشکی را بررسی می کنيم

 :و علمیدیدگاه پزشکی ) 2

با پایان قرون وسطا و پيشی گرفتن تدریجی علم بر مذهب، هم جنس گرایی رفته رفته از یک گناه اخالقی یا دینی تبدیل به نوعی 

از دیدگاه مکاتب مذهبی و کليسا، هم جنس گرایی رفتاری زشت و حرام بود که هر انسانی می توانست . بيماری یا اختالل روانی شد

 ميالدی، این دیدگاه کم کم جای خود را به بينشی داد که هم جنس گرایی را نه به عنوان یک گناه 19 و 18در قرن . به آن آلوده شود

 فرد هم جنس گرا ه یهمه گير و رفتار زشت بلکه به عنوان وضعيتی بيولوژیکی یا روانی در برخی از افراد تعبير نمود و در نتيجه مقول

ثر این تغيير دیدگاه، دانشمندان و محققين برای اولين بار توانستند که هم جنس گرایی را به عنوان در ا. برای اولين بار مطرح گردید

 نيازمند به عالج معرفی کنند و از آن پس بود که به خيال خود شروع به کندوکاو برای یافتن معالجه و درمانی برای این بيماری  ایبيماری

  مدت و نابودی جسمی و روانی هزاران زن و مرد برای،ای پزشکی غير انسانی و ظالمانهتنها پس از تحميل روش ه. کردند" خطرناک"

 سال، برجسته ترین محققين امور مسائل جنسی در آمریکا و اروپا اعتراف کردند که هم جنس گرایی نه بيماری است و نه نوعی 200

از روانکاوی و تغييرات هورمونی گرفته تا شوک الکتریکی و " الجهمع" و پذیرفتند که روش های پيشنهاد شده برای ،اختالل روحی و روانی

هم جنس  ) APA( ، انجمن روانپزشکان آمریکا 1973در سال . عمل های جراحی قادر به تغيير گرایش های درونی انسان ها نيستند

جوامع [تا به امروز اما بسياری از . ين کردندگرایی را از ليست بيماری های روانی حذف نمود و به دنبال آن کشورهای اروپای غربی نيز چن

، به دليل نبود شناخت و آگاهی، هم جنس گرایی را نوعی بيماری می پندارند و این دیدگاه منجر به تحقير و آزار هم جنس ]فرهنگی

را بودن کسی مطلع می هنوز هم بسياری از افراد وقتی از هم جنس گ. گرایان از سوی خانواده، دوستان و نهادهای اجتماعی می شود

این " آیا برای معالجه به دکتر مراجعه کرده ای؟ "یا " کی و چگونه هم جنس گرا شدی؟"شوند با اشمئزاز یا دلسوزی می پرسند که 

یا خود افراد به ظاهر دلسوز بهتر است این سئوال ها را به خود برگردانند و ببينند که آیا خود می دانند که چرا دگر جنس گرا شدند یا آ

تا به امروز پژوهش های بسيار زیادی . می توانند گرایش روحی، جنسی و عاطفی خویش را نسبت به جنس مخالف خود تغيير دهند

عده ای از .  قطعی به دست نيامده استه ی انجام گرفته اما هيچ گونه نتيج،اینکه گرایش جنسی چگونه ایجاد می شود باره یدر

وژیکی و ژنتيکی را تعيين کننده می دانند و برخی دیگر شکل گيری تمایالت را امری تماما اجتماعی تلقی پژوهشگران تنها عوامل بيول

 تقابل دائم عوامل ه ی تحقيقات بيانگر آن است که شکل گيری تمایالت جنسی فرایندی پيچيده و در نتيجه یاما مجموع. می کنند

این استدالالت، اطمينان دارم که ه ی در مقابل هم. یند تا به امروز نامعلوم استهرچند که چگونگی این فرا. ژنتيکی و محيطی می باشد

بسياری تنها روی خود را برگردانده و با پافشاری روی احساسات و عقاید ریشه گرفته در کليشه های اجتماعی و تاریخی، هم جنس 

 این صورت تنها می توانيم بگویيم که مشمئزکننده بودن پدیده در. تصور می کنند" چندش آور"گرایی را هم چنان پدیده ای مشمئزکننده و 

 شخصی می باشد و بدون استداللی اخالقی یا عقالنی، پایه ای محکم برای تعيين سرنوشت ه یای غالبا برگرفته از ذوق و عالق
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وق و طبع خانواده و اطرافيان حقوقی و اجتماعی و سالمت جانی و آرامش خاطر عده ای انسان که گرایش و نوع عشق ورزی شان با ذ

 .  نمی تواند باشد،شان سازگار نيست

، فساد اخالقی جوانان، بی بند و باری جنسی و )بچه آزاری(وفيلی دگاه به عنوان آخرین حربه، بسياری هم جنس گرایی را برابر با پ

 پدیده های اجتماعی جدا و مستقل از یکدیگر می  اینه یشيوع ایدز قرار می دهند تا منع قانونی آن را توجيه کنند، در حالی که هم

هم جنس گرایی اشاره به ارتباط دو فرد هم جنس بالغ با یکدیگر دارد که با تمایل و احترام دو طرفه و به دور از زور و فشار وارد . باشند

 یک فرد بالغ از یک کودک با ف با بهره جویی جنسیادمناسبات جنسی و روحی می شوند و از مقول غير اخالقی بچه آزاری که مر

تجاوز به کودکان دختر غالبا از سوی مردان دگر جنس گرا و در بسياری موارد پدر یا . توسل به زور و نيرنگ است به کلی جدا می باشد

 .  مردان دگر جنس گرا باید محکوم شونده ی اما این به آن معنا نيست که هم،سرپرست کودک انجام می گيرد

امر مسلم آن .  زمانی مختلف، تعاریف گوناگون پيدا می کندبرهه هایقی و بی بند و باری جنسی در جوامع مختلف و در ارزش های اخال

 جنسی و ه یهم چون دگر جنس گرایان حساسيت های خاص خود را در ایجاد یک رابط) چه زن و چه مرد(است که هم جنس گرایان 

در ميان دگر جنس گراها متعدد است، در ميان هم جنس گرایان هر فرد معيار گزینش خود را روحی دارند و همانطور که معيارهای انتخاب 

 .دارد و بنابراین اطالق صفت بی بند و باری جنسی به یک اقليت جنسی ناشی از درک نادرست و عدم شناخت می باشد

 جنسی و انتقال خون ه ی است که از طریق رابطبسياری گمان می کنند که ایدز بيماری هم جنس گرایان است حال آنکه ایدز ویروسی

 .منتقل می شود و هم جنس و یا دگر جنس بودن عمل جنسی نقشی در این انتقال ندارد

 :جمع بندی

.  هم جنس گرایی و زدودن غبار خرافات و کليشه ها از اذهان بوده استه یهدف در این مقاله ایجاد شناخت و آگاهی در مورد پدید

 بين ه ی مشکالت حاضر در ایران و جامعه یاز من پرسيده می شود چرا به عنوان یک دختر دگر جنس گرا و با وجود همبسياری اوقات 

های قومی گرفته تا خطر جنگ هسته ای، ستم   کارگران و گروهه ی زنان، مسئله یالمللی از فقر، اعتياد، استبداد حکومتی، مسئل

 ایران تأکيد می ه یاليسم جهانی و غيره و غيره بر ضرورت جایگاه این بحث بخصوص در جامعنژادی، ایدز، مسائل محيط زیستی و امپری

 ه ی من بحث حقوق اقليت های جنسی، همچون بحث زنان که تا سال ها بسياری از روشنفکران ما به بهانه یبه عقيد. ورزم

نظر حقوق بشر دارد و به موازات تمامی بحث ها و تالش  اهميت خاص خود را از م،دموکراسی و دیگر مسائل ضرورتش را رد می نمودند

. اولویت بندی مسائل هنگامی که صحبت از حقوق بشری و انسانيت است امری کامال بی معناست. های دیگر باید ایجاد و دنبال شود

ابری و گفت و گوی آزاد منشانه  در تالش برای ایجاد فرهنگ و جامعه ای مبتنی بر پذیرش، بر کهبه راستی اشتباه خواهد بود  اگر ما

.  بشری را تنها به این دليل که با کليشه های فکری مان در تضاد است حذف کنيم یا در حاشيه قرار دهيمه ی این مسئل هستيم، 

 جنسيت، به چالش ه یپرورش هنر شکيبایی، تأمل بدون شتاب در قضاوت، فرهنگ سازی و روشن فکری با اندیشمندان در عرص

 .الگوی استبدادی موجود در آن و درک و شناخت تنوع و دیگرگونی زیبای نهفته در آن می تواند آغاز این راه دشوار باشدکشيدن 
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 "زن"و " تن فروشی"

 ویكتوریا طهماسبی 

 :مقدمه

نسرین زنگ زد و . فكر نوشتن این مقاله با یك اتفاق ساده به ذهنم خطور آرد

. ز من خواست اگر نوشته ای دارم برایش بفرستمبرای روز جهانی زن ا

چه به عنوان پدیده ای فلسفی ـ اجتماعی و چه در " تن فروشی"مسئله 

شرایط آنونی ایران آه فوج فوج آنان یا سنگسار شده، یا توسط مردانی آه 

نجات اخالق و شئونات جامعه را دارند، به قتل می رسند و یا به ه ی داعي

لب بر جامعه شماتت، تحقير و سرزنش می شوند، شدت توسط فرهنگ غا

تصميم اوليه این بود آه مقاله . مدت ها بود فكر مرا به خود مشغول آرده بود

ای آوتاه بنویسم و آن گروه از پيش فرض های قالب را آه این حرفه، و نيز 

انسان هایی آه به این حرفه اشتغال دارند ـ  بخصوص زنان ـ را محكوم می 

اما وقتی آه رئوس مقاله را برای جمعی از دوستان . چالش بطلبم کند، به 

نی، دیگری  زن را باز آه یپدرساالرانه از سكسواليت تن فروشی و دید ه ی یكی گفت آه باید رابط.نهادی دادزن خواندم، هر آس پيش

 به وجود ه ی بيشتر بداند، دیگری به تاریخچر فروش نيروی آار و فروش تن در جوامع سرمایه داری پدرسااله یمی خواست در مورد رابط

آمدن این حرفه عالقمند بود، یكی دیگر می خواست دالیل سكوت محافل روشنفكری ایرانيان خارج از آشور در مورد سنگسار و قتل زنان 

يستی را در مورد تن تن فروش و ارتباط آن با حقوق بشر به بحث گذاشته شود، آن دیگری می خواست نظریات مختلف درون جنبش فمين

فروشی بشنود و در البه الی این همه پيشنهاد، من به این فكر بودم آه چرا ما حتی اسم اینهمه زن آه توسط سعيد حنایی به قتل 

  متوسط و امتيازداره یودشان ـ و نه توسط عده ای زن طبقداستان ها، صداها و چهره های این زنان به نقل از خ! رسيدند را نمی دانيم

 انسان ها ه ییخ قرار است بی طرفانه سرنوشت هم تاریخ نوشته نشده به دور ریخته شد؟ مگر نه آتاب تاره یمانند ما ـ  در آدام صفح

 را به قلم بكشد؟ 

به هرحال نتيجه این نشست پرشور و پرایده این شد آه این مقاله از نوشته ای ساده به پروژه ای تبدیل شود، آه در آن سعی می 

در همينجا باید بگویم این .  تن فروشی و ابعاد مختلف تاریخی، فلسفی، اقتصادی و فرهنگی آن به بحث گذاشته شوده ی حرفشود

تالشی مقدماتی و بررسی ای اجمالی است برای باز آردن این مسئله، .  تحليل و قضاوت نهایی را ندارده ینوشته به هيچ عنوان داعي

 .خوانندگان برای پرداختن بيشتر به این مقوله استو بيشتر از آن، هدفش دعوت از 

 1در ابتدای ظهور سرمایه داری پدرساالر" فاحشه"به " تن فروش"تغيير 

 " شخصيت زن یا معصوميت آامل است و یا گناهكاری ی غيرقابل نجات. در شخصيت زنانه حالت ميانه ای وجود ندارد"

Nathaniel W. Chittanden 1837 2                                     

 ظهور سرمایه داری پدرساالر و طبقه ه یدر دوران اولي" فاحشه"و " فحشا "ه یبحث این  بخش از مقاله چگونگی به وجود آمدن مقول

نوز اهميت این دوران در شكل گيری اخالق، مفهوم خانواده و نقش زن در آن است، آه ه.  ميالدی به بعد است19بورژوازی، یعنی قرن 

مهمتر از آن و در رابطه با بحث این مقاله، با . هم ما با بقایای همان نظام اخالقی زندگی اجتماعی و خصوصی خود را به پيش می بریم

 تن فروشی به شكلی نو و متفاوت از دوره های قبلی، در گفتمان های این ه ی بورژوازی، حرفه یر و طبقظهور سرمایه داری پدرساال

 مشخصه دیگر 3.مدرن با بار اخالقی، فرهنگی، اجتماعی خاص خود بود" فاحشه"متفاوت بودن این دوران ظهور صنف .  آردسده نمود پيدا

 .، قدرت جنسی زنانه و نقش زنان در خانواده می باشد"فاحشه"قرن نوزده ارتباط تنگاتنگ تر بين صنف 
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نياز مبرم نظام سرمایه داری پدرساالر به .  بورژواسته یوژیك طبق اقتصادی، سياسی و ایدئوله یقرن نوزده اروپا، قرن ظهور و غلب

در این تقسيم . تقسيم آار جنسی و تقسيم توليد به دو بخش خصوصی و اجتماعی مقوله ایست آه بسيار مورد تحقيق واقع شده

 از توليد مثل نسل آینده، تا تربيت و ،بندی، بازتوليد در بخش خصوصی و در قلمرو خانواده توسط نيروی آار مجانی زنان به پيش می رود

بزرگ آردن آنان جهت پيوستن به بازار آار، تا گرداندن خانه و برآوردن نيازهای مادی، روحی، و حسی اعضای خانواده، تا نگهداری پيران 

، همه و "رئيس خانواده"آاری بر خانواده، تا برآوردن نيازهای جنسی و ترميم و تعدیل بحران ها و ضربه های روحی وارده از شرایط بيرون 

 .همه بخشی از وظایف زن خانواده بوده و هنوز هم هست

برخالف جوامع فئودالی .      بنابراین خانواده و نقش زن در آن با شروع نظام سرمایه داری پدرساالر از اهميت ویژه ای برخوردار می شود

تصادی نقش مستقيم و فعال داشتند، خانواده در جوامع سرمایه داری پدرساالر آشاورزی آه خانواده و اعضای آن در توليد اجتماعی ـ اق

در همين راستا است آه آنترل .  در این راستا نقش زن هم در این مجموعه دستخوش تغيير می شود. دیگر مرآز توليد اقتصادی نيست

آه ما شاهد چاپ آتاب های  به طوری. ن دوره می شودقدرت جنسی زنانه در قلمرو خانواده و اجتماع یكی از مهم ترین گفتمان های آ

 .زنان می باشيم " شایسته"در مورد نقش " علمی" او و تحليل های اجتماعی و ه یتعدد در مورد شخصيت زن، سكسواليتم

 متوسط بورژوا یه آن دوره اتفاق می افتد یكی اخته آردن جنسی زنان طبق" علمی"     دو رخداد مهمی آه در گفتمان های به اصطالح 

در بخش اول، مردان . است" خراب"و زن " نجيب"به نام علم، و دیگری به وجود آوردن دوپاره گی در قشر زنان و تقسيم هویت آنان به زن 

به .  متوسط فاقد نياز جنسی هستنده یسعی در اثبات این قضيه نمودند آه زنان طبق" علمی" بورژوا از طریقی به ظاهر ه یتحصيلكرد

اآثر "، در تحقيقات خود به این نتيجه می رسد آه )William Acton(ترین سكسولوژیست آن عصر، دآتر ویليام اآتون  ور مثال معروفط

 ." زنان فاقد هرگونه نياز و یا حس سكسوال هستند

دی اآثریت زنان در رابطه با نيازها وجو" واقعيت" متوسط آن دوران ریشه دوانده آه در واقع تبدیل به ه ی افسانه آنچنان در فرهنگ طبقاین

 ه یی هستند ـ تبدیل به مهم ترین پایبه عالوه، خود این واقعيت ـ اینكه زنان فاقد نيازهای جنس. و عواطف جنسی شان می شود

ر،  او توسط پده ی متوسط براساس آنترل سكسواليته یطبق" خوب و نجيب"در واقع هویت زن .  بورژوایی می شوده یاخالق جامع

توسط " نجيب"آنچنان در آن سده قدرتمند است آه زنان " اصل اخالقی"این ایدئولوژیِ  تبدیل شده به . برادر، و شوهر شكل می گيرد

از استفاده  از چرخ های خياطی پایه ای و راندن دوچرخه به شدت منع می شوند زیرا استفاده از این دو وسيله پاهای " متخصص"مردان 

بنابراین می توان گفت آه آنترل، اعمال نظر، و مالكيت . قرار می دهد آه ممكن است باعث تحریك جنسی او گرددزن را در حالتی 

 متوسط به طور اخص، یكی از بارزترین مشخصه های جوامع سرمایه داری ه یخصوصی قدرت جنسی زنان به طور کلی، و زنان طبق

 او فقط و فقط در قلمرو خصوصی ـ قانونی خانواده، و آن هم ه یه زن و سكسواليتاین آنترل در قلمرو مادی یعنی اینك. پدرساالر است

تنها در قلمرو . جهت توليد مثل، ابراز وجود می آند و آن هم برطبق قوانين پدرساالرانۀ از قبل حاآم بر روابط بين زن و شوهرش 

می سازد و توسط آن وجدان اجتماعی مردانه را مثال  طبقۀ متوسط را ملكی عمومی  زنه یك است آه این فرهنگ سكسواليتسمبولي

 .به آار می گيرد و تهييج می آند" تجاوز به وطن"و یا جلوگيری از " مام ميهن"برای دفاع از 

 و" نجيب" متوسط بورژوا و آنترل زنان در چهارچوب این نهاد، بدون تقسيم زنان به ه ی دوم اما اینست آه بازتوليد خانواده ی     مسئل

 مفهوم خانواده ه یتقسيم هویت جنسی زن به دو شق متضاد به دو دليل در تثبيت و ادام. عمال بسيار مشكل بوده و هست" منحرف"

/ گوری زن منحرفااول اینكه به وجود آمدن آات. بورژوا نقشی اساسی بازی می آند و از ضرورت اجتناب ناپذیری برخوردار می گردد

این آاتاگوری هميشه یادآور .  متوسط بورژوا تاآنون نقشی مهم ایفا آرده و می آنده ی داشتن زنان طبقاب در به خط نگاهخر/ فاحشه

 ه یوگرنه در پس این خط، خطر سقوط به ورط. نباید از آن عبور آند و یا پا فراتر بگذارد" نجيب"حدود، ثغور، و چارچوبی است آه زن 

این . تبدیل می گردد" فحشا"به " تن فروشی "ه یدوم اینكه با توليد این دوگانگی حرف. در انتظار زن است" انحراف اخالقی"و " فحشا"

نوعی حرفه را در ذهن تداعی می آند و به زعم اآثریت تاریخ " تن فروشی. "دو آلمه بار فرهنگی ـ اخالقی متفاوتی با هم دارند

 !، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                   پيش شماره نوزدهم – 10



زنان، در نبود امكانات درآمدی .  تاریخ بشریسته یین حرفاولين و قدیمی تر" ن فروشیت"شناسان، جامعه شناسان و فمينيست ها 

 .دیگر، هميشه در طول تاریخ از طریق عرضه و فروش تن خود امرار معاش آرده و می آنند

فقط زنی آه تن خود را برای امرار " فاحشه. "باری عميقا ایدئولوژیك داشته و با اخالقيات حاآم جامعه گره خورده است" فاحشه"اما 

 می فروشد نيست، بلكه مظهر تمام ناهنجاری های اخالقی ـ اجتماعی یك جامعه می شود و خصوصياتش تماما منفی و در تضاد معاش

هویتی می شود آه تمامی آن زن را توصيف می آند چه از نظر اخالقی و چه " فاحشه"به عالوه . آامل با زن واقعی بازسازی می شود

مثال مادر باشد، یا دوست، و یا : نمی تواند به خانه برگردد و هویتی دیگر بر تن خود آند" فاحشه"زن . اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

هم داده اند، در صورتی آه مرد و یا " خودفروش"برای همين هم به زنان تن فروش لقب . باشد" عادی"همسایه، و از همه مهمتر زنی 

یك آاال، " تن فروش"به زعم ما آارگر . نمی داند" خودفروش"وش می گذارد را زنی آه نيروی ذهنی و یا دستی خود را در بازار به فر

به این مقوله در بخش بعدی مقاله بيشتر (سرویس و یا بخشی از نيروی خود را به فروش نمی رساند، بلكه تمامی خود را می فروشد

 ).خواهم پرداخت

یت جهانشمول زنانی آه در این حرفه اشتغال داشتند، یك شبه به وقوع  هوه یبه عنوان فحشا و به مثاب" تن فروشی "ه یبازتوليد حرف

. ، تحقيقی و روانشناسی قرن نوزده اروپا و آمریكا مملو از توصيف، توليد، و بازنمود این آاتاگوریست"علمی"ادبيات، مقاالت . نپيوست

تحليل او در مورد زنان . ردن این آاتاگوری در قرن نوزده می باشد، یكی از مهمترین بانيان به وجود آو) Parent-Duchatelet(پارنت دوشاِتِله 

تمامی خصوصياتی آه او به . تن فروش اینست آه فروش تن در خون این زنان بوده و اینجور زن ها تيپ خاص و جدا از زنان دیگر دارند

او از این تيپ خاص ـ یعنی فاحشه ـ اینست به طور مثال توصيف . نسبت می دهد، دقيقا آنتی تز ارزش های بورژوایی است" فاحشه"

 . فوق العاده تنبل و عاشق لذت است و برخالف اخالق آاریِ  بورژوایی حاضر به تن دادن به آار نيست: آه

ی قشر آار نيست بلكه خصوصيات اخالقی، روانی، و اجتماع" تن فروشی"    در اینجا پيش فرض همانطور آه قبال گفته شد اینست آه 

 بازتوليد این صنف، پارنت دوشاتله ادامه می دهد آه از دیگر خصوصيات این اشخاص نادانی و بی ثباتی ه یدر ادام. از زنان استخاصی 

افرادی بسيار پرحرف، دروغگو و الكلی هستند و در اغلب موارد دچار خشم شدید " فاحشه ها"او، " علمی"برطبق تحقيقات . آنان است

از دیگر مشخصات آنان بی بند و باری و پول خرج آردن بی حساب آنان، تمایالت همجنس گرایی و رواِن بچه . دو غيرقابل آنترل می گردن

 . توضيحات بسيار طوالنی است و در گنجایش این مقاله نيست. گانه شان است

ی خود را صرف تحقيق و چنان معتبر و جدی محسوب می شد آه عده ای از مردان متخصص تمامی زندگ این گفتمان در زمان خود آن

. فرق می آند" معمولی و عادی"با زن " فاحشه"چاپ جزوه ها و آتاب های گوناگون نمودند آه در آن ثابت آنند آه حتی آناتومی بدن زن 

جامعه در آن ریخته شده، به آن حد آه خود مظهر " آثافات"و " فضوالت"آن چيزی می شود آه تمامی " فاحشه"در نهایت آاتاگوری 

 !و این سئوال آه مشتریان این زنان چه آسانی هستند هيچوقت مطرح نمی شود. می شود" آثافت"

را در چندین بعد می توان تحليل نمود آه هرآدام از اهميت خود " فاحشه"     دالیل پروسه بازتوليد هویت زن تن فروش به عنوان 

 به آن بنگریم و نه تنها زن آارگر تن فروش، بلكه مشتری او را هم در تحليل به طور مثال اگر از دید روانشناختی اجتماعی. برخوردار است

آه اآثریت آنان مردان طبقه متوسط (نه توسط خود این زنان، بلكه توسط مشتریان آنان " فاحشه"خود بگنجانيم، می بينيم آه هویت 

ِر حاآِم بر سرمایه داری پدرساالر و ارتباط این سيستم با  روانشناختی ناهنجاه یخود این مسئله رابط. يين شده استتب) بورژوا بودند

آه به دروِن هویت فاحشه فرافكنی شده، آشش مردان پدرساالر به " فضوالتی"در واقع این . سكسواليته مرد و زن را نشان می دهد

هویت نی خشم خود به جسم و جان و این نفرت در فرافك. طرف، و نفرت آنان از این تمایالت از طرفی دیگر است نيازهای جنسی از یك

 عشق و نفرت به زن و قدرت جنسی او، آه یكی از خصوصيات بارز مردان ه ی دوگانه ی رابطه یریش. فاحشه راه مفر می جوید

 یك اجتماع ه یدر همين مقطع تاریخی ست آه فاحشه به عنوان دشمن درج. پدرساالر است، دقيقًا از همين جا نشأت می گيرد

 .ی شود، و در اذهان عمومی ریشه می دواندمعرفی م
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اما برگردیم به بعد دیگر قضيه، و آن این سئوال است آه در حقيقت این زنان تن فروش و مشتریان آنان آه بودند؟ آنچه مشخص است 

 اروپا و آمریكا می 19خانواده دو ستون اصلی زندگی طبقۀ متوسط بورژوا در قرن " پاك و مقدس"معامله جنسی خارج از ازدواج و نهاد 

 و آن ظهور اختالف  نظام سرمایه داریسته یا دوگانگی عميق دیگری بود آه پایآن چه این دوگانگی را حمایت می آرد همان. باشد

ز ور بورژوا ا نوظهه ی نفرت عميق طبقه یهندنگاهی اجمالی به ادبيات حاآم بر آن دوران نشاند.  بورژوا و آارگر استه یطبقاتی دو طبق

 آارگر و فرهنگ ه ی متوسط آه حامل ارزش های بورژوایی بود در طبقه یطبق.  آارگر تعلق داشت، می باشده یهر آن چه آه به طبق

 .آن فقط بی نظمی، بی اخالقی و بی قانونی را مشاهده می آرد

به تصویر آشيده می " فاحشه"ر و زنان آن بی علت هم نيست آه در اغلب گفتمان های آن دوران مردان طبقات پایين اآثرا مجرم و بزه آا

 )تصوری آه هنوز پا برجاست و در ایدئولوژی های نژادپرست به اوج خود می رسد. (شدند

 متوسط و مرفه، و اآثریت زنان تن فروش زنان طبقۀ ه ی مشتریان زنان تن فروش مردان طبقتحقيقات این دوران نشان می دهد آه اآثر

روشی آار نيمه وقت و یا تمام وقت آنان برای آمك به درآمد خانواده هایشان بوده است، درآمدی آه جهت حيات و آارگر بوده اند آه تن ف

 آارگر در ه یشرایط آاری زنان طبق.   ظهور سرمایه داری بسيار حياتی بوده یگذراندن زندگی خانواده آارگری در دوران سياه اولي

ان ناچيز بود آه تن فروشی نيمه وقت و یا تمام وقت به صورت اپيدمی در آل اروپا و آمریكا چنان بد، و مزد آنان آنچن آارخانجات آن

اما تن فروشی این زنان نه تنها جهت امرار معاش،  بلكه وسيله ای برای مبارزه برعليه شرایط آاری و تغيير موقعيت . مشاهده می شد

 . اجتماعی شان هم بود

 خاصی می دید، زنان تن فروش اغلب از این حرفه برای ا امری ذاتی، و جاری در خون زنان ر غالب آه تن فروشیه یيشبرخالف آل

ی برای تن فروشه ی  اشتغال به حرفه یدور. باالرفتن از پله های ترقی اجتماعی و باالبردن سطح زندگی خود استفاده می نمودند

بعد از این دوره اآثر این زنان . تا اواسط بيست سالگی به طول می انجاميد معموال از اواخر دوران نوجوانی و  واغلب این زنان آوتاه بوده

اطالعاتی آه از فاحشه .  اشتغالشان از آن آامال نبریده بودنده یدوباره به آاميونيتی های خود برمی گشتند، محيطی آه حتی در دور

ش در این خانه ها مشتریان مرد را به خاطر بيماری های خانه های اروپای قرن نوزده در دست است، حاآی از آن است آه زنان تن فرو

 .  جنسی قرار می دادنده یمقاربتی به طور سيستماتيك مورد معاین

تمام این گزارشات حاآی از آن است آه اتفاقا این مشتریان مرد بودند آه مدام از معاینه شدن توسط این زنان، و قوانين حاآم بر این 

 اما هيچكدام از این حقایق نمی توانست جلوی پارانویای اجتماعی آه زنان تن فروش را ناقل بيماری های .خانه ها شكایت می آردند

بوده ) و شاید حتی اآنون(قابل توجه ترین مسئله این بود آه این حرفه یكی از نادرترین حرفه های آن زمان . جنسی می دانست، بگيرد

، یعنی مردانی آه در ازای حمایت از این زنان بخشی از درآمد آنان )Pimp( قواده یپدید. ی شدآه تقریبا تماما توسط زنان اداره و آنترل م

این پدیده تنها زمانی، مانند قارچ، شروع به رشد آرد آه دولت . را قبضه می آنند، عمال به ندرت دیده می شد و در عنفوان رشد خود بود

خصوصيت فرهنگی بارز دیگر زنان تن .  زنان تن فروش نمودنده یو همه جانبو پليس شروع به مداخله، دستگيری، و مجازات وسيع 

 لباس پوشيدن، رفتار، و گفتار این زنان در مكان های عمومی همه ه ینحو. زش های اخالقی بورژوایی بودفروش به سخره گرفتن ار

به عالوه شرایط زندگی .  گرفت خود در تضاد قرار میبورژوای" خواهران"حاآی از آزادی جنسی و اجتماعی آنان بود آه آامًال با زندگی 

در شرایطی آه تمام خانواده در یك اتاق و غالبًا شاید . های اخالقی بورژوایی بيگانه بود  آارگر قرن نوزده اروپا به شدت با ارزشه یطبق

ایين آشنا شده و آن را بخشی طبيعی از  سكسواليته در سنين بسيار په ی آارگر با مسئله یك رختخواب می خوابيدند، زنان طبقدر ی

البته چنين برخوردی  تا زمانی امکان بروز دارد آه گفتمانی اجتماعی آئينه ای جلوی تو نگذاشته تا . زندگی روزمره تلقی می نمودند

 .هویت تو را به خودت دوباره و به صورتی منفی باز نماید

گی مرفه ر مقایسه با زنان آارگری آه در آارخانه ها آار می آردند، درآمد بيشتر و زندبرخالف آليشه های غالب در مورد این زنان، آنان د

 می آرد آه این خود  زنی بود آه در آارخانه آاره ی درآمد یك هفته ی زن تن فروش در قرن نوزده به اندازه یدرآمد روزان. تری داشتند
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هدف از طرح مسائل باال .  آارگر در آارخانجات بوده یعميق زنان طبق استثمار ه ی بورژوا و همچنين نشان دهنده یباعث خشم طبق

این نيست آه زندگی زنان آارگر تن فروش را بيش از آنكه بوده زیبا و دلپذیر جلوه دهم، هدف به چالش طلبيدن بسياری از آليشه های 

 . آاری موجود در آن زمان بوده استغالب در مورد زندگی این زنان و همچنين مقایسه آردن این حرفه با امكانات دیگر

و " فحشا"در خاتمه هدف من از نوشتن این بخش، توجه به تفاوت های تن فروشی به عنوان یك حرفه و ظهور مقوله ای به نام 

زنان به عنوان یك قشر اجتماعی و بخصوص زمانی آه از دسترسی به حرفه های دیگر محروم باشند، تن خود را . است" فاحشه"

 ارزش های اخالقی بورژوایی است آه فاحشه به عنوان یك ه یاما تنها با ظهور سرمایه داری پدرساالر و غلب. ته و می فروشندفروخ

به عالوه این هویت نه .  گفتمان غالب نهاده یهویت صددرصد منفور و ضداخالقی و باعث و بانی تمام بيماری های اجتماعی پا به عرص

فحشا در جامعه ای رواج "هنوز هم زمانی آه آسی می گوید.  تعریف تمامی او را داشته ی بلكه داعيی از هویت زن تن فروش،بخش

، شنونده به سرعت تصویر مشخصی از آن جامعه در ذهن می پروراند، و آن اینكه این جامعه بيمار، و زنان آن جامعه ـ و نه "پيدا آرده

دو با هم بررسی می   آنكه  طبق قوانين حاآم بر بازار آزاد هميشه عرضه و تقاضا هربا. مردان آن ـ به بی بندوباری جنسی رو آرده اند

به زبانی دیگر مردان ـ یعنی غالب خریداران این سرویس ـ نه تنها . شوند، به ندرت آسی در این مورد به مشتریان این چرخه فكر می آند

این همان . ی و سرزنش های اجتماعی ـ در مقایسه با زنان ـ  بری هستنددر این ارزیابی ها به حساب نمی آیند، بلكه از مجازات قانون

 داشتن نظام سرمایه داری پدرساالر است آه سال هاست مورد انتقاد شدید جنبش فمينيستی بوده و هنوز هم - استاندارد-دوگونه

 .هست

اول به خاطر .  قرن نوزده، عمدتا به دو دليل صورت گرفتدر اوایل" فحشا"در خاتمه، بازنمود تازه از تن فروشی زن و معرفی آن با عنوان 

 ه یوم، به خاطر آنترل زنان در محدود بورژوا و آارگر، و ده یبطن نظام سرمایه داری، و بين طبقاختالف طبقاتی و ارزشی عميق در 

 .یفا آرده و می آند حيات سرمایه داری پدرساالر نقشی اساسی اه یخانواده، نهادی آه در توليد، بازتوليد و ادام

 ادامه دارد

 

 

 :پانویس ها
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.Indiana University Press: ,Bloomington9419, Reading, Writing and Rewriting the Prostitute BodyShannon Bell,  
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 )يک (دوجنسگرايی

 شاهرخ رئيسی

گفته می شود که در آن فرد بدون در نظر گرفتن جنسيت دیگران  به گرایش جنسی)  به معنای دو Biاز ریشه التين، (سکشواليتی  -بای 

 . دوجنسگرایی، یا دوجنسخواهی استه،کشواليتی بای س

گرایان  به همان اندازه که تخمين دقيق درصد همجنس

معادل فارس .عاطفی دارد -به آنها کشش جنسی) مرد یا زن(

در اجتماع کاری 

ل 

اهانه 

سگرایی در اجتماع و رواج بينش هموفوبيک ساحتی دگرجن -کوب درونی، وجود ساختار تک

 فرهنگ  همجنسگرایان و دوجنس گرایان ایجاد شده است،

قتدر 

 

های سينمایی   توليد ادبی و فيلم ی های توليد فرهنگی، از عرصه

 

  یه

 یافتن آمار دقيق همجنس گرایی و دوجنس مين ساختارهای فراگير همجنس گرا ستيزانه،

شناس برجسته آمریکایی، پس از تحقيقات گسترده و انجام تست ها و مصاحبه های مختلف، نتایج 

 .فل علمی روزگار خود برپا کردش غوغایی در محا

 ".هستند

کار کينسی اما . شيدندتحقيقات او را به چالش ک

جدیدی تدوین شده است که به موجب آن دوجنس گرایی افراد سنجيده 

ناممکن است، یافتن آمار دقيق دوجنس گرایان نيز دشوار و یا حتی محا

  در اینمحققينهایی توسط  ها و تالش حال کوششن با ای. می باشد

 مشکلی که در این راه وجود دارد مهمترین. انجام شده است باره 

گرایش همجنس خو) و نيز افراد مورد آزمایش(ها  اینست که انسان

 در انه ناآگاهو گاهشان را گاه آگاهانه پنهان کرده و بيان نمی کنند 

 .پس می زنند ناخودآگاه خود باز

 و سر،مهمترین دليل این کتمان

 .نگره های مردساالرانه استنيز و ) همجنسگرا گریز -همجنسگراستيز(

در دنيای امروز، با وجود قوانين و نهادهای بسياری که در دفاع از حقوق 

ساختاری است م ) Heteronormativität( دگرجنس گرایی.  و ساالری خود دارددگرجنس گرایی همچنان مقتدرانه سعی در سلطه

فرم همجنس گرایانه و فرم ( مستقيم هر شکل دیگری از ارتباط جنسی و عاشقانه غيرساحتی که گاه مستقيم و به اجبار و گاه  و تک

ها عاشقانه انسان -ه شکل ممکن و مناسب از ارتباط جنسیسان یگانه را سرکوب یا انکار کرده و سعی دارد خود را ب) دوجنس گرایانه

دگرجنس گرایی شکل . دیده می شود این بينش و نگاه خودمحور و تک ساحتی حتی در پيشرفته ترین کشورهای غربی نيز. نشان دهد

 .ط بر مناسبات فرهنگی و انسانی استل منش مس یدهنده

تمامی گسترهدگرجنس گرایی را می توان در ی حضور مقتدرانه 

ط بر تمامی توليدات فرهنگی و مناسبات اجتماعیلمنش مس. گرفته تا تبليغات وسيع تلویزیونی و پوسترهای تبليغاتی مشاهده کرد

 .همجنس گرایانه است -تی دوجنس گرامنشی است دگرجنس گرایانه و سرکوبگر، و این منش، انکار کننده و سرکوب گر هس

 نظام تبليغات و سيستم سرمایه داری خود نکته ای است که می تواند موضوع سدها رسال باارتباط ميان دگرجنس گرایی اجباری

 .دانشگاهی و کار پژوهشی قرار بگيرد

پژوهشگران معتقدند که به دليل وجود ه

 .گرایی کاری است ناممکن

آلفرد چارلز کينسی، جنسيت 

 . منتشر کرد١٩۴٨ تحقيقاتش را در سال

د، این گزارش که در دو جلد تدوین و چاپ 

 : تحقيقات کينسی در مورد درصد افراد دوجنس گرا چنين بودی نتيجه

 درصد از افراد اجتماع، کمی تا حدودی دوجنس گرا ٩۵ تا ٩٠در حدود "

 کردند و نتایج  تحقيق او انتقادی بارها از شيوه  جنسيت شناسان پس از کينسی

 .زگر مرحله ای جدید در جنسيت شناسی شدادوران ساز و آغ

  یهای روانشناسانه اکنون در کشورهای صنعتی غرب تست
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 .می شود

بنابر این تس

 انسانی بای سکشوال می شود به همان اندازه دشوار و سخت است پاسخ به این پرسش که چگونه و چرا

 . هستند) بای سکشوال(نس گرا  درصد از افراد اجتماع دوج١٠ها و تحقيقات جدید در حدود  ت

 که دریافتن چگونگی و 

 

ی، معتقد بود که در اساس همه  در طی روند رشد و  ها  انسان.ها بای سکشوال هستند انسانی ا

ان 

کد   درصد از کد ژنتيکيشان با٩٨(مپانزه ها 

آدمی  یباالترین شباهت را به کد ژنتيک

 می » ميان دگرجنس گرایی و همجنس گراییرگردان

طه 

، و به  استعاطفی - جنسییمجنس گرایی، بل گرایشميان دو گرایش دگرجنس گرایی و ه» چيزی«نه 

 و 

های همجنس گرایان نيز جدی  ان زن و مرد نه تنها از طرف اجتماع دگرجنس گرا پذیرفته نمی شوند، بلکه حتی در جمع

رایانی دوجنس گرایان همجنس گ" و پيشداوری های رایج تصور می کنند ،گرایان به علت عدم اطالعات کافی

. شوند

ن را به  . راحتی در قالب و نرم اجتماعی متداولی گنجاند 

کی، 

گرایش دوجنس گرایانه به همان اندازه طبيعی است که گرایش دگرجنس. چرایی دگرجنس گرا، و یا همجنس گرا شدن انسانی دیگر

 .و یا همجنس گرایانهگرایانه 

و زیگموند فروید، بنيانگذار روانک

 ُبعد همجنس  تربيتشان به دليل تعليمات اخالقی و آشنا شدن با قوانين و قراردادهای اجتماعی، ُبعد دگرجنس گرایانه شان فعال، و

فروید، پس از او مورد انتقادهای بسيار قرار گرفت اما همچنی  "ه تز بای سکشواليت". ، سرکوب می شود)آگاه یا نا آگاه(ایانه شان گر

 . دوجنس گرایی، در کنار دیگر نظرات مطرح است یبه عنوان یکی از نظرات مهم در زمينه

شا.  عالی نيز دیده می شودداراننرفتار دوجنس گرایانه در ميان حيوانات و بخصوص پستا

 .، به دقيق ترین معنی واژه بای سکشوال و دوجنس گرا هستند.)ژنتيکی انسان انطباق دارد

 که از لحاظ کد ژنتيکی  ،بسياری از جنسيت شناسان معتقدند که رفتار جنسی شامپانزه ها

 . دارند، به همراه برخی شواهد دیگر دليلی است بر بای سکشوال بودن آدمی

س«، یا »یک بام است و دو هوا« بسياری که آن را دوجنس گرایی، برخالف تصور

این سه گرایش جنسی نققطعی وجود شناسان در تمامی روانشناسان و جنسيت  . است مستقل از انواع دیگر ی، خود گرایشدانند

گرایش دگرجنس )  ، ج )homosexuality(  گرایش همجنس گرایانه ) ، ب)Bisexuality( گرایش دوجنس گرایانه) الف  .:نظر مشترک دارند

  )Heterosexuality(  گرایانه

دوجنس گرایی به این اعتبار 

 و اشکال آن می باید از همين تفاوت و هستی دوجنس گرایانهبرای شناخت  . خود یطبع آن هستی و بودی است مستقل و ویژه

را بيافریندخود ی ها و اشکال ارتباطی ویژه  که می بایست فرم هستی دوجنس گرایانه هستی است ویژه. استقالل وجودی آن آغازید

 . خلق کند

دوجنس گرای

 .تلقی نمی گردند

بسياری از همجنس 

 ". هنوز تکليفشان را با گرایششان مشخص نکرده اند، و یا شهامت ندارند خود را به عنوان گی یا لزبين معرفی کنند هستند که

 ناميده می "محافظه کار" یا "خيانتکار"کم نيستند زنان دوجنس گرایی که به دليل ارتباط عاشقانه با مردان، از جانب زنان لزبين، 

ابراز  وفادار ماندن به حس و ندای درونی و.  و البته طغيان گر تر نيز هستند،ها گویی از هر اقليت جنسی در دنيا تنهاتر السکشو -بای

 . و تراژیک،وجود به عنوان یک بای سکشوال  کنشی است دردبار، قهرمانانه

آنا مردان و زنان بای سکشوال تکروان سرکش و مطرودی هستند که نمی توان

. بسته و محدود همجنس گرایان دوجنس گرایان،نه در دل فرهنگ مقتدر و خشن دگرجنسگرایی جایگاهی دارند و نه در جمع های

ين دوری و نزدیدو فرهنگ قرار گرفته اند، و شاید به دليل هم  در بطن این، و همزمان،دوجنس گرایان آن گروه هستند که در حاشيه

هایش قدرت عشق ورزیدن به هر دو جنس موافق و مخالف   جهانی که انسان؛ خود را یافته است یجهانشان تنوع و گستردگی ویژه

 .خود را دارا می باشند
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 سايه ی يک شک

 يت ترنسجندرها در ایران

روزنامه پر است از آدم هایی که حدودا می خرند و حدودا می فروشند و حدودا .  ی روزنامه است و نگاهم گير کرده ميان کلمه ها

ه اصالت این واژه در همين است ک. م این را بگوید

حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق : خودم کلمه ها را هجی ميکنم

 آدم 

انداخت روی مغزم و تا خانه 

مشکوکم، به هر سایه ی :" باشم که می خواند

 شده

یا همان کد جنسيتی (نام تو . از آنکه نطفه ی تو بسته شود همه چيز مشخص شدهپيش .  جنسيتی است

 

 . 

 

 

ه 

ئوليت های سنگين، و یا یا قرار است مردی باشيم قوی، سنگدل و کمی مغرور، اهل کار و مس. شویم

من این جنس را نمی خواهم و آنچنان . ی شود و فریاد می زند که من نمی خواهم

. خانواده ها به هيچ وجه این موضوع را درک نمی کنند. اولين و مهم ترین مشکل. همه ی ترنس ها در ایران خانواده است

دست آدم و دلبخواه و 

 ."تانتخاب ما نيس

گزارشی از وضع

 باران

سرم تو

 . سياست می ورزند و انگار همه ی آن ها  به طرز غریبی شيفته ی حقوق بشرند

با خودم فکر می کنم بد هم نيست، بگذار همان آدمی که روزی سالخی می کرد ه

 . ایمان بياورد روزی هر بنی بشری بر حق حيات دیگری

دارم با . منتظر نشسته ام و از زمان قرارمان گذشته

کر می کنم ما چهو با خودم ف... کارگران، حقوق اقليت های قومی، حقوق حيوانات، حقوق طبيعت، حقوق فلسطين، حقوق آفریقا

 .های بزرگی شده ایم در این همه سال که روزنامه های مان پر از نعره  است برای این همه حقوق رنگارنگ

. سایه ی خودش را انداخت روی روزنامه. سایه ی یک شک. او یک سایه بود. که سایه افتاد روی روزنامه ...

 .ا من آمده است تا من هميشه شک کنم به هرچه کالم و کتاب و خبربا من آمد تا حاال ب

یک ترنسجندر آنچنانم کرد که از آن عصر خردادی تهران تا حاال تنها یک ترانه را زمزمه گر 

 " روشن مشکوکم

تابوهای نفرین 

جهان به طرز باور نکردنی

همه و همه را دیگران برای... ، رنگ لباس های کوچکت،اسباب بازی هایت و بعدتر نوع بازی هایت، رفتارت، غذایت، مدرسه، شغل و)تو

تعلق به یکی از دو نيمه ی نابرابر خانه و جامعه ات شویتو ساخته اند و کافی است جنسيت خودت را برای اولين گام روشن کنی تا م

دنيا به طرز وحشتناکی بی . بيش از دویست سال مبارزه ی زنان برای کسب فرصت های برابر هنوز نتيجه ی نهایی را به دست نياورده

از همان آغاز گرم ترین لبخندها را.  تو شدهاگر نام تو نام مردانه ای باشد شانس بزرگی نصيب. عدل است و تو  پا در این دنيا می گذاری

 .و آغوش ها بی واهمه برایت باز می شود و اگر دختر باشی که خب اوضاع چندان جالب نيست. غذای بهتری می خوری. می گيری

و تو یاد" کندگریه نکن، مرد که گریه نمی :" اگر پسر باشی و به فرمان غریزه وقتی درد می کشی گریه کنی، این کلمه را می شنوی

و اگر دختر باشی طبيعی ترین کار تو گری. می گيری که مرد بودن موهبتی است بی اشک و بعدها از این فرمان چه لذتی که نمی بری

 . ای خواهد بود بی هيچ  مانعی

با همه ی این فرمان ها بزرگ می 

 .زنی آشپز و خانه دار و پر از احساس پرستاری

حاال درست در این آشوب فرمان ها یکی بلند م

 "این ابتدای ویرانی است " طوفانی به پا می شود که اولين معلمان سر سخت آن همه فرمان با خودشان زمزمه می کنند

 تنها در خانه

اولين مشکل "

خودم می دیدم حاال چطور ) یا دختر(من تو را یک عمر پسر "این جمله را همه ی ترنس ها هزاران بار از خانواده هایشان شنيده اند که 

 " حاال به مردم چی بگيم؟"یا این جمله که ."  بعد از اینهمه سال ببينم که تو آن چيزی که فکر می کردم نيستی

خانواده ها با هيچ منطقی نمی فهمند که این بيماری است و کامال قابل درمان است و مثل همه بيماری ها "
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می اندازد، دست هایش را با ظرافتی غر" شازده کوچولو"سایه با صدای ظریف و قيافه ای که هی مرا یاد . این ها را سایه می گوید

می چرخاند و من 

یب 

 .چقدر یک شاخه رز به صورت سایه می آمد. دارم به آن شاخه گل رزی فکر می کنم که معشوق شازده کوچولو بود

توی 

د ا ک ی

.  کافی نيستت

 بهتر بارها گفتم،"رار می کند که یقين دارم تا به حال به تعداد موهای پر پيچ و تاب سرش تکرار کرده ، 

یا می خواهيد پسری داشته باشيد که 

انگشت  د ک ب و

اصرار نظام مردساالر بر نقش . شوم

فهمی ها همه نشان از پيروزی این دیو بد فهمی و نا. ولو های زیادی سایه های تنها ساخته

تم چون فکر می کنم این حساسيت ها نشانه ی 

چنين فشارهایی انرژی برای کسب آگاهی و انگيزه برای مبارزه ی اجتماعی باقی 

ی 

 رفتارها و افه های زنانه و پسران ترنس تا حدی در... رترند 

ماه ها پا به خيابان نمی گذارند چون نمی . دوست های ترنسی دارم که ماه ها از اتاق شان بيرون نمی آیند: ند سایه دارد حرف می ز

خود من بعد از یکسال درگيری دائمی با خانواده، که . توانند آن طور که می خواهند، با لباس یا آرایشی که می خواهند، بيرون بيایند

یعنی یکسال جنگيدن با دو نفر انسان بالغ و مراجعات . تم ثابت کنم که دست خودم نيست و بيمارمهمچنان ادامه دارد، در نهایت توانس

من پذیرفتم که بيماری و حاال بنشين : و حاال تنها امکانی که پدرم به من داده این است که می گوید. متعدد به پزشک و روانشناس

 .  مخالف تغيير جنسيت من هستند و هنوز اصرار دارند که پسر باشمبا این همه جنگ و جدل هنوز. اتاق ات و بيرون نرو

ل . گل رز شازده کوچولو یک مانتوست. شازده کوچولو را توی اتاق اش مجسم می کنم ش مانده و  ه توی کيف  مانتو و روسر ای 

وی کيف اش است آرایش مالیمی دارد ولی. تنها در صورتی می تواند مانتو تن کند که توی ماشين کسی باشد. شازده 

می توانی دختر باشی و آرایش نکنی اما مانتو باید . با اینهمه مرزهای جنسيتی مانتو اولين و مهم ترین پوشش دختر ایرانی است

 .با آرایش یا بی آرایش. باشد

 د؟از سایه می پرسم در تمام این یک سال چه چيزهایی به خانواده اش گفته تا راضی شان کن

سایه منطقی ترین حرفی را تک

نيست صاحب یک دختری باشيد که واقعا یک دختر است و از دست جنسيت اش فرار نمی کند؟ 

 ."نه پسرم و نه دختر و این را نمی فهمم چرا قبول نمی کنند. من االن واقعا  هيچ چيز نيستم. ی دانداصال خودش را پسر نم

اتاقش را نشانه رفته ه بع از این استدالل به  اشاره ای نگاه می کند که در ينم   .شازده کوچول را در خانه می 

  و بزرگ ترین آرزو تغيير جنسيت نيست؟بعد از یک سال جنگ نافرجام آیا طبيعی ترین اتفاق فرار

 بازتوليد مردساالری در بطن قربانی

شوکه می . به دوست و همبسترش می رسد اتفاق عجيبی می افتد" سایه"وقتی صحبت های

های غير انسانی جنسيتی از شازده کوچ

 . مهيب دارد که اولين و بيشترین قربانيان آن زنان، و پس از آن اقليت های جنسی اند

حتی . در این مدتی که با او دوست هستم همه ی روابط من را کنترل می کند. روی روابط من حساسيت باالیی دارد: سایه می گوید

البته من ناراحت نيس. رینت مکالمات موبایل ام را ببيندچند روز پيش می گفت که باید پ

 .عالقه ی شدید اوست و گاه از اینها لذت می برم

ليت بازتوليد نظام مردساالر در روابط کسانی که سهمگين ترین ضربات را از آن خورده اند نشانه ی کامل ناآگاهی اجتماعی بسياری از اق

واقعيت این است که زیر تحمل . های جنسی است

من تنها برای خودم و تا "سایه هم وقتی می پرسم آیا فکر نمی کند که برای تغيير این شرایط باید مبارزه کند، می گوید، . نمی ماند

 ."ارزه می کنم و بعد از آن ضرورتی ندارد که بجنگمروزی که دختر شوم مب

دختران ترنس بيش از یک پسر عاد. اغراق در رفتار جنس مخالف بعد عميق تر خود را در پذیرش سنتی ترین نوع روابط بروز می دهد

پرخاشگ. با لحن خشن تری حرف می زنند. نسبت به زنان حساس هستند

 .اغراق می کنند که کمتر دختری را در این کاراکتر می توان دید

 .محدودیت، جذابيت توصيف ناپذیری می سازد

  تونل های وحشت  ،خيابان های ایران
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که آن دریای صداقت را این کلمه اما از روزی . حقوق بشر دوباره خودش را نشان می دهد. روزنامه با نسيم داغ تابستان ورق می خورد

ن 

ده ها که اولين مشکل 

 

یگر 

آخر شب بود و ما هم آرایش  . یک شب با هم رفته بودیم شهرک غرب: شازده کوچولو تعریف می کند

 .ساژ و یا حتی فالن خيابان نرویم

مه 

 و به 

 

بدتر از قبل 

ان 

 . 

اده هم  که آن باشد، مردم هم که خب تنها دهانی اند انگار برای ای باشد،خانو

هميشه فکر . همدیگر را می بينيم خيلی به مالقات بعدی اميدی نداریم

اما این بازی . ی و اجتماعی یک سوی ماجراست که می شود با اميد تغيير جنسيت به رفع آنها هم اميدوار بود

 . فاجعه بار گویا تا اتاق عمل هم باید ادامه داشته باشد

با . مسبب آشنایی من با این حس تازه، شازده کوچولو بود، سرزنده و بسيار صادق. دیدم معنی اش را برای هميشه از دست داد

لبخندی به لب و چشم هایی که مثل چشم یک بچه ی تخس می درخشيد و شيطان بود، خونسردانه چيزهایی می گفت که ویرا

بغض بود که نمی گذاشت بلند تر نفرین کنم خودم و همه آدم هایی را که سال ها .  تشویش بودم، سرتا پاخانه که رسيدم. شدم

 .حقوق بشر را ورد زبان مان کرده بودیم بی آنکه یکبار به حرف های این رفيق تازه یافته بخواهيم گوش دهيم

خانوا: روزانه ی ترنس ها در ایران می گفت من ویران می شدم و او روبروی من آرام آرام از عادی ترین اتفاقات 

بچه هایشان را بدون اینکه بفهمند مشکل از کجاست طرد می کنند یا حتی خيلی از ترنس ها توسط خانواده هایشان به قتل. هستند

د را قطع می کند و اگر یک ترنس خانواده حمایت مالی خو. مشکل بعدی مشکل مالی بچه هاست. می رسند تا آبروی خانواده نرود

اینجا د. هيچ کارفرمایی یک ترنس را استخدام نمی کند، هيچ کارفرمایی برای هيچ نوع کاری. بخواهد تنها زندگی کند امکان کار ندارد

ست؛ تحقير، و حاال به فرض این مشکل هم نباشد، رفتار مردم با یک ترنس توهين آميز ا. مقاومت دربرابر تن فروشی سخت می شود

 . بدترین و رکيک ترین فحش هاست

ادامه ی ماجرا یک خاطره است که 

ن جمعيتی که داشت هو می ما دو تا مانده بودیم بي. نمی دانم چطور شد که دوره مان کردند و هی به تعداد آدم ها اضافه شد. داشتيم

اوضاع به قدری . جمعيت زیادتر می شد و ما حتی نمی دانستيم چطور باید فرار کنيم. کشيد و فحش های بينهایت زشتی می داد

 .وحشتناک شده بود که برای یک مسير کوتاه دوازده برابرکرایه ی هميشگی  پول تاکسی دادیم

  امضا کرده ایم و تعهد داده ایم که فالن پارک یا فالن پاخيلی از ترنس ها وگی ها  اصال: و باز هم 

وقتی صحبت به بسيج و نيروی انتظامی می رسد ه. هی می گوید و انگار حواس اش نيست که دارد چه می کند با آن همه باور من

آنقدر که ترنس ها و گی ها از پليس و . هاشان قابل تحمل استحاال مردم و فحش : می گوید. چيز رنگ فاجعه به خود می گيرد

ما را دستگير می کنند. این ها که باید حافظ امنيت ما باشند بدتر و وحشتناک ترند. بسيجی ها می ترسند از کسی نمی ترسند

 تجاوزها را می کنند چون فقط اینها هستندبهانه ی گرفتن تعهد به پایگاه هاشان می برند و درست در همان جا بدترین و وحشيانه ترین

نيروی انتظامی در پاسخ به شکایت یکی از ترنس ها  که به . که با مصونيت کامل می توانند تجاوز کنند و به کسی هم پاسخگو نباشند

 ون نمی آیيد؟او توسط پنج پليس نيروی انتظامی تجاوز شده بود گفته که مگر شما برای همين با آرایش و این سرو وضع بير

بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد  وضع خيلی : دلم می خواست بگویم که کمی صبر کن تا نفس بکشم که باز ادامه داد

هر شب در خيابان کالج که معموال ترنس هایی که تن فروشی می کنند آخر شب آنجا می ایستند، عده ای با موتور و لباس . شده

یک دعوای ساختگی راه می اندازند و بعد چند نفری با چاقو به ج.  گردن هر کسی را که بگيرند با چاقو می زنندشخصی با چفيه به

 .اش می افتند و همانطور زخمی رهایش می کنند

دزدیدن ترنس ها هم یکی از رایج ترین اتفاق هاست

حاال خودتان را جای یک ترنس بگذارید که چنين قربانی 

 .فحاشی، و مأموران امنيت هم خود متجاوزانی چنان

هر وقت هر کدام از ما " باور کردم وقتی که می گفت، 

 ." داردخودکشی در سر اکثر ترنس ها و گی ها وجود

 تيغی در دست جالد

تمام مصيبت های قانون
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این خال تا آن. ش بيمار بر دانش روانکاو و روانپزشک اش هم می چربدامکانات روان درمانی و روانکاوی به قدری محدود است که گاه دان

پيش می رود که بيمار بعد از عمل و مقاومت چند ساله د

جا 

 . رست پشت درهای اتاق عمل به فکر خودکشی بيافتد

درمانی دولتی، از 

 

. ، و از دست دادن قوه ی جنسیرین جراح ایرانی در حدی است که نتيجه ی اغلب جراحی های او عوارضی است چون عفونت

 .   تایوان عوارض سالخی اول را از بين ببرند

أمين 

ک، هر همجنسگرایی خود را ترنس بداند و حتی پيکر خود را به 

خيلی هم : جعه اش به روانکاو این را پرسيده و پاسخ خنده داری شنيده

 .برو هر طور که خواستی حال کن. و هستی یا ترنس

ش او 

منتظرم کسی حرف  حقوق بشر را بزند تا بپرم وسط و بپرسم نظرش درباره ی اقليت . ی کنم

 .ز تا به حال در هيچ بحث دیگری شرکت نکرده ام

هر 

تا .  کرد و همه هم به نوعی تشویق اش می کردن

به 

يز در اثر تالش هایی بود که که آن ن(با اینکه ترنس ها با مشکالتی کمتری به نسبت دیگر اقليت های جنسی در حوزه ی دولت مواجه اند

اما با این وجود هيچ یک از خدمات ) را وادار به امضای برگه ای کرد که یک مرد تغيير جنسيت دهد" روح اهللا خمينی"

 . جمله بيمه ی درمان، شامل ترنس ها نمی شود

ها کمتر از یک چهارم این هزینه را به عنوان وام پرداخت می هزینه ی جراحی در ایران بين چهار تا شش مليون تومان است که دولت تن

 . کند

دانش پزشکی. جراحی ای  که به زعم بيماران به یک سالخی نزدیک تر است. با فرض حل تمام این مشکالت، جراحی انجام می شود

معروفت

 .آخرین بيمار او زیر عمل دچار اختالل شده و مجری ادرار و مدفوع او عوض شد

 بيماران ایرانی که در ایران، و بعد از تالشی همه جانبه موفق به عمل می شوند، باید آرزو کنند که مثل اغلب عمل کرده ها مجبور 

 تامين کنند، تا بتوانند بعدا در کشوری چوننباشند تا چهار برابر هزینه ی اوليه را

شرایط بد کارد را چنان به استخوان ترنس های ایرانی رسانده که می گویند حاضرند هزینه ی تحصيل یا دوره ی آموزشی او را خود ت

 . دانش خود را نو کندکنند تا این پزشک ایرانی پا از مرزها بيرون بگذارد و

طبيعی است با وجود عدم . یکی از بزرگ ترین و خطرناک ترین عوارض این فقر دانش پزشکی، جراحی بی دليل هموسکسوئل هاست

آموزش های اجتماعی و نبود تشکيالت قانونی در کنار فقر روانکاو و پزش

 .يغی بسپارد که صاحب آن آگاه تر از خود او نيستدست ت

 . اینها تمام اطالعاتی بود که که دوست تازه یافته ام می داد

در آخرین مرا  ترنس است؟ یا گی است؟.او هنوز شک دارد

ر داری که هومحاال چه کا. خوشحال باش که اینطوری هستی

من مطمئنم که دان. در کنار تردیدها، به گی بودن خودش باور دارد. می گوید از جنسيت خودش راضی است و نمی خواهد زن شود

 . صد بار به دانش آن روانکار می ارزد

 این قصه تمام نمی شود

خودم حمل متمام آن بغض و کينه را با 

از آن رو. های جنسی چيست

در مذهبی ترین شاز دختری حرف می زند که جنسيت خودش را باید .  از ميان آن خيل عظيم مدافعان حقوق بشر یک همراه یافته ام

از اول دخترانه رفتار نمی "،ایران و در سنتی ترین مدل خانواده ی ایرانی انکار کند

خانواده اش تا چند وقت پيش اميدوار بودن که هوسی است و از . اینکه بزرگ تر شد و حاال سال هاست سينه هاشوا سفت می بنده

. فشارها بيشتر شد تا چند ماه پيش که گفت می خواد عمل کنه. تا اینکه عاشق یک دختر شد و سکس او لو رفت. می پرهسرش 

یکی از دالیل مدرسه رفتن . دعواهای لفظی به کتک کاری کشيده و با اینکه بچه خيلی باهوش و درس خوانی بود ترک تحصيل کرد

حاال که ترک تحصيل کرده . ر و کتابخانه و خالصه هيچ جمع دخترانه ای را از دست نمی دادمنظم او، بودن در کنار دخترها بود و استخ

یعنی از زمانی که حرف جراحی  جدی شد برخوردها به قدری . شدت افسرده شده و احساس می کنم دور تازه ای را شروع کرده

 ..."همه آن تشویق ها تمام شد. خشن شد که له شد
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این را می گفت و تأکيد می کرد که اکثر قر. وچولو هم همين یکی دو ماه پيش از تحصيل در دانشگاه انصراف دادیادم افتاد شازده ک

 .اتفاق ترنس ها مجبور به ترک تحصيل می شوند

یب به 

در اتاق اش شازده کوچولوی من حتما تنها . هوا گرگ و ميش است و گرفته. کنم

دارم .  دارم فکر می کنم به تن بی جان و خون آلودی که تا به حال مأمورهای شهرداری یا آگاهی از خيابان کالج برده اند

ال 

 .  روزنامه خون می ریزد

 آباد اسخيابان عب. اصفهان
     

 برای مريم مجنون
 

شته اس چنارها گ چه بادهايي از سر

 سِر

 آباد گذشته است                 برسِر چنارهاي عباس

 .ست

 گذرد آباد مي چنارهاي عباس

 درخت

 ه روز

 ريخت  لعنتي نبود باد موهايت را به هم مي

 بوسم هايت را مي ب

 هاُن

 آباد ُو چنارهاي عباس

 آرش اخوت   

 84مرداد                                      

 بوی خون 

ساعت پنج صبح است و این گزارش را تمام می 

خوابيده و من

فکر می کنم به سينه های بی فرم آن دختری که حا. فکر می کنم به دهانی که طعم سيانور را برای اولين و آخرین بار می چشد

 .  و دارد خواب عشقبازی با دختری را می بيند که دوست اش دارد عاشقانه خوابيده

 . سپيده زده و من قسم می خورم دیشب کسی در این سرزمين سالخی شده

" حقوق بشر در ایران"از تيتر .  گرم شد پایم. روزنامه افتاده زیر پایم. بوی خون می آید

 

 

 

 
ت ذ   

چه بادهايي از 

آباد گذشته ا ها بر سِر چنارهاي عباس چه

 

 برفراز ما

 باد

از 

درخت به 

روز ب

 شب به شب

 . به مرگمرگ

 

اگر اين روسري

 هرچه باداباد

ل

 ها بسته است چشم

طعم دريا در د

 صداي بادهايي 

گذرند بر سِر ما  آه مي

 درخت به درخت

 سينه به سينه

 .دم به دم
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 عشقمخالفت  و موافقتدر 

خانه . خانهبيرونی را وا کرد به روی خيابان به روی / ی ایران وارد شد درهای اندرونی)ها(     غربيزدگی با قرن بيستم به حرمسرا

بی   -آپارتمان -خانه هایی که  روی سر خانه ای دیگر بنا شدندو به . های کوچک دو سه اتاقه با حياط کوچکی که درندردشت نبود

خود جا می داد  به ساختار خانه ، جای خود رادر

. شدند، حضور دائم ساکنان حرم در زندگی روزانه ی ساکنان خانه به فراموشی سپرده شد

 به زن داد، احترام به )!( خود را به احترام

اما تجربه ی .  معشوقه را در کنار رل کدبانو به دوش گرفت

شبانه روز را با 

دیگر دست لطيف . زندگيشان در حضور جنس مخالف دست می دهد

هم صحبتی زنان با مردان از دره . آماده ی شخم خوردن، تن مردان سروی روان برای در بر کشيده شدن

نيمه 

در 

حضور 

اعتراض به استبداد دگرجنسبازی در . سگير تک همسری تحمل کرده

 ساقی قهرمان

 

 . و صدای پا و نفس را از اتاق به اتاق از زمين به سقف به زمين منعکس کردند. حياط

جمعيتی که .      پيش از آنکه در نيمه ی اول قرن پای قانون تنظيم خانواده به ميان آید اساس خانواده با اعضای جدید تنظيم شد

ساختار حرمسرا که یک مرد، چند زن، چندین معشوق را  . کنان حرم بودند رفتندسا

 . که جا فقط برای یک مرد یک زن داشت، داد

 . زن از خلوت اندرون و مالقات ماه به ماه بيرون آمد شریک هر شبه ی روزمره ی شوهر شد

راموشی سپرده      حرمسراها که به ف

 در خانه، جایعشق، و لذت، که در ساختار حرم با دست و دلبازی نثار معشوق ها می شد،

 .  مضاعف شده بودبانویی که وظایفش  با تنگ شدن دیوارهای خانه/کد

     زن حرمسرا که پيش از آن آغوش ازدواج را با دیگرانی تقسيم می کرد و وظيفه ی اصلی اش توليد مثل و اداره ی امور معيشت 

بود، در جریان گذار، ناچار به حضور تمام وقت در بستر تن داد و رل 

 . ه  کمتر از یک قرن است/  برای بازیگری نقش معشوقهمسران

    مشکل اما این نيست؛ آن است که مردان و زنانی که تا همين یک قرن پيش در هزارتوهای حرمسرا فقط ساعتی از 

مخالفان جنسی خود می گذراندند، حاال خصوصی ترین لحظات 

زنانه در نقش ندیمه و پرستار و دایه و کنيزک گالب به تن خانم نمی مالد، موی خانم را نمی بافد، سر خانم را روی سينه نمی گيرد، 

حاال خانم خود پيراهن از تن به در می کند و به رختخوابی می رود که هر شب هر شب مرد . سينه اش را در دهان خانم نمی گذارد

 . ن محتاج تخليه استدر آ

عشق مردان در ساختار حرمسرا نثار مردان می . ورزیدن باز داشته است/       گذار از حرمسرا به خانه مردها را نيز از لذت عشق

تن زنان مزرعه ای بود . شد

 فعاليت زبان زنانه به اطراف اسافل اعضای ه یبرای مردان، حوز. لندتر از عدالت اجتماعی باید بپرد تا به همصحبتی بيانجامدای ب

شور مدرنيته در کشاکش استبداد، و فرهنگ نصفه . مردانه محدود می شود، به جانب گوش اگر برود، لذت نه، غلغلک می دهد

هم رسم گذشته را در . آپارتمانی و ازدواج کارت پستالی یک مرد یک زن دو پسر یک دختر دانستی وارداتی، تجدد را در زندگی 

. شتاب به سوی آینده جا گذاشت، هم از امروز و درگيری روز جهان غرب با مفاهيمی چون چندصدایی در کنار هویت فردی غافل ماند

یت خانواده نمی توانند درمانش کنند، دگرجنسخواهی اجباری سردرد مزمنی که تجدد و فرنگی مآبی و روشنفکری و قوانين حما

قرن بيستم هوس دموکراسی را در معنای عدالت اجتماعی به ایران آورد، همزمان دیکتاتوری .  قالب خانواده ی تک همسری است

 . دگرجنسبازی را نيز بر همجنسگرایی سنتی شرقی وارد آورد

نه که همصدا با موالنا و سعدی و عراقی به موی و ميان و منش مردانه عشق ورزیده،     در طول صد سال گذشته فرهنگ مردا

زن را، نه در ابعاد قابل تحمل اندرونی بيرونی، بلکه در تنگنای نف

 هنرمندان راه بازگشت به روابط  نوستالژیک گذشته ی نزدیک ميانه ی سلطنت محمدرضا شاهی شروع  شد و تحصيلکردگان فرنگ و
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ادبيات معاصر، برخالف ادبيات کالسيک، و شاید به عنوان نشانی از . را این بار در موج نمایش هنری جنبش همجنسگرای غرب یافتند

مطلق شاعران و نویسندگانی که شيوه ی  همجنسگرایی، با وجود تداوم تنهایی . قطع رابطه با سنت، همجنسگرایی را انکار کرد

رابطه ی عاشقانه ميان عاشق، و معشوقی ک. عشق را فقط و بناچار در آغوش جنس مخالف جستند، و نيافتند، همچنان انکار شد

يجان ار باید از ه اوج دارد، و آن اولين، و اولين بار کاميابی است، و پس از آن، این رابطه، که ناچه یاز جنس مخالف است، یک نقط

تفاهم شاید فقط در تالقی تن و ذهن دو جنس همگو.  تن بگذرد به مسير تفاهم تن ها بيفتد، قطع می شوده یمرزهای ناشناخت

ممکن باشد، و شاید فرهنگ شرقی  ایرانی که در زمينه ی همآميزی اجتماعی زن و مرد بی سواد است، نياز به تجربه ی بيشتری 

کنند و بی نياز از دخول " مطالعه"و " مالحظه" تا زن ها و مردها با حوصله تن و ذهن یکدیگر را در فضای دموکراسی داشته باشد

تا آن زمان، زمان درازی در پيش است و تنها چاره در حال حا. عجوالنه ی چيزی در چيزی راه های حضور در تن یکدیگر را پيدا کنند

ت های جنسی، که پيش از انقالب به زندگی خصوصی روشنفکران و رهبری اهداف اقلي. تن دادن به دموکراسی جنسی است

روشنفکران در حمایت از این جنبش کوتاهی م. مردم افتاد/ هنرمندان اکسنتریک محدود می شد، بعد از انقالب به دست عامه

ت شناختن حقوق اقليت تمرین دموکراسی در ایران بدون به رسميت شناختن رابطه ی دموکراتيک اعضای جامعه، به رسمي. کنند

وظيفه ی کسی که زیستن در فضای آزادی را  به استبداد ترجيح می دهد . اقليت های جنسی راه به دموکراسی واقعی نخواهد برد

؛ آن است تا حداقل و در اولين قدم چشم خود را به روی واقعيت موجود جامعه باز کند؛ در قدم اول جزء جزء این حضور همگانی را ببيند

 . برای حفظ تماميت، حضور اجزا را اذعان کند

ادبيات همجنسگرای ایران معاصر بسيار جوان 

ه 

ن 

ضر 

ی 

ها، 

 . اما به همان اندازه نياز به آزادی بيان دارد.  فارسیه یجوان تر از ادبيات زنان. است

ات حضور 

صر 

ين 

 

 ---کوب بکوب تا پارگی ام بکوب 

  ُا لَرم َسن سيز َمن      ِنی َنرم

اما از حضور . زیبا کرباسی همجنسگرا نيست.  مرد اجازه ی آميزش می دهد فرهنگ مرد ساالری را از آغوش خود تبعيد می کند

 .همجنسگرایان با خبر است، انکار نمی کند

     عجيب نيست که اولين بار در ادبيات معاصر در شعری به حضور  بی بروبرگرد 

ستر جامعه ی ایرانی بر می خوریم سروده ی زنی که برای اثبهمجنسگرایی در ب

زیبا کرباسی که هم غزل سرود، هم . خود، که حضوری چشمگير نيز هست، جنگيده

رباعی، هم به ترکی می نویسد هم به فارسی، و شعرش از نمونه های نو شعر معا

عجيب نيست که اول. د، و برددر بخش توليد ادبيات جدی جنگي" زن زیبا"است برای حضور 

بار ذهن سالم زنی که برای حق زیبا بودن، و با استبداد صدای مردانه، و با انحصارطلبی زبان 

فارسی، و با سلطه ی اخالقيات می جنگد، بی آنکه قصد اثبات حضور همجنسگرایی در 

ر بی بروبرگرد   و با لحنی باری به هرجهتی، حضو4 کالژ محيط ایرانی را داشته باشد، در

در این شعر که کالژیست از جنگ های مضاعف زیبا، کلمه . همجنسگرایی را اثبات می کند

های شعر، و چينش کلمات، در ميانه ی یک عشقبازی پرشور با مرد، فرهنگ مردساالر را به

 . مسخره می گيرد، زیر ضربه می برد

 

ب

  توبيا                  بيا تو

  تو             

من َسن سيز

 

به
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 می کوچک است رختخواب من درست بر عکس دلم ک 

 گيرد     اینجا با من تنها یک نفر جا می    برای شما

 .  رزه برای کسب حقوق، ما به همين حد از دیده شدن قانعيم

 . نتشر شده است

 یبا کرباسی

 4    کالژ

 بزرگ شده ایم و هر چه در جهان با ما بزرگ

  به رسم نوجوانی شانزده ساله می تپد ا نمی دانم چراوقتی عشق می تپد اینگونه ناگهان

 وی من شليک می کند

  هر چه در جهان با ما بزرگ

 تی هنوز از صدایی خالی اینچنين دلم می لرزد

ن ترین ِشلپ از پشت بر پشِت سرم می کوبدوسرم تا سينه خم می شود که مهربا

 نه همين است

 !در آغوش امنِ خودم زیبا

 دیدم می دا

 ... به سوی به سوی به سویی                                                                     

  آن هم از جنس مذکر یعنی مرد

 

گاهی، در برهه هایی خاص از مبا

 

 ی شعر ماین قطعه اول بار در سایت مجله.  گرفته شده است13 تا 1 از مجموعه کالژ های 4کالژ 

 

 

ز

  

 

 

ما

ام

دیوانه می تپد و تپانچه ی خالی اش را مدام س

 خالی ومن خالی

 ..ریزم و هی هری و هی فروهری می 

ما بزرگ شده ایم و

  

 وهر چه درجهان در من حّناق می شود انگار

وق

   

هر جا کمی داغ می شوم دستی بلند می شود 

سي

دستی دیگر هم دست و پایم را که ولنگ و واز و ولخرج و بی قرار سودایيده بود فوری جمع می کند می گذاردش جایی که جایش 

همين جا اینجاست 

  

 !ايم حرف اول را نگفته حرف آخر را زده

  

هايم را آه بسته بوديد وُهل و باز چشم
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! نه باال بده بيشتر! آمي آمرت را خم آن! برگرد آها ! راست! آج! آمي بيشتر! آن يكي را ببند! اين يكي پايت را بلند آن! چرخب  

 تا ته استخوانم شايد! تا پارگي ام بكوب!  بكوبتو! ب

 يا از بغل اين آمي بهتر است ! ن نشد يك دور ديگر تو بيا رو

  توبيا                   تو

  ُا لَرم َسن سيز َمن      ی َنرم

  حرف آخر را خورده ایم هف اول را نخواند

 اینجا با من تنها یک نفر جا می گيرد آن هم از جنس مذکر یعنی   ختخواب من درست بر عکس دلم کمی کوچک است برای شما

 ار خود و خودی تر از خود

 ! این جهان و این همه سوراخ  

  خدایی که رازش را تنها یک بار با تو در ميان گذاشت    

  سربه راهی به ما نمی آید     ؟!دی

 بزرگ شده ایم و هر چه در جهان با ما بزرگ

 ی داند

 آمي پایين 

 ! آها بيا

  

بكو

 

اي

 

بيا

  تو              

من َسن سيزِن 

  َمن       َسن      َمن َسن سيز َمن

  

حر

  

ر 

 ! بی برو برگرد       مرد

 از تب حاال ای ُدر دانه دانه

 عزیزترین آفریده ام از جنس کهنه ی آتش

       اینجا هم تبعيد را برگزیدی       !دیدی

 جز خانه ی تو هر جای همه جای دنيا خانه های توست

 تا حتی نامت را فراموش کنی

  

زیبا

  

دی

  حرف آخر جغجغه        حرف اول جيغ

 بلعيده ایم همه را

  

ما 

 اما چه کميم و چه کوچکيم هنوز

 م   دانه ی بارانی که ُدردانه شد
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بدون .  تازهپر از تصویر های تازه پر از معناهای. اما پر کار است. ادبيات جنبش همجنسگرایی ایران معاصر، جوان است، بسيار جوان

در دهه های اخير نه تنها راه را برای (!) زبان زنانه، ظهور حضور زبان زنانه. سفيدی خواهد بود/حضور این صدا ادبيات محکوم به سياه

در جامعه باز کرد، زمينه را برای ظهور رنگين کمانی ذهن و تن همجنسگرا دوجنسگرا دوجنسگونه ) نه مردساالر(حضور آدميزاد مرد 

، با دستی در کار سازمان چراغ. نشریات جنبش همجنسگرایی سال هاست به این ادبيات زیرزمينی خوش آمد گفته اند. ه کردهآماد

دادن جنبش، دستی در کار فراهم آوردن عرصه ای پيشرو برای فرهنگ ادبی چندصدایی، بهترین این قطعه های شعر و نثر جامعه ی 

ادبيات .   در نظر دارد شاهد رشد این بخش از ادبيات معاصر باشدچراغ. رفی می کندهمجنسگرا را در بخش ادبيات نشریه مع

نيست، درگيری با زبان تکنيک الزم و غالب در این ادبيات، درگيری با . همجنسگرا، در قدم های اول خود، به فاشگویی می پردازد

شاعر همجنسگرا، با مخاطبی که نه اسم او .  استساده گویی، صراحت، روشنگری از خصوصيات این ادبيات. ذهنيت مخاطب است

شاعر همجنسگرا، در قدم اول، خود را با شعر خود به مخاطب خود، که . را می داند، و نه مایل به دانستن اسم اوست، روبروست

 آرشام، . بينممن شما را می . مرا ببينيد. من این ام که می بينيد. سالم. جای او را در خانه تنگ می خواهد معرفی می کند

و . مثل دیگر قطعه نویسان همجنسگرا، به همين اولين چيزی که از او گرفته شده است می پردازد، به هویت همجنسگرای شاعر

 . عشق شاعر به فرهاد. عشقی که حق حضور ندارد

 

 آرشام پارسی

 

 فرهاد و مجنون

 

 !نه

 پرده را از دنيا بر می دارم

 پرده دری می کنم

 فریاد می زنم

 این جا دو مرد برهنه هم آغوش اند

 نمی ترسم

 شرمی ندارم

 من اینم

 من َمرَدم

 تو مجنونی

 اما

 این بار 

 فرهاد ليلی است

 عریانم

 چشمانم عریانيت را می جوید

 عریان شو

 می خواهم تو را ببينم
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 ببوس

 بوسيدن مرد بهانه نمی خواهد

 مرد باش و ببوس

 من بی بهانه عریانم

 ارمبی حجابی را دوست د

 ما هم آغوشيم

 ما قصه نمی سازیم

 ما قصه نمی خواهيم

 هستيم

 شاید قصه بسازند

 پس 

 باز 

 هم 

 هستيم

 من َمرَدم

 تو  َمردی

 ما برهنه ایم

 ما هم آغوشيم

 

 

 فرهنگ کسرایی

ی  لبم دود شود، و نه دیگر پيراهن آبه ی می جوم و نه می گذارم سيگار گوشنه آدامس. دیگر به من نمی گویند شمسی

 .دوز تنم می کنمگلدارمامان

حقوق خوبی می گيرم، لباس های زیبا و خوش دوختی می پوشم، . من خورشيد هستم و در بانک، بخش کارگزینی کار می کنم

ورزش می کنم، پوست نرم و لطيفی دارم، خوش اندامم با پستان هائی سفت و درشت، موهای سياه و بلند تا روی کمرم، باسنی 

 .اق پائی ورزیده و خانوم خودم هستمخوش تراش و س

اش از ایتاليا و عطر و ادکلن و گردنبند طالئی و کليد ماشينش، دیگر نمی تواند آن بيژن خان هم با آن کروات و کت و شلوار سفارشی

 .مثل آن سال ها برایم قيافه بياید

خيلی هم . شورت آبی گلدار مامان دوز می پوشد لبش دود شود و زیر پيراهن و ه یدامس می جود، می گذارد سيگار گوشحاال آ

 . خودش هم می ترسد و صدایش می زنند سيد جوادیه یاز سای. ترسو است
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 تازه های خواندنی
 

 های جنسی ایرانی مشترک دفاع از حقوق اقليتکميسيون   

 ١٩از روز دوشنبه، » نسی ایرانیهای ج کميسيون مشترک دفاع از حقوق اقليت«های جمعی،  های مستمر و رایزنی پس از تالش

 . رسما شروع به فعاليت نمود ای ، با انتشار بيانيه١٣٨۵تيرماه 

 راهکارهای  ی برنامه ها و ارائهتنظيم و برپاییهدف اصلی این کميسيون اتحاد و همسوسازی فعاالن جنبش همجنس گرایان ایرانی، 

از نظرات و پيشنهادات دیگر الزم است  نفر می باشند و از آنجا که ١١افراد حاضر در کميسيون در حال حاضر . مشترک می باشد

توسط و یا نظرات و راه کارهای دیگر فعالين جنبش همجنس گرایان شود فعاالن و صاحبنظران جهت تقویت کميسيون استفاده 

وسيله در جریان آخرین خبرها و خوانندگان وبالگ می توانند بدین . د، وبالگی به همين هدف تهيه شده استگرددریافت کميسيون 

این نظرات توسط مسئول وبالگ . ها قرار بگيرند و نظرات و راهکارهای پيشنهادی خود را در بخش نظرات وبالگ درج کنند تصميم گيری

  . کميسيون مطرح خواهد شداتیادداشت شده و در جلس

الم موجودیت کميسيون دفاع از حقوق اقليت های جنسی ایرانیبيانيه اع 

 .را به اطالع عموم می رساند" کميسيون دفاع از حقوق اقليت های جنسی ایرانی"بدین وسيله تشکيل 

ز با توجه به نابرابری و بی عدالتی جنسی حاکم و سرکوب اقليت های جنسی در کشور و با توجه به جو سانسور شدید و ممانعت ا

طرح هرگونه گفتمانی، همکاری فعاالن امر روشنگری جنسی و هماهنگی فعاليت های مختلف و پراکنده در جهت عدالت جنسی 

 .اهميت دوچندان می یابد

با توجه به این مهم از مدتی قبل فعاالن حقوق همجنسگرایان ایرانی و دیگر عالقمندان در مورد همسو کردن فعاليت های خود به  

 کميسيونی برای دفاع از حقوق اقليت های جنسی ایرانی تشکيل به   منجر نتایج این مشورت و رایزنی ها. گو پرداختندبحث و گفت

 .شد

 و سرکوب اعمال شده عليه این گروه اجتماعی   و مقابله با تبعيض هدف از تشکيل این کمسيون دفاع از حقوق اقليت های جنسی 

ن از فعاالن حقوق همجنسگرایان و دیگر اقليت های جنسی می باشند، خود را موظف می است و از آنجا که اعضای این کميسيو

 .دانند با رعایت تمامی قوانين حقوق بشر در دفاع از اقليت های جنسی بکوشند

 :ترین اهداف این کمسيون بدین شرح است برخی از مهم

 سی ایرانی تالش در جهت کسب برابری حقوق، و رفع تبعيض از اقليت های جن) الف

 تالش برای بهبود شرایط زندگی اقليت های جنسی در ایران) ب

الزم به گفتن است که فعاليت این کمسيون به صورت غير حزبی و تشکيالتی می باشد؛ این کمسيون فارغ از هرگونه جهت گيری 

 . مذهبی یا قومی است

ختلف جامعه ی همجنسگرا و دیگر اقليت های جنسی بدیهی است که این کميسيون نيازمند راهنمایی و همکاری طيف های م

 . معتبر  و دیگر اقشار جامعه  بوده تا بتواند عملکردی مثبت در کارنامه ی خویش ثبت کند

 برابر با 1385 تيرماه 19 که  کميسيون فعاليت خود را از تاریخ یماینک تشکيل این کميسيون را به اطالع عموم رسانده و اعالم می دار

 . آغاز کرد2006ی  جوال10

  ارسال کنيد و یا در وبالگ  co@pglo.netل در صورت تمایل نظرات و پيشنهادات خود را جهت پيشبرد اهداف کميسيون به آدرس ایمي 

www.colgbt.blogfa.comنظراتتان را بنویسيد. 

                            ----------------------------------------- 
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و ) Bisexual( دوجنسگرایان   ،)Homosexual(همجنسگرایان :  منظور از اقليت های جنسی این سه گروه می باشند:توضيح  

 )Transgender(دگرجنسگونگان 

 : کميسيون به ترتيب حروف الفبا  اعضاء                                  

  جنبش همجنس گرایان، فعال جنبش زنان، شادی امين

  فعال حقوق بشر، کارگردان تئاتر، ینيلوفر بيضای

  دبيرکل سازمان همجنسگرایان ایرانی،آرشام پارسی

 گروه هومانی  نماینده ، پدرام

  ماهنامه دلکده ی  نماینده،سپنتا

  حقوق زنان، فعال حقوق بشر، مهشيد راستی

  دبير حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ایرانی ، صبا راوی 

 و سردبير نشریه چراغ گی سازمان همجنسگرایان دبير فرهن، شاهرخ رئيسی

  شاعر و نویسنده، ساقی قهرمان

 خبرنامه بيداریی  نماینده ، نيما اسکورچی

  مجله ماها ی نماینده، واراند

 

 کنفرانس جهانی حقوق بشر اقليت های جنسی 

یال کانادا در اواخر ژوئيه سال جاری  در حاشيه اولين جام جهانی همجنسگرایان در مونترLGBT Human Rightsکنفرانس جهانی 

این کنفرانس که از روز چهارشنبه بيست و ششم ژوئيه به مدت چهار روز دایر خواهد بود شامل پنج بلوک . برگزار خواهد شد

ن  کارگاه آموزشی در طول ای200 گروه همزمان را شامل می گردد و در کل  40که هر کدام ) Work shop block(آموزشی می باشد 

 . چهار روز به اطالع رسانی و بحث و گفتگو درباره وضعيت حقوقی اقليت های جنسی می پردازند

 نفر را به گرد هم آورد تا درباره وضعيت حقوقی همجنسگرایان، دوجنسگرایان و 2000این کنفرانس موفق شده است که نزدیک به 

این کنفرانس قطعنامه ای به تصویب خواهد رسيد که تقدیم به سازمان همچنين در پایان . دوجنسگونگان به بحث و تبادل نظر بنشينند

ملل متحد و کشورهای عضو خواهد شد تا حقوق اقليت های جنسی را در سرتاسر دنيا برسميت بشناسند و این همانا ميراث 

 . کنفرانس مونتریال خواهد بود

سازمان همجنسگرایان ایرانی به نمایندگی از . حضور دارندبرای اولين بار در این چنين کنفرانس های جهانی، ایرانيان نيز 

همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی در سرتاسر دنيا در این کنفرانس حاضر خواهد شد و از حقوق اقليت های 

 . جنسی ایرانی دفاع خواهد کرد

 بعد از ظهر در بالک شماره  12:30 الی 11ئيه از ساعت در روز شنبه بيست و نهم ژو» حقوق اقليت های جنسی در ایران«کارگاه 

نکته . این کارگاه به بيان و بررسی شرایط اقليت های جنسی در ایران می پردازد.  به زبان انگليسی دایر خواهد شد11B-5پنج سالن 

 همجنسگرایان ایرانی به اجرا در محوری این کارگاه شکنجه و قوانين جزایی برای همجنسگرایان ایرانی خواهد بود که توسط سازمان

 .خواهد آمد

، یکی از مدیران Benjamin Bradshawآرشام پارسی که به تازگی دبير کل سازمان همجنسگرایان ایرانی گردیده است به اتفاق 

 Scottنی همچنين به دعوت سازمان همجنسگرایان ایرا. برنامه خود که ساکن امریکا می باشد در این کنفرانس حاضر خواهند شد
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Long و Jessica Stern از سازمان دیده بان حقوق بشر در امور اقليت های جنسی، در بررسی وضعيت اقليت های جنسی ایرانی، ما 

 . را در این کارگاه یاری خواهند رساند

گروه های فعال حقوق همچنين در حاشيه این کنفرانس، سازمان همجنسگرایان ایرانی مالقات های بسيار زیادی را با سازمان ها و 

شایان ذکر است که از سازمان همجنسگرایان . جنسی انجام خواهد داد و سعی دارد که ارتباطات بين المللی خود را افزایش دهد

است که عضو افتخاری شبکه بين المللی فرهنگ همجنسگرایان به عنوان نماینده کشور ایران شود و در  ایرانی دعوت بعمل آمده

 .فرانس در این خصوص بحث و تبادل نظر خواهد شدحاشيه این کن

 .گزارش تفصيلی این کنفرانس در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد

 

 سفارت خانه بی خبر یا رندی وزارت خانه؟ 

 آرشام پارسی

ان های یک سال پيش دو نوجوان در شهر مشهد اعدام شدند و داست. بارها در ارتباط با اعدام مشهد مطالبی منتشر شده است

. زیادی در رابطه با این دو فرد منتشر شد و هر بار از طرف مقامات دولت جمهوری اسالمی ایران موضوع پيچيده تر و پيچيده تر گردید

بود که به دليل انعکاسات جهانی هر ... جرم های متعدد آنان لواط، لواط به عنف، تجاوز به کودک سيزده ساله، برهم زدن نظم شهر و 

 . فاصله چند روز بر جرم های پيشين اضافه می شدکدام به 

در این ارتباط از رادیو پژواک، که در . پس از یک سال از گذشت این فاجعه، مراسم یادبودی در بسياری از شهرهای دنيا برگزار شد

 .  ایجاد نموداستکهلم، سوئد مستقر است، گزارش جالبی پخش شد که همگان را شوکه کرد و سؤاالت بسياری را در ذهن ها

محمد جواد شریعتی، دبير اول سفارت جمهوری اسالمی ایران در سوئد، در گفتگو با رادیو پژواک در رابطه با وضعيت همجنسگرایان در 

ما جرمی تحت قاعده همجنسگرایی در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران نداریم و موردی که این تظاهر : "ایران چنين گفت

عترض بودند موردی است که قتل کودکی که این دو فرد در مشهد مرتکب شده بودند و بر اساس درخواست اوليای کنندگان به آن م

 ."و بعيد است که افرادی تحت عنوان همجنسگرا در سوئد مدافع حقوق قاتلی در ایران باشند. دم حکم قصاص جاری شده است

به عبارتی، بعد از یک سال که از اعدام آن دو نوجوان می گذرد . نيز هستاین چند جمله کوتاه معانی زیادی دارد، و گمراه کننده 

،  108آیا جناب آقای شریعتی هيچگاه به قانون مجازات اسالمی نظری انداخته اند؟ ماده . برچسب قاتل بودن نيز بر آن ها زده شد

آیا واقعا در قانون ). دخول یا تفخيذ(تعبير می شود بسيار شفاف اعالم می کند که هر گونه ارتباط جنسی بين دو مرد به عنوان لواط 

مجازات اسالمی جرمی تحت عنوان همجنسگرایی تعریف نشده و مجازاتی برای آن وجود ندارد؟ پس چرا روزنامه کيهان از اعدام دو 

 قانون مجازات اسالمی لواط و که به معنای تجاوز است، خبر داد؟ شاید از دید" لواط به عنف"، نه "لواط"پسر جوان در گرگان به جرم 

همجنسگرایی دو چيز مجزا بوده و ما بی اطالع هستيم؟ اميدوارم که این چنين باشد و نسخه ی قانون جدید مجازات اسالمی را هر 

رابطه "نف به لواط یا لواط به ع"چه سریع تر به انتشار درآورند و به صورتی کامال شفاف این دو مقوله را از هم جدا کرده و بنویسند که 

ما همين جا اعالم می کنيم که از این قانون پشتيبانی خواهيم کرد ."  گفته می شود که بدون رضایت طرفين انجام شده باشد" ای

اگر این چنين باشد و از دید قانون مجازات . چرا که ما با تجاوز جنسی مخالفيم و آن را بی شرمانه ترین اعمال بشری می دانيم

رابطه ی عاشقانه و جنسی دو مرد یا دو زن، که همجنسگرایی ناميده می شود، چه در صورت دخول و چه غير آن ، اسالمی برای 

جرمی منظور نشده باشد، پس باید قدم در مرحله ی بعدی، یعنی قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان، که از حقوق اوليه ی انسانی 

 . است، گذاشت

ول سفارت جمهوری اسالمی ایران که نماینده، سخنگو، و رسمی ترین مقام کشور در خارج از و گر این چنين نيست، چرا دبير ا

 مرزهای ایران است، این چنين سخن رانده شده است؟
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اگر این سفارت خانه و دبير اول آن از قوانين جزایی و شرایط ایران و دولت حاکم بی اطالعند، آیا صالحيت نمایندگی کشور ایران را در 

های دیگر دارند؟ آیا می توانند در رابطه با مسائل مهم روز که به انرژی هسته ای و قطعنامه های تهدید آميز برمی گردد، موضع دولت 

گيری مناسبی داشته باشند؟ یا با این اظهار نظرهای ناآگاه سعی در به راه اندازی جنگ و خونریزی و قتل عام مردم ایران را دارند؟ 

خونریزی به راه افتد، چه کسی مسئول آن است؟ آیا غير از این نمایندگان و کارکنان سفارت خانه ها، کسی در اگر تحریم و جنگ و 

 پای ميزهای مذاکره حاضر خواهد شد؟ 

اما چنانچه نمایندگان ایران به درستی و بر حسب استاندارهای بين المللی انتخاب شده اند، پس بی اطالع از قوانين کشور و شرایط 

اعی نيستند؛ چرا این چنين جرم های اعالم شده ی این دو جوان بنا به مصلحت وقت بارها تغيير می کند؟ اگر مردم کوچه و اجتم

خيابان بی مسئوليت چيزی را بگویند، بر آنان حرجی نيست چون آنقدر مشغول کشيدن بار مسئوليت زندگی طاقت فرساشان 

اما سخنی که بر زبان یک مقام حکومتی رانده . چه رسد به اظهارنظرهای دانشمندانههستند که فرصت پيگيری اخبار را هم ندارند، 

می شود مورد استناد قرار می گيرد و مسئوليت آن نه تنها به آن نماینده بر نمی گردد بلکه کل حکومت ایران مسئوليت آن را به 

 . مطرح نبوده است" ميزان بودن رای مردم"عهده خواهد داشت؛ در انتخاب این سفيران دیگر 

از قانون مجازات اسالمی خبر نداریم، یا سفيران و ) که توسط همين قانون مجازات می شویم( یا ما : از این چند حالت خارج نيست

 نمایندگان ایران از قوانين کشور متبوعشان خبر ندارند، و یا وزارت خانه رندی کرده است تا باز هم داستان دیگری ابداع کند؟

 

 اید در اسرائيلگی پر 

همچنان که درگيری و بحران نظامی در جنوب لبنان و شمال اسرائيل ادامه دارد، برنامه ریزان گی پراید اسرائيل نيز که :  لبنان–بيروت 

ی سازمان دهندگان پراید اسرائيل در حال آگاه. در نهم آگوست در اورشليم برگزار خواهد شد خطراتی را متوجه این برنامه می بينند

دادن و آماده ساختن تماشاچيان و عالقمندان این مراسم در مورد خطرات و حمالت احتمالی هستند و برای مقابله سنجيده با این 

در اعالميه ای که اخيرا بر روی وبسایت گروه سازمان دهنده  این مراسم . ویو می رود آشرایط صحبت از تعویض محل مراسم به تل

ما همچنان مشغول کار و تدارک الزم برای برگزاری امن این مراسم هستيم و ضمن آنکه برنامه های هفته "قرارگرفته، آمده است که 

در ." پراید اورشليم را که با راهپيمایی آغاز می گردد تنظيم می کنيم سعی در کنترل مراسم و حفاظت جان شرکت کنندگان داریم

آشفتگی های جهان، اورشليم نقطه ساکت و امنی به نظر رسيد، و از این رو در ميان خصومت ها و "ادامه این اعالميه آمده است، 

هم اکنون در این محل برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با نظم و سامان بهتر و . تصميم به انتخاب این محل گرفته شد

 جهان دعوت می کنيم تا همراه ما به ما ميهمانان خود را از نقاط مختلف. بيشتری نسبت به دیگر شهرهای اسرائيل پيش می رود

شایان ذکر است که یک گروه ." پيگيری حوادث و اخبار جامعه ما ادامه دهند، با هم برای ایجاد صلح و آرامش جهانی دعا کنيم

سرائيل، شناخته شده همجنسخواهان لبنان با برگزاری این مراسم در اسرائيل مخالفت کرده و به دليل اختالفات مابين کشورشان و ا

بنا به گفته یکی از مسئوالن، این گروه لبنانی به روزنامه ای در . گی های لبنانی را از شرکت در این مراسم بر حذر داشته اند

تصميمات ما پيرامون مراسم اورشليم با نشستی که در آن روحيه همدلی و همراهی به چشم می "استراليا اظهار داشته است، 

در ضمن گزارش هایی  ."تا شرایط موجود بر تصميمات ما نيز تأثير گذاشتنديعاز دیدن بحران های اخير، طبخورد، آغاز شد، اما پس 

 .خير انداختن این مراسم نيز مخابره شده که هنوز تایيد نگردیده استأمبنی به ت
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 یاد فریدون فرخزاد  

 

 شاهرخ رئيسی

 

من اینرا .  من نوبت تو استبعد از. ولين کسی که در فاميل ما می ميرد من هستما"

 فروغ به فریدون فرخزاد ی از نامه            ".می دانم

 

فریدون فرخزاد فارغ التحصيل رشته حقوق سياسی از دانشگاه های آلمان و .  آگوست، سالروز مرگ فریدون فرخزاد است۶روز 

ی در محيط ادبی آلمان به ارمغان آورد و وجهه ای خاص در در جوانی، دفتر شعری به آلمانی منتشر کرد که برایش جایزه ا. اطریش بود

، که شعرش با آثار بسياری از شاعران »پرخاشگر«و » نواندیش«د ناو را شاعری می دان. ميان روشنفکران و شاعران جوان آلمانی

 با اطمينان می توان. ناسندعنوان یک شومن موفق می شه فریدون فرخزاد را در ایران بيشتر ب. حرفه ای هم عصرش برابری می کند

ه  که شاید چندان مورد توجه قرار نگرفتشتاو را خالقترین و محبوبترین شومن معاصر ایران ناميد، اماشخصيت او ابعاد دیگری هم دا

 مورد توجه اینکه چرا فریدون فرخزاد چندانی درباره .  و همچنين بازیگری توانا،فریدون فرخزاد شاعری بود مدرن و روشن اندیش. باشد

 :و استقبال محيط روشنفکری ایران واقع نشد، شاید بتوان به این دالیل اشاره کرد

 گذشتن از خط قرمزها و درهم  اوبرای. فریدون فرخزاد اهل ریا و تظاهر و مراعات قوانين و رعایت مناسبات محيط روشنفکری نبود

از . دست آوردن شهرت نبوده های شبانه و ب شی در مهمانیهای سنتی، ژستی روشنفکرانه، برای فخر فرو شکستن لوح ارزش

 . همين تقدس روشنفکری و خط قرمزهای آن بودیی که از آن گذشتاولين خط قرمزها

دشمنی .  مردم و جلب توجه آنان یمحيط روشنفکری ایران جز برخی استثناها هميشه عاجز بوده است از برقراری ارتباط با عامه

 از همين ناکامی در برقراری ارتباط سازنده با "هنر توده"کران ایرانی با پوپوالریسم و یا به قول والتر بنيامين قشر بسياری از روشنف

فریدون فرخزاد اما از آن دسته نواندیشان و . عامه، در حين رعایت و وفاداری به نگاه نقادانه و بينش بخردانه سرچشمه می گيرد

 .توان برقراری ارتباط با مردم و توده را داشت تازی و نوآوریروشنفکران سرکشی بود که در عين پيش

 همجنس گرا بودن او و عدم تظاهر و پنهان ، در بی توجهی روشنفکران ایرانی به فریدون فرخزادآنسومين دليل و شاید مهمترین 

های فکری روزگار مدرن آشناست،  آئينها و  ذهنيت ایرانی هر چند که با بسياری از نام. نکردن گرایشش در محيط فرهنگی ایران بود

خصوص مسائل ه علت اینکه آن مفاهيم برایش نهادینه نشده است، نگاه و بينشش به دنيا و پدیده های آن و به اما در درون ب

 . تحمل شيوه نو دارداز مردم کوچه و بازار کمتر روشنفکر ایرانی گاه .  استدینی و سنتی، جنسی

عنوان یک هنرمند و روشنفکر همجنس گرا، بی هيچ پنهانکاری و تظاهر، از ه حيط و شرایطی زیست و بفریدون فرخزاد در چنين م

 .آشکار کرد، به طور علنی در محيط کار و جمع دوستانش هویت جنسی اش را ١٣۵٢

 ، ناپذیر زندگی اوستها زندگی و هزاران هزار لحظه وصف هایی از سال تگاهسها یا ای یک انسان، انتخاب بخشی نوشتن زندگينامه 

هر انسان تحریف زندگی اوست و ی زندگينامه . ها بنا بر قوانين زبانشناسانه به یکدیگر و سپس فرمول بندی و چسباندن این ایستگاه

او ی فرمی که می خواهد خود را به ناراست و البته زیرکانه بجای هستی زنده ی کشتن صدها هزار لحظه از زندگيش و ارائه 

 .دبنمایان

هایی از آن  از آنست که ایستگاه) و شاید ساده تر(او عزیزتر و زندگی اش پيچيده تر. فریدون عزیز نمی توانم اما چنين کنمی درباره 

او ، او شعر می گفت، او بازی می کرد، او شومن بود . ، در تهران متولد شد١٣١٧ فریدون فرخزاد در پانزدهم مهر ماه  .انتخاب گردد

 .سر بریده شد در آپارتمانش در شهر بن آلمان ١٩٩۶ آگوست ۶ در و با جمهوری اسالمی مبارزه کرد،ا ابود، یک همجنس گر
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 یادش گرامی باد

 چگونه مردنش را فراموش نخواهيم کرد 

 

 شانزده بيلبورد با مضمون همجنسگرایی 

یندگان مجلس سنای کانادا به نام شبل فریست یک گروه کانادایی مدافع حقوق همجنسگرایان در شهر نشویل که زادگاه یکی از نما

این بيلبوردها بيانگر بخش هایی از سخنان کورت اسکات . است، شانزده بيلبورد با مضمون دفاع از همجنس خواهان نصب کرده است

ا افرادی گی ها و لزبين ه":  وی هستند که در آن بيان داشته است2004کينگ همسر فقيد مارتين کوترکينگ در سخنرانی سال 

خانواده دار و یا مایل به ایجاد خانواده های خود هستند که این خانواده ها باید دارای رسميت و حفاظت قانونی نيز باشند و این 

همچنين دفتر . "حفاظت یا از طریق ازدواج برای گی ها به وجود می آید، یا از طریق پيوستنشان به اتحادیه ها و ارگان های اجتماعی

اصالحيه ای که اخيرا به مجلس . ریست حمایت خود را از ایجاد تغييرات الزم در قوانين حقوقی کشور اعالم داشته استسناتور ف

کانادا تقدیم شده در جهت حمایت از حقوق زوج های همجنس است و هدف آن ایجاد اطمينان از برخورداری این زوج ها از مزایا و 

در هر صورت دفتر این سناتور کانادایی . د یا مایل هستند به اشتغال در آن در آیند، استمراتب اجتماعی شایسته در شغلی که دارن

 .این نکته را نيز خاطر نشان کرد که برداشت آن از مفهوم ازدواج، همان پيوند سنتی مشترک ميان یک زن و مرد است

 Knoxvilleبرگرفته از وب سایت 

 

 

 انجشن کریستوفر استریت دی در فرانکفورت آلم 

 

های جنسی، در  مهمترین و بزرگترین جشن همجنس گرایان و اقليت) Christopher Street Day (،»کریستوفر استریت ِدی«

 در خيابان ١٩۶٩ ژوالی ٢٧این جشن دو روزه به یادمان قيام همجنس گرایان نيویورک، در . کشورهای آلمان و سوئيس می باشد

ها  که پاتوق همجنس گرایان در آن سال» استون وال« پليس نيویورک به کافهی س ازحمله ، پ١٩۶٩ ژوالی ٢٧در . است» کریستوفر«

. تاریخی نقش مهمی در جنبش همجنس گرایان جهان ایفا کردی این واقعه . برپا شد»  استریتکریستوفر«بود، قيامی چند روزه در 

این مراسم که همراه با تظاهرات و جشن و پایکوبی . شود مراسم دو روزه ای در آلمان برگزار می ١٩٧٩به همين مناسبت از سال 

 آخرین  یوالی، بلکه با چند روز اختالف، در روزهای شنبه و یکشنبهج ٢٧ها است، نه در  های جنسی و مدافعان حقوق آن اقليت

این جشن دو روزه همراه با . والی برگزار می گرددج ماه  یهفته

ياسی و مبارزاتی دارای تظاهرات و سخنرانی است، و از لحاظ س

در این . اهميت بسياری برای جنبش همجنس گرایان آلمانی است

دها خبرنگار بين المللی و بسياری از شبکه های تلویزیونی صدو روز 

 این. در جشن حضور مستقيم داشته خبر و گزارش تهيه می کنند

های جنسی آلمان با یکدیگر و با مدافعان  روز روز همبستگی اقليت

 یک ميليون و ٢٠٠۴در سال . فعاالت حقوق بشر می باشدو 

 این .دویست هزار نفر در سراسر آلمان در این مراسم شرکت کردند

 در چنين مراسمی در  وباالترین رقم شرکت کنندگان در سطح اروپا
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های   بسياری از شخصيتاین مراسم هر سال در بزرگترین شهرهای آلمان برگزار می گردد و. های جنسی بود اقليتجنبش تاریخ 

 .است» گی پراید«به چنين مراسمی در کشورهای انگليسی زبان مراسم امش. مهم سياسی و فرهنگی در آن حضور دارند

این سازمان بزرگترین سازمان همجنس . است) LSVD(سازمان همجنس گرایان آلمانی از مهمترین برگزار کنندگان این مراسم 

در مراسم امسال که در شهر فرانکفورت برگزار می شود سازمان . های آلمان نمایندگی دارد  استانگرایان آلمانی است و در همه

در روز اول این مراسم در فرانکفورت . ، با سازمان همجنس گرایان آلمانی همکاری نزدیک خواهد داشت)PGLO(همجنس گرایان ایرانی

در روز دوم .  دو نوجوان در مشهد، توسط حاضران حمل خواهد شدهای اعدام شروع می شود و عکس» رومر«تظاهراتی از ميدان 

 برنامه این. های جنسی در ایران توسط سازمان همجنس گرایان آلمان برگزار خواهد شد  اقليت یجشن مراسم یکساعته ای ویژه

در این برنامه . گزار خواهد شد بر، واقع در مرکز شهر فرانکفورت، در چادر اصلی جشن٢٠٠۶والی ج ٣٠ روز یکشنبه، ،ایرانی ویژه 

 و پترا رت حضور داشته و خبرنگاران و گزارشگران تلویزیونی شرکت ، و فولکار بک،های سياسی مانند روالند کخ برخی شخصيت

ژورناليست و  (شادی امينو )  سازمان همجنس گرایان ایرانی، در آلمان ینماینده (شاهرخ رئيسیسخنرانان این برنامه . دارند

االت حاضران ؤ  پس از سخنرانی، شاهرخ رئيسی و شادی امين، پاسخگوی س.هستند) ل جنبش زنان و جنبش همجنس گرایانفعا

های جنسی در ایران و   وضعيت اقليت یشاهرخ رئيسی درباره. های جنسی ایرانی خواهند بود در جلسه، پيرامون وضعيت اقليت

پس به بيان وضعيت و مشکالت پناهجویان ایرانی در آلمان می س ، ویکردقانون مجازات اسالمی صحبت خواهد پيرامون سپس 

 . جنبش زنان فمينيست و موقعيت زنان لزبين ایرانی صحبت خواهد کرد یشادی امين، در زمينه. پردازد

 .ورود برای همگان در این نشست آزاد است

 :دیگر سخنرانان حاضر در دو روز مراسم، این افراد می باشند

 »اس پ د«حزب                : نرليس گرو

 سخنگوی سازمان همجنس گرایان آلمان              : گونتر وورک

 از سازمان مبارزه با هموفوبيا در لهستان   : توماس باگوفسکی 

  سازمان همجنس گرایان یونان ینماینده                   : تاکيس

 ادتگر همجنس گرااز انجمن مسيحيان عب            : گئورگ لينده

 از شبکه زنان لزبين و کاتوليک            : هایکه رولف 

های جنسی   فعالين حقوق اقليت از، ودوجنسگونه و ، ایرانيان همجنس گرا، دوجنس گرا یسازمان همجنس گرایان آلمان از کليه

حضور در برای ان رومر آغاز می شود، و نيز  ظهر، از ميد١٢س ساعت أوالی، که رج ٢٩ایرانی برای شرکت در تظاهرات روز شنبه، 

 .، دعوت به عمل می آورد١۶والی، ساعت ج ٣٠ ایران در روز یکشنبه،  ینشست ویژه

 

 

 روز جهانی همبستگی با لزبين، گی، بای و دوجنسگونگان ایرانی 

 و هجده ساله در ميدان عدالت های محمد و ایاز شانزده در بيست و هشتم تيرماه یکهزاروسيصدوهشتادوچهار دو نوجوان به نام

 .شهر مشهد در مالعام به دار آویخته شدند

 !غير ممکن است فراموش کنيم 

 !فراموش نمی کنيم  ،  !نباید فراموش کرد

 .این دو نوجوان را در حالی به دار کشيدند که یکی چهارده ساله بود و دیگری بيش از شانزده سال نداشت

ش های همجنسگرایانه این دو را به چوبه ی دار می سپارد، بلکه در مقابل اعتراض افکار عمومی دولت ایران نه تنها خاطر گرای

                   !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                 ره نوزدهم   پيش شما–   33  



ایران که خود یکی از امضا کنندگان اعالميه ی حقوق بشر است، مقررات بين المللی، و از جمله . جهان نيز ایستادگی می کند

 .  رسيده اند را زیر پا می گذاردمهمترین موارد آن که منع اعدام افرادی است که به سن قانونی ن

این روز . بيست و هشت تير ماه روز همبستگی با خواهران و برادران ما است که در هر گوشه از جهان مورد جفا قرار گرفته اند

نی فراخوانی عمومی است از سراسر جهان برای اعالم مخالفت با اعدام در ایران و در سراسر جهان و برای لغو احکام غير انسا

 .  دولت ایران و بخصوص در خصوص همجنسگرایان

 .ما خواهان خاتمه ی آزار واذیت شهروندان به بهانۀ گرایشهای جنسی ایشان هستيم

فرانسویان نباید چشمان خود را به روی بی عدالتی های رژیم بی کفایت ایران که با اعدام انسان ها نمایش اثبات قدرت برپا کرده 

 .ان این نمایش، در اکثر موارد، زنان، کودکان و اقليت های جنسی اندقرباني. است، ببندند

سازمان همجنسگرایان ایرانی بدین وسيله اعالم می دارد که خواهان لغو حکم اعدام و خواهان جرم زدایی از گرایشات جنسی 

 . است

 ارگان های همجنسگرایان در ایران و جهان در سالروز اعدام محمد و ایاز سازمان همجنسگرایان ایرانی، در هماهنگی با جمعی از

همزمان در این . فراخوان همگانی می دهد تا در روز بيست و هشتم تيرماه راس ساعت نوزده در محل ویوبورت حضور به هم رسانند

شهاد و اعالم اضافه بر این، ازآدرس زیر نيز برای امضای است.  محل استشادی برای امضا در اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت

 .همراهی و همولی می توان استفاده نمود

http://www.abolition.fr 

  عضو همبستگی انجمن فرانسوی امضا کننده و

 

 

 

 : ژوئيه در برابر سفارت جمهوری اسالمی در استکهلم١٩پيام تظاهرکنندگان  

 ! پيگرد، و اعدام همجنسگرایان در ایران باید فورا خاتمه یابد،اذیت، آزار

  سوئد-شکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ایرانت :رسال گزارش ازا

  

 شهر جهان در اعتراض به نقض حقوق ٢١امروز همزمان با برگزاری تظاهرات در 

شهروندی همجنسگرایان در ایران و اعدام و اذیت و آزار آن ها توسط رژیم 

ر مقابل سفارت  در شهر استکهلم نيز یک ميتينگ اعتراضی د،جمهوری اسالمی

فراخوان این تظاهرات از سوی یک شبکه جهانی . جمهوری اسالمی برگزار شد

 . مدافع حقوق همجنس گرایان داده شده بود

در تظاهرات استکهلم که با حمایت بسيار فعال واحد حزب کمونيست کارگری در  

وی ضمن آن . ات اعدام و سنگسار، اولين سخنران بود مينا احدی چهره ی سرشناس مبارزه برای لغو مجاز،شهر استکهلم همراه بود

که حرکت و ابتکار اعالم یک روز جهانی در دفاع از حقوق شهروندی همجنس گرایان در ایران را گوشه ای از یک جنبش بزرگ دفاع از 

در همين .  اعالم داشت پشتيبانی خود را از این حرکت،حقوق مدنی و انسانی مردم ایران خواند که مرزها را پشت سر می گذارد

ــدانحين ماشينی که حامل دو تن از   بود برای ورود به سفارت از نزدیکی تظاهرکنندگان رد شد که با هو کردن مردم ســـفارت کارمنـ

مينا احدی در یک سخنرانی پرشور کارنامه سياه جمهوری اسالمی را با ارائه نمونه هایی نظير اعدام دو جوان . روبرو گردید
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 ساله به اعدام که اکنون در زندان بسر می برد، و اعدام و سنگسار انسان ها به ١٧ محکوميت نازنين ،در سال گذشتههمجنسگرا 

او تأکيد کرد که مبارزه مردم ایران عليه چنين رژیمی شایسته ی وسيعترین . دليل عشق ورزی و یا تمایالت مختلف جنسی مرور کرد

 Bill Schiller در طول تظاهرات . سالمی و سران آن باید به پای ميز محاکمه کشيده شوندحمایت های جهانی است و رژیم جمهوری ا

، "مارتين آندرشون"سخنران دیگر . نماینده ی شبکه ی جهانی دفاع از حقوق همجنسگرایان نيز به زبان انگليسی سخنانی ایراد کرد

ا مورد حمله ی شدید قرار داد و از این رژیم به دليل نحوه ی نماینده حزب ليبرال مردم در سوئد بود که رژیم جمهوری اسالمی ر

سخنران دیگر کيميا . برخوردش با گروه های مختلف مردم و منجمله همجنسگرایان به عنوان یک رژیم دیکتاتور و فاشيست یاد کرد

ی پناهندگان ایرانی در دفاع از پازوکی چهره ی مدافع حقوق پناهندگی در سوئد بود که ضمن اشاره به تالش های فدراسيون سراسر

حقوق همجنسگرایان تأکيد کرد که باید با اعتراض و مبارزه ی پيگير، حق پناهندگی متقاضيان پناهندگی همجنس گرا را به دولت 

بان گزارش این تظاهرات به طور زنده از یکی از رادیو های محلی استکهلم پخش گردید و رادیوی سراسری فارسی ز. سوئد بقبوالنيم

 .مصاحبه کرد" مارتين آندرشون"پژواک نيز با مينا احدی و 

 : ژوئيه اعالم کردند١٩ تظاهر کنندگان این مفاد را به عنوان مطالبات تظاهرات جهانی ،در پایان این ميتينگ 

شکنجه ی همجنسگرایان درایران و خاتمه دادن فوری به اذیت و آزار و پيگرد و  - پایان دادن به اعدام ها، به ویژه اعدام کودکان در ایران

متوقف کردن دیپورت پناهندگان همجنسگرا و همه ی پناهندگان قربانی رژیم جمهوری  - به رسميت شناختن حقوق شهروندی آن ها

مخالفت با  - عدالت اجتماعی، و حقوق انسانی ،عالم حمایت از مبارزه ی مردم ایران برای تحقق دمکراسی ا- اسالمی به ایران

 له ی نظامی به ایران؛ تغيير رژیم جمهوری اسالمی به قدرت مبارزه ی خود مردمحم

 

 

 

 گزارشی از ازدواج یک همجنسگرای ایرانی 

هميشه از خود می پرسيدم که آیا ازدواج تضمين کننده ی تداوم زندگی مشترک است، و آیا امضای این اوراق ازدواج تعهدی برای 

آیا اگر زن و مردی بدون ازدواج، فرزندی را  . یا این یک بازی است و می توان عاشق بود اما ازدواج نکردانسان ها به ارمغان می آورد، و 

عاشقانه به دنيا آورند و زندگی زیبایی با هم داشته باشند، بد است؟ و یا اگر دو همجنسگرا به صورت قانونی با هم ازدواج کنند، 

 خواهند داشت؟ سواالت بسياری در این باره به ذهن می رسد، و در جمع ها همه ی مشکالت تمام می شود و آینده ی روشنی

  .اما هفته ی پيش پاکتی دریافت کردم که پاسخ برخی از این سؤاالت را درون آن یافتم.  مطرح می شود که هنوز بی جوابند

 باز شد ده ها شئ ریز در پاکت که .با اشتياق فراوان آن را باز کردم.  زیبا بود .این پاکت خيلی خاص بود

 . زرق و برق دار و رنگ و وارنگ.رنگارنگ بودند و اشکال مختلفی داشتند. تزئينی از آن بيرون ریخت

شما به جشن "نوشته شده بود که  . کارتی داخل پاکت بود که نتوانستم تا مدتی چشم از آن بر دار

اسم  .  که یکی از اسم ها ایرانی بودعجيب بود، اسم دو پسر." ازدواج آریا و ادوارد دعوت شده اید

روز پانزدهم ژوئيه، ساعت سه و نيم بعدازظهر، ." فاميل آن را نگاه کردم و مطمئن شدم که ایرانی است

بله اشتباه نخوانده بودم، مراسم ازدواج دو همجنسگرا که شاید روزانه در کانادا بسيار اتفاق بيافتد، اما  ).شهرداری(سيتی هال تورنتو

 روز مقرر در شهرداری حاضر شدم و تصميم گرفتم که هر چه می بينم .چه آن را ویژه کرده بود ازدواج یک همجنسگرای ایرانی بودآن 

به خاطر بسپارم تا گزارشی از آن تهيه کنم و برای نشریه بفرستم تا همه دوستانی که در ایران زندگی می کنند هم، با کمی تأخير 

این مراسم، البته تا جایی که سردبير محترم  پس این شما و این هم گزارش لحظه به لحظه ی.  ر شوندزمانی، در این مراسم حاض

 .نشریه صفحه در اختيار من قرار دهند
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چند مرد ایرانی که از دور دگرجنسگرا بودنشان فریاد می زد و حاال  . چند زن انگليسی زبان که تيپ و قيافه ای کامال ایرانی داشتند

چندین مرد و زن غير ایرانی که در  . چندین همجنسگرای ایرانی که بسيار مشتاقانه منتظر این دو زوج جوان بودند .  چطوربماند که

سالن به شدت شلوغ بود و عروس ها و داماد ها مدام با لباس  .انتظار لحظه ای بودند که خود را شریک شادی های دیگران کنند

مليت آن ها بود می آمدند و به اتاق مخصوص ثبت ازدواج می رفتند و شاد و خرم بر می گشتند های زیبایی که متناسب با فرهنگ و 

مدام در فکر این بودم که این دو همجنسگرای تر و تازه ی ما با .  و شروع زندگی مشترک خود را، در کنار دوستان، جشن می گرفتند

باید گفت عروس و داماد؟ این حقيقت . اد و داماد؟ این اصال معمول نيستباید گفت دام. چه قيافه ای می آیند  و چه باید گفت بهشان

به هر حال باید به فکر ساختن یک واژه  . آیا باید گفت دو شریک زندگی؟ خيلی سخت و نامفهوم هست . ندارد و شبيه طنز است

 .ا را نيز در بر داردرسمی بودن ازدواج همجنسگرایان این واژه سازی ه .برای این چنين ازدواج هایی هم بود

 به رسم فرهنگ ایرانی سالن پر از سر و صدای کل و .درب آسانسور باز شد و دو جوان زیبا و بسيار دوست داشتنی وارد شدند

آریا کت و شلواری سرمه ای بسيار زیبا، و ادوارد کت  .واقعا یک لحظه حس کردم که در ایران هستيم. هلهله شد و همه کف می زدند

 برق شادی و شور و عشق را می شد . طوسی بسيار شيک به تن داشتند و همچون نگينی در وسط جمع می درخشيدندو شلوار

ازدواجی نبود که به خاطر  . این ازدواج خيلی خاص بود.عشقی مملو از عشق، یعنی فقط عشق بود و عشق .در چشمان آن ها دید

دواجی نبود که به دليل آرزوی عروس و داماددار شدن پدران و مادران برگزار از .عشق به فرزند و پدر و مادر شدن انجام شده باشد

ازدواجی نبود که به نيت یافتن شوینده ی لباس و پزنده ی خوراک  . ازدواجی نبود که به دليل نان آور خانواده یافتن باشد.شده باشد

ازدواجی بود که می دانستند هر دو باید  .سته ها نهفته استبرگزار شده باشد که متأسفانه در اکثر ازدواج های جامعه ی ما این خوا

نه فرزندی خواهند داشت و نه چيزی از عوامل  . کار کنند، زحمت بکشند، اجاره ی منزل، خوراک، هزینه ها و همه را شراکتی بپردازند

  .مادی جهان، تنها عشق و دوستی به یکدیگر بود که آنان را امروز به این مکان کشانده بود

سالن خيلی شلوغ بود و زمانی که این دو کبوتر جوان عاشقانه همدیگر را در ميان جمعيت در آغوش گرفتند و عاشقانه تر بوسه بر 

 همه متعجب از اینکه چطور این همه جمعيت .لبان هم می زدند چهره های عروس و داماد های دیگر و خانواده هایشان دیدنی بود

 یکی از آن ها مدام به این دو کبوتر ما که در حال .بودند و احتماال بار اولی بود که این صحنه را می دیدندبرای دو مرد گرد هم آمده 

بوسه بودند نگاه می کرد و سرش را به پایين می انداخت، اما کنجکاوی اجازه نمی داد چشمانش روی زمين بماند و از گوشه ی 

از ادیبان عزیز می . يل نبود واژه ی مناسب ناچاریم مدام پای کبوتران را به ميان بکشيمبه دل(ا ین دو کبوتر ما  .چشم شاهد ماجرا بود

 .به اتاق ثبت ازدواج رفتند و ما هم به دنبالشان رفتيم و همه ی ما بر روی صندلی های اتاق نشستيم) خواهيم که واژه سازی کنند

آریا و ادوارد ایستاده بودند و متصدی ثبت  .  این دو جوان شده بودسالن ویژه ای بود و دو دسته گل بسيار بزرگ زینت بخش جایگاه

ازدواج که زنی ميان سال و متين بود حلقه های ازدواجشان را در دست گرفت و خواست که این دو کبوتر دستان هم را بفشارند و 

  :  دست خود را با حلقه ها بر روی دستان آن ها گذاشت و گفت.هم راستای سينه هایشان قرار دهند

  آریا آیا شما حاضرید که .امروز آریا و ادوارد به اینجا آمده اند که تعهد و پایداری خود را به عنوان دو شریک زندگی یکدیگر ثبت کنند"

را شریک خود در لحظه های شاد و غمناک زندگی خود ادوارد را شریک زندگی خود بدانيد و ادوارد آیا شما هم نيز حاضرید که آریا 

 "بدانيد؟

  آری حاضریم -

  آیا به یکدیگر وفادار می مانيد؟ .امروز شما دو نفر زندگی جدیدی را آغاز می کنيد و متعهد می شوید که در کنار هم خواهيد بود

 آری  - 

دوستان در دست هم می کنند و من آغاز زندگی آن ها را به همه ی امروز آریا و ادوارد حلقه ای را به نشانه ی ازدواج و در حضور "

 ."شما حاضران اعالم می کنم
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 .این دو کبوتر حلقه ها را به دست کردند و شروع به بوسيدن یکدیگر نمودند و نور فلش های دوربين فضا را روشن و روشن تر نمود

 پس از آن در پارک . اوراق ثبت را امضا کردند و بيرون آمدند.دان گردیدندصدای کف و هلهله دوستان همه جا را پر کرد و همه شاد و خن

ازدواج یک حادثه . شهرداری مشغول به عکس گرفتن شدند و فرصتی ایجاد شد که کمی به سؤاالتم فکر کنم و دنبال جواب بگردم

ازدواج یک رنگ دادن به زندگی  .ق است ازدواج یک اجبار نيست، بيان عش. ازدواج یک وظيفه نيست، قرارداد عاطفی است.نيست

 معنای ازدواج اجبار به ادامه ی  . ازدواج راه توجيه روابط جنسی نيست، تمایل به تداوم رابطه است.نيست، اعالم با هم بودن است

ما آیا همه چيز  ا.  ازدواج آن چيزی نيست که ما تصور می کنيم، فراتر از است.زندگی نيست، اعالم حضور در رابطه ای مشترک است

آیا ازدواج عشق را به  تمام شده؟ آیا این دو فرد تا آخر عمر با هم خواهند بود؟ آیا این امضای اوراق وجود عشق را تداوم می بخشد؟

واهد ارمغان می آورد؟ آیا برای با هم بودن باید ازدواج کرد؟ بدون این سند رابطه ی مشترک  از ميان خواهد رفت و با وجود آن رنگين خ

 شد؟ 

لحظات شادی داشتم و آرزو می کنم که روزی تمام ایرانيان همجنسگرا بتوانند در صورت   .هنوز این سواالت را نتوانستم حل کنم

شاید فرا رسيدن آن روز طوالنی باشد اما سپيده دم آن  .فقط باید تالش کرد. این آرزو عملی است .تمایل در ایران با هم ازدواج کنند

 . شب نمایان شده، پس دور نيست فقط باید خواستبر تاریکی

 

 

 لزبين های جهانگرد بخوانند 

لزبين هایی که عالقمند به جهانگردی و مسافرت به سرتاسر دنيا هستند همواره با مشکالت یافتن مکان های مناسب در منطقه 

 تشکيل گروهی هستند تا یک شبکه ی جهانی را  پارتنرش، مقيم کانادا، در صددتانيا و. های جغرافيایی گوناگون مواجه می شوند

 . ایجاد نمایند

برای لزبين های نموده است ... تانيا اقدام به جمع آوری اطالعاتی از قبيل رستوران، بار، کالب، پاتوق، شهرهای مهم، مسافت ها و 

 جذابيت های آن کشور باخبر شوید و دیگر که همه آن ها را در وب سایتی قرار خواهد داد که به راحتی قبل از سفر خود بتوانيد از

 . سرگردان این شهر و آن شهر نمانيد

 برنامه ریزی قبل از سفر، آشنایی با دوستان لزبين در سرتاسر دنيا، لحظات بسيار زیبا

 .چنانچه مایل هستيد که با این گروه همکاری کنيد می توانيد به آدرس پست الکترونيکی آنها مکاتبه نمایيد

lesbiantraveller@yahoo.com 
 
 
 
  

 سقوط دولت هلند و همجنسگرایان ایرانی 

 

همانطور که می دانيد دولت هلند یکی از اولين کشورهایی بود که پس از اعدام مشهد، دیپورت همجنسگرایان ایرانی را موقتا متوقف 

 این باب انجام دهد، اما پس از مدتی وزارت امور خارجه و مهاجرت هلند اعالم کردند که اقليت های نمود تا تحقيقات کاملی در

جنسی ایرانی مشکل خاصی ندارند و پایه و اساس تحقيقات خود را مبنی بر گزارشات ارسال شده از وزارت امور خارجه ایران به وزیر 

به عنوان مثال . داشت، و با مخالفت شدید تمام نمایندگان پارلمان مواجه شدامور خارجه هلند گذاشتند که بسيار جای شک و شبهه 

 مورد از اعدام های سال گذشته در ایران مربوط به لواط به عنف می 16" اعالم کرد که در سال گذشته PVDAآقای دفریس از حزب 

مواد مخدر حمل کرده و مبارزه ی مسلحانه باشد و جای تعجب است که همه این افراد بر حسب تصادف همجنسگرایانی بودند که 
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دست آخر با همکاری بسيار نزدیک ." می کردند؛ این شک وجود دارد که دولت از این طریق همجنسگرایان را به جوخه دار می سپرد

ه و مورد مؤاخذه با اعضای پارلمان هلند، خانم ریتا فردونک، وزیر مهاجرت، و آقای بوت، وزیر امور خارجه هلند، به مجلس احضار شد

 .گرفتند

، که شرط D66با خروج حزب دموکرات های .  تشکيل شده بودVVD و D66 ،CDAدولت هلند یک دولت ائتالفی است که از سه حزب 

 ژوئن وزیر دولت 29باقی ماندن در دولت ائتالفی را اخراج ریتا فردونک وزیر مهاجرت هلند را می دانستد، در نهایت در روز پنجشنبه 

دالیل عمده ی اختالفات احزاب ائتالفی که در نهایت منجر به سقوط دولت هلند . تالفی هلند رسما سقوط دولت هلند را اعالم کردائ

شد، دیپورت همجنسگرایان ایرانی، قضيه هيرسی علی، و آتش سوزی و تلفات مرکز دیپورت پناهجویان، اخراج بيست و شش هزار 

ت وزیر مهاجرت در مورد پناهندگی، رد و بدل شدن اطالعات پناهندگان کونگو به سفارت کونگو در پناهنده توسط ریتا فردونک، سياس

 . هلند، همکاری با سفارت سوریه در ارتباط با دویست پناهجوی سوری اعالم گردید

 های جنسی ایرانی، با توجه به فعاليت های انجام شده توسط سازمان همجنسگرایان ایرانی در هلند و اهميت موضوع حقوق اقليت

از صبا راوی نماینده سازمان دعوت کرد که در نشستی که برای بررسی گزارش های سفارت ) شهر الهه(وزارت امور خارجه هلند 

 . هلند در ایران ترتيب داده شده بود، شرکت کند، و به سؤاالت پاسخ دهد

 موفق شده است تا این مرحله از حقوق اقليت های جنسی این یک موفقيت و پيروزی برای سازمان همجنسگرایان ایرانی است که

 . در سرتاسر دنيا حمایت کند و اجازه ندهد که، همانند گذشته، این فجایع در پشت پرده اتفاق بيافتد

 

 

 ندان اکبر محمدی پایان پذیرفتز 

.  مدنی اش در زندان اوین درگذشتنقض حقوق  روز اعتصاب غذا در اعتراض به٩ پس از ، اکبر محمدی یکشنبه شب، ژوئيه،٣١روز 

 سال زندان محکوم ١۵ دستگير شده بود و نخست به اعدام و سپس به ١٣٧٨اکبر محمدی در ارتباط باتظاهرات دانشجویی سال 

. های زندان بر او وارد شده بود، وضعيت جسمی بسيار نا مطلوب و وخيمی داشت بر اثر شکنجه و ضرب و شتمی که در سال. گردید

.  درگذشت٢٠٠۶ ژوئيه ٣١های حبس، محروم بود و سرانجام به طرز مشکوکی در   محمودی از ابتدایی ترین حقوقش در سالاکبر

سازمان همجنس گرایان ایرانی درگذشت تاسف آور اکبر محمدی را به همه فعاالن جنبش دانشجویی ایران و خانواده او تسليت می 

 .  مرگ اوستمسئولرادی است که اف محاکمه قانونی گوید و خواهان پيگيری دقيق علل مرگ او و
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  تبعيدییه ، نويسند" آالوس مان" زندگی آثار و افكار 

 نيلوفر بيضایی

 
 بيوگرافی شخصی وی استوار است، ه ی بر پای"ناآالوس م"جا آه ساختار اصلی آثار  از آن

جستجوی . ضروری استعنوان مبدا  برای شناخت آثارش امری ه ب پرداختن به زندگی او

با اینهمه وی .  است"خویش" نياز وافر وی به یافتن ه ین نتيجاالگوهای ادبی برای آالوس م

الگوهای ادبی خویش را بر اساس نيازها و گره های هر دوره از زندگی اش در مقاطع گوناگون 

 . جست و یافت

ل اجتماعی و ئ نسبت به مسامذهبی بر آنجكاوی ن، عنصر اروتيكـا اول آثار آالوس مه در مرحل

 و اندوه ، اشتياق، تنهایی، راز،Eros) (در این مرحله عشق، مرگ، اروس. سياسی مقدم است

همان  در "مرگ" و "عشق". در افكار او تجلی می یابد) نفی گرایی(هيليسم يصورت نوعی نه ب

 دوره موضوع فكری در این). ارتباط آنتی تزیك( زندگی بخش هستند، تخریب نيز می آنند حال که

 نزدیك "ریلكه" و " گئورگه"، "هوفمن تال"  وقایع معاصر سياسی و فرهنگی نيست، بلكه بيشتر به افكار اندیشمندانی چون "نام"

از سوی .  او را می سازنده ی بخش دیگری از باورهای این دور"نيچه"فرهنگی  - و خویش"شوپنهاور"گریزی  -همچنين جهان. است

عنوان یك ه  ب (Eros)"اروس" یعنی ، آثارشه ی آليد اصلی یكی از موتيف های تعيين آنند"پالتون" و  "سقراط"ر آثار  د"نام"دیگر 

  ضرورت پرداختن به سياست و نزدیكی به ایده آله ی و اید "هاینریش هاینه" را می یابد و این مثلث را بعدها با ،برچسب اخالقی

 حضور فعال در مبارزه بر عليه ،همان ميزانه  و ب،ر نگرش بدبينانه به تصویر تاریخ از یكسوعبارت دیگه ب. های چپ تكميل می آند

 .  را همراهی می آنندان آثار آالوس م  زندگی، تفكر و،متناقضهمواره عنوان دو قطب ه فاشيسم هيتلری از سوی دیگر، ب

ی این مبحث به بررسی چند رمان تبعيدی وی می های بعد در اینجا نگاهی به سالشمار زندگی وی می اندازیم و در قسمت

 :پردازیم

 .در شهر مونيخ متولد می شود ، آاتيا پرینگس هایم  و نا فرزند توماس م،نا آالوس م١٩٠٦ نوامبر ١٨ـ  در 

در نشریات های آوتاه و نوشته هایش  اولين داستان. عنوان منتقد تئاتر به آار می پردازده  به برلين می رود و ب١٩٢٤ـ در سال 

 .گوناگون به چاپ می رسد

سال  در همان. های همجنسگرا در ادبيات آلمان است را می نویسد  آه یكی از نخستين رمان"رقص مومنانه" آتاب ١٩٢٥ـ در سال 

 ،ناپدرش توماس م. ن با وجود جرم شناخته شدن همجنسگرایی در زمان دولت وایمار به همجنسگرا بودن خود معترف می شودام

 تمایالت همجنسگرایانه را شدیدا مورد حمله قرار ،" زندگی زناشوییۀمتنی دربار" مقاله ای تحت عنوان  کالوس،س از این اعترافپ

 Erika)، خواهرش (Pamela Wedekind)آالوس همراه نامزدش  .ن منتشر می شودا آالوس م"آنيا و استر"  ه ینمایشنام. می دهد

Mann)و نامزد خواهرش (Gustav Gründgens)ن به چند آشور از اآالوس م. روی صحنه می رونده  در اجرای همان متن در هامبورگ ب

  . و ایتاليا سفر می آند،جمله تونس، فرانسه، انگليس

 ه ینمایشنام.  بازگو می آند" وضعيت اروپای جوانه ی در بار،امروز و فردا" بنام ی تجربيات سفر خود را در آتاب١٩٢٧ـ در سال 

 ماه به یك سفر 8مدت ه سپس همراه با خواهرش بوی  . روی صحنه می رودبه  در شهر الیپزیگ او، ه ی نوشت،"ای چهار نفرهاجر"

در پاریس با ژان .  تحریر در می آورده ی به رشت،"ماجراجویی یك سفر دور دنيا"تحت عنوان ، دور دنيا می رود و گزارشی طنز آميز

 .آشنا می شود آندره ژید  وآوآتو
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قرار مالقات "در رمانی آه در همين سال تحت عنوان .  اولين اتوبيوگرافی خود را می نویسد"فرزند این دوران" در آتاب ١٩٣٢ـ در سال 

 . و عشق می پردازد،مواد مخدر، خودآشی  می نویسد به سه مورد از تجربيات خود،"در ابدیت

 در پاریس ، و پراگ،های آوتاه در آمستردام، زوریخ رار می آند و پس از اقامتقدرت رسيدن هيتلر از آلمان فه  پس از ب١٩٣٣ـ در سال 

 . ترین نمایندگان نویسندگان تبعيدی می شود ترین نویسندگان تبعيدی بود مستقر می شود و خود  یكی از مهم مهمتجمع آه مرآز 

د و اقامتگاه پدر و مادر در جنوب فرانسه به محل مالقات افراد سر می برنه  در تبعيد ب"نام" ه ی تقریبا تمام افراد خانواد١٩٣٣ـ از سال 

 . خانواده تبدیل می شود

عموی ( ،نا را تحت نظارت هاینریش م" اسناده یمجموع"نام یه ای به آمستردام نشر  در انتشارات آووریدو١٩٣٥ تا ١٩٣٣ـ از سال 

ها تمام تالش خود را  وی در این سال. ن به چاپ می رساندام و به سردبيری آالوس ،آلدوس هوآسلی  و ،آندره ژید) ناآالوس م

 متحد ضد فاشيستی گرد هم ه یمی آند تا نویسندگان و روشنفكران ضد فاشيسم را با هر اندیشه و جهت سياسی در یك جبه

، برتولت برشت،  همكاری نویسندگانی چون ارنست بلخ، لئو تروتسكی، ارنست همينگوی، آلبرت اینشتاینمی شود و موفق ،آورد

 .دليل مشكالت مالی متوقف شده با اینهمه این نشریه ب.  را به خود جلب آندژوزف روت و بوریس پاسترناك، والتر مرینگ، 

 نویسندگان روسی ه یعنوان مدعو در آنگره وی ب.  می آندلغو  راطور غيابی مليت آلمانی آالوسه  دولت آلمان ب١٩٣٤ـ در سال 

 . های فردی باشد، متمایل می شودی نوعی از سوسياليسم هومانيستی آه متضمن  آزادشرآت می آند و به 

 ه یمسئل) ١٨٤٠-١٨٩٣ ("چایكوفسكی" آهنگساز معروف ه ی دربار"سمفونی پاتتيک" به نام ن در رمانیا آالوس م١٩٣٥ـ در سال 

چاآوفسكی نيز همجنسگرا ( گرایی بازگو می شود  همجنسگرایی و مرگه یدر این رمان نيز تجرب. تنهایی هنرمند را طرح می آند

 ).بود

 ملی ه یجبه"مدت چهار ماه به آمریكا سفر می آند و در یك سلسله سخنرانی به حمایت از تشكيل ه ن باآالوس م 1936 ـ در سال

ری گروه عظيمی از  را در مورد همراهی و همكا"مفيستو"در همين سال رمان .  می پردازد،های تبعيدیی  آلمانه یه جب،"آلمان

 ،شخصيت اصلی رمان شباهت زیادی به شوهر سابق خواهرش. روشنفكران و نویسندگان آلمانی با فاشيسم هيتلری می نویسد

 . یعنی گوستاو گروندگنز، بازیگر معروف آلمانی دارد

ای ترك اعتياد به هرویين به در همين سال برای اولين بار بر. را می پذیرد) چك(ن مليت چكسلواآی ا آالوس م1937ل ـ در سا

 . سفر به آمریكا می آندینپس از آن چند. درمانگاه منتقل می شود

  خبر در مورد جنگه یهمراه خواهرش برای تهيه ب. ، تالش خود را می کند در زوریخ،رای ترك اعتيادب  باردومينبرای  ١٩٣٨ـ در سال 

 جمهویخواهان ه ی ضد جنگ، وی در این دوره به مبارزات مسلحانه یروحيبا وجود . های داخلی اسپانيا به آن آشور سفر می آند

 .  و همچنين خانواده اش به آمریكا می روند،نابنا بر قرارداد مونيخ، م. سمپاتی دارد

هایی است آه به ترسيم  ترین رمان  را می نویسد آه یكی از مهم"ها  رمانی برای تبعيدی،آتشفشان" رمان ١٩١٩ـ در سال 

 ی جهانی آه در آن معتادین، آنارشيستوزر سوسياليسم بشردوستانه و آه یدر اینجا وی به اید. ها می پردازد شت تبعيدیسرنو

 .تر می شود  و همجنسگرایان نيز شانس زندگی دارند، نزدیك،ها

 برشت و ، خودشه یخانواد را می نویسد آه در آن عالوه بر "فضای زندگی"نام ه اریكا، آتابی ب در همين سال همراه با خواهرش

 .های او می شود ترین آتاب این آتاب یكی از موفق. نيز می نویسد اینشتاین، در مورد آارل تسوك مایر، ارنست تولر، ماآس راینهارد

 عهده می گيرد آهه  را ب" نگرشی به فرهنگ آزاد،تصميم" بين المللی تحت عنوان ه ی مدیریت یك نشری٤٢ تا ١٩٤١های  ـ در سال

هدف این نشریه نزدیك ساختن نویسندگان اروپایی و آمریكایی به یكدیگر .  و فرهنگی به چاپ می رسد،در آن مقاالت سياسی، ادبی

 . است
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در همين سال .  به زبان انگليسی به نگارش در می آورد" عطفه ینقط" اتوبيوگرافی خود را تحت عنوان ه ی وی ادام١٩٤٢ـ در سال 

دليل نداشتن مليت آمریكایی ه ب. طلب خود را به ارتش آمریكا معرفی می آند تا به جنگ آلمان هيتلری برودعنوان سرباز داوه ب

 . مكرر پذیرفته می شودهایپذیرش او با مشكالتی روبرو می شود، اما وی سر انجام و پس از اصرار

مریكا پذیرفته نمی شوند، وی ناچار می شود از آنجا آه همجنسگرایان در ارتش آ.  وارد ارتش آمریكا می شود١٩٤٤ـ در سال 

از سوی دیگر تمایالت ضد سياهپوستی و همچنين بی اطالعی سربازان سفيد پوست . همجنسگرا بودن خود را مخفی نگاه دارد

ستادن او به  و در نتيجه فر،دولت آمریكا از دادن مليت آمریكایی. س می آندأآمریكایی در مورد رژیم فاشيستی آلمان، او را  دچار ی

 ثبت شده "آمونيست"عنوان ه عنوان همجنسگرا و همچنين به جنگ خودداری می آند، چرا آه در تحقيقات اف بی آی، نام وی ب

یكی از ( هرمان گورینگ ه یعنوان خبرنگار آمریكایی به آلمان باز می گردد و در محاآمه  وی بیپس از سقوط رژیم هيتلر. است

 .دا می آندحضور پي) نزدیكان هيتلر

  .ن مرتب محل زندگی خود را عوض می آندا آالوس م١٩٤٦ـ از سال 

او احساس می آند آه دیگر نمی تواند مثل گذشته ( نویسندگی  شغلدالیل گوناگون از جمله عدم موفقيت دره  ب١٩٤٨ـ در سال 

 . و مشكالت مالی دست به خودآشی می زند، اما زنده می ماند،)بنویسد

 . در شهر آان در فرانسه بار دیگر دست به خودآشی می زند و به زندگی خود خاتمه می دهد١٩٤٩ـ در سال 

 . ی او در آلمان شرقی چاپ می شود"مفيستو" رمان ١٩٥٦ـ در سال 

 رمان  گروندگنز با این ادعا آه دره ین را به چاپ برساند، خانوادا در حاليكه ناشری قصد داشت مجموعه آثار آالوس م١٩٦٤ـ در سال 

  .مفيستو به شخصيت گروندگنز توهين شده است، بر عليه چاپ این آتاب شكایت آردند

 . ممنوع اعالم شد"مفيستو"های مكرر، رمان   دادگاه تشکيل پس از١٩٦٨  تا ١٩٦٥ـ از سال 

 . ، شدن استا سرانجام موفق به چاپ این رمان آه مشهورترین رمان آالوس م ٢٤ انتشارات روولت ١٩٨١ـ در سال 

ن خواهم پرداخت تا از طریق آثار او ا بعد به تحليل چند اثر از آالوس مه ی در شمار،ناپس از این نگاه جامع به زندگی و آثار آالوس م

 .های آن دوران نيز آشناتر شویم  یبا موقعيت زندگی تبعيد

 

1- Klaus Mann, 2- Hofmanthal, 3- George, 4- Rilke, 5- Schoppenhauer, 6- Nietzsche, 7- Sokrates, 8- Platon, 9- Heinrich 

Heine, 10- Thomas Mann, 11- Katja Pringsheim, 12- Der fromme Tanz, 13- Weimarer Republik, 14- ueber die Ehe, 15- 

Anja und Esther, 16- Leipzig, 17- Jean Cocteau (1889-1963), 18- Andre Gide (1869-1951), 19- Querido Verlag, 20- Die 

Sammlung, 21- Aldous Huxley (1894-1960), 22- Ernst Bloch, Leo Trotzki, Ernest Hemingway, Albert Einstein, Bertolt 

Brecht, Boris Pasternak, Walter Mehring, Joseph Roth, 23- Carl Zuckmayer, Ernst Toller, Max Reinhardt, 24- Rowohlt 

Verlag 
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 شادی امين در گفتگو با چراغ 

 زندگی انسان ها در دگرجنسگرایی اجباری تباه می شود

 

 باران

رهای دانش جنسی ما ایرانيان زمانی به دستم رسيد که ماه ها بود فکرم را اغتشاش و آشفتگی در کنار فق" قدرت و لذت"کتاب 

 .اشغال کرده بود

و درست در همين روزهای آشفتگی به . ... سئوال بود که بی جواب می ماند مگر آنکه خود توجيهی بيابم برای آن همه آوار سئوال

 .لطف دوستی نویافته کتابی رسيد به دستم که عطش دانستن را اندکی فرو می نشاند

آرزویی بود انتشار آن . ز حرف های تازه ای که سال ها تالش برای بيان آن ها در ایران بی نتيجه مانده استکتاب قدرت و لذت پر بود ا

 .به زبان فارسی در این سرزمين، از آن دست آرزوهایی که برآورده نمی شوند مگر به لطف معجزه ای

ترجمه ی شيوای فارسی آن . نویسندگان اشکتاب اما ویژگی دیگری هم داشت که هيچ کم نبود از ویژگی های علمی و خاص 

 . می دهد که به راحتی با کتاب و مباحث جدید آن ارتباط بگيرد

شادی امين، از جمله فعاالن سياسی د

توسط شادی امين این توان را به خواننده فارسی زبان

هه شصت است که توانست انزوای 

س 

ی 

 

، و نيز فيلم های مستند و داستانی او در کنار ترجمه ی کتاب "شبکه سراسری همکاری زنان" دازی و مدیریت سایت اینترنتی 

م و 

کند که نظرات مطرح شوند تا در 

 ین پيشرفت های علمی همجنسگرایی ، دگر جنسگرایی و دو جنسگرایی را تعریف کنيد چه می گویيد؟

 شده 

چرا ن ها را مورد روشنگری نقادانه قرار داده است 

 .که این علوم با زبانی به ظاهر عالمانه در صدد تثبيت پيشداوری های قدیمی نسبت به زنان هستند

عيد ناخواسته ی خود تبعيد را به حرکت های جدی تبدیل کند و منفعالنه در تب

شادی در سمينارها و کنفرانس های متعدد ايرانی و بين . روزگار نگذراند

المللی شرکت داشته و در برخی از آن ها به عنوان سخنران در مورد 

هستی همجن"،" بررسی جنبش زنان و مطالبات آن"موضوعاتی چون 

دهی و راهکارهاسازمان"، " هيرارشی و آتوريته در جنبش زنان"، " گرايانه

برخی مقاالت او. به سخنرانی پرداخته است... و" آزار جنسی کودکان"، " آن

 .در نشريات گوناگون فارسی و آلمانی زبان  منتشر شده اند

راه ان

در مورد همجنسگرایی و دگرجنس گرایی اجباری، راسيسم، " آدریان ریچ"و " آدری لرد"که مجموعه مقاالتی از " قدرت و لذت"

است، همگی بيانگر این نکته اند که شادی امين از پتانسيل های موجود کشور دیگری بهره جسته، بی آنکه مرد... اروتيسم و 

 .ه دغدغه های اجتماعی و سياسی خود را کناری بگذاردسرزمين اش را فراموش کند؛ بی آنک

در پایان مصاحبه نيز بر این موضوع تأکيد می . امين مصر است که بحث ها و نظرات مطرح شوند

 .چالش پيش آمده فرصتی برای طرح دیدگاه به وجود آید

 .همراه این گفتگو باشيد

 آخراگر بخواهيد با توجه به

متاسفانه در وجه غالب در صدد توجيه و حفظ " علوم"من معتقدم ! به نظرم در پاسخ به این سؤال باید ابتدا علم را تعریف کرد

ر روند تغييرات اجتماعی است که اینجا و آنجا مجبور به تغيير رویهو تنها تحت فشار افکار عمومی و د. مناسبات موجود هستند

 .  علم در نگاه خود به مناسبات اجتماعی و انسان ها در مجموع مردانه است. اند

فمينيسم به نقد و بازنگری مجموعه ی علوم انسانی و علوم اجتماعی پرداخته و آ
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برای مثال در هيچيک از دروس دانشگاهی این پرسش طرح نمی شود که آیا اگر مناسبات دیگری حاکم باشد، یا بر فرض اگر برابری 

 فرض می شود که -با سکوت  - اختيار خواهند کرد یا نه؟ تنها ادعا می شود یا حاکم باشد، زنان پيوند و زناشویی دگرجنس گرایانه را

ل غير 

ک حمله ی مستقيم و غيرمستقيم عليه حق مسلم مردان 

خاب 

 

رند و 

 

ع به عنوان یک گرایش جنسی  م  عاطفی و یک /مجنسگرایی

اما جایگاهش در مقابله با مناسبات موجود با " مردانگی"علی رغم مقابله اش با تعاریف موجود از 

. ثر از محيط، مناسبات، رسوم ، قوانين و اخالقيات موجود هستيم

ت بر عمل جنسی و یا گرایش جنسی و انتخاب 

خشونت بر زنان ، قتل های (شود ار می

 از 

سياری به 

در هيچکدام از این کتاب ها که بررسی  مسئله ی مادری، تقسيم نقش . اکثریت زنان است" تمایل جنسی"دگر جنسگرایی 

باری، به عنوان نهاد و ساختار اجتماعی جنسيتی، روابط و الگوهای اجتماعی برای زنان را محور قرار داده اند، دگرجنس گرایی اج

 حتی به شک–" کشش غریزی"یا " تمایل"در هيچکدام از آن ها نظریه ی . مسلط بر این حوزه ها مورد بررسی قرار نمی گيرد

 ...و بسياری موارد دیگر.   مورد بحث و پرسش فرار نمی گيرد-مستقيم 

همجنسگرایی یا هستی همجنس گرایانه همچنان که :  مقدمه ای ارائه دهمپس اجازه می خواهم تعریف خود را پس از چنين

شکستن یک تابو است، رد یک نوع زندگی اجباری است و در عين حال ی

 یا توالی همجنس گرایانه را انتمن واژه ی وجود یا هستی همجنس گرایانه و:" آدریان ریچ در این مورد می نویسد. بر زنان است

وجود و هستی همجنس گرایانه بر این امر . پزشکی با خود به همراه دارد/ یک مفهوم جانبی صرفا جسمی" لزبينيسم"کردم چرا که 

ورمعنا تأکيد می کند که لزبين ها در تاریخ حضور دارند و در عين حال نشان می دهد که ما بدون وقفه تالش می کنيم به این حض

مفهوم توالی همجنس گرایانه برای من مجموعه ای از تجربيات هر زنی در طول زندگيش و در طول تاریخ را در بر دارد و . بخشيم

چنانچه ما این مفهوم را. مفهومش تنها این نيست که زنی با زن دیگر رابطه جنسی را تجربه کرده باشد و یا آگاهانه آن را آرزو کند

 برای مثال به اینکه زنان یک زندگی پرمحتوای درونی با یکدیگر دا- و به اشکال پایه ای رابطه بين زنان بکشانيم بيشتر بسط داده

چنان خود را در مقابل ارعاب مردان متحد کرده و در عمل و در سياست از یکدیگر پشتيبانی می کنند و یا آن را با انکار ازدواج و یا آن

 بـخش بزرگـی از تـاریـخ و روانشناسـی زنـانـه را درمـی یابيـم که با -کنـار هـم بگذاریـم"  جـادوگرها"د رفتـارکه ماری دالی می گویـ

 . برای ما ممکن نبود) همجنس گرایی" (لزبينيسم"درک محــدود تـاکنون صـرفا جسمـی از 

 )تکتاب قدرت و لذ(دگرجنس گرایی اجباری و هستی همجنس گرایانه/ آدریان ریچ" 

  و در مورد همجنسگرایی مردان؟

ریف آن متفاوت است ت ردان .  در مورد مردان همجنسگرا مسئله و ه 

انتخاب روش زندگی مطرح است و 

 .و این تفاوت قبل از هر چيز به تفاوت جایگاه فردی زنان و مردان در اجتماع بر می گردد. جنس گرایی زنان متفاوت استهم

 .دو جنس گرایی نيز به نظرم در همين چهار چوب قابل درک است

 نقش جامعه و محيط زندگی در تعيين و تشخيص گرایش جنسی افراد چيست؟

أز زندگی، ما در این عرصه نيز متدیگری ای  همچون هر عرصه اقطع

زمانيکه جامعه و محيط ما برای خود در این زمينه حق تعيين تکليف، کنترل و نظار

 .شود  آن دو چندان می ثير بازدارنده و یا مشوقأشریک زندگيمان را قائل باشد ت

کنيم دگرجنس گرایی با ابزار متفاوت و عدیده برای ما عادی و امری بدیهی جلوه داده شده  در جهانی که ما در آن زندگی می

این روش زندگی بر ما اجب و از سوی دیگر...) مطبوعات، تبليغات، علوم پزشکی و (

در چنين جهانی بدیهی است انتخاب زندگی همجنس گرایانه با...) زات مالياتی برای مزدوجين و خانواده ها و ، امتيا"ناموسی"

توان فهميد که ب ها می با توجه به تفاوت بين انسان. م استأدست دادن امتيازات اجتماعی و در عين حال پذیرش خطر تو

ریان شنا کرده و آرزوها و آمال خود را در طول زندگی شان سرکوب کرده و زندگی دليل عدم آمادگی پذیرش سختی ها، همراه ج

 .دهند و بدون عشق را ترجيح می" عادی"
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 و همينطور وجود قوانين غير انسانی و ضد همجنس گرایانه موجو،در جامعه ایران با توجه به تعاریف و باورهای تحقير آميز و منفی

ای بسياری توان تصور کرد که زندگی ه می

د 

 سرکوب شده و  یت ابراز آرزوها و تمایل خود را نکردند و یا در خفا به یک رابطهأهرگز جر

 ی

 جاست؟

ها این قدرت را دارند که برای زنان تعيين تکليف کنند و بر کارشان   آن.ندند و یا آنان را وادار به رابطه ی جنسی کن

 بر 

ها عاملی برای   تشخيص هستند تا اجبار برای دگرجنس گرایی،  اما هر کدام از این بينان

 بينان هایی که باعث می شوند زنان به این اعتقاد برسند که ازدواج و گرایش جنسی به مردان ؛

 

ی طبقاتی، رنگ پوست، مذهب، مليت،  ب

 و می

جنسی است که در شرایط برابر نمود ی یی انسانی ترین رابطه 

 !  این ادعایی شگفت انگيز است که آرام و آهسته در پایه های فکری ما رخنه کرده است؛خودی خود، برایم جالب است ب

دیگر اینکه، موضع مورد بحث بر این باور . ش و همه ی اختيارات الزم را خواهد آورد

دگرجنس گرایانه تباه شدند و همچنان م" اجباری" عشق خود را نيافته و در روابط  یصرفا جنسی تن دادند و یا هرگز فرصت تجربه

 .شوند

ایی اجباری دنبال می کند و نقاط پيوند مدافعان حقوق همجنسگرایان با مدافعان حقوق  نظام مرد ساالر چه منافعی را در دگرجنسگر

زن در ک

ی مردان این قدرت را دارند که زنان را از رابطه . "به نظر من دگرجنس گرایی اجباری سرچشمه ی قدرت مردانه در جامعه است

جنسی محروم کن

ها این قدرت را دارند که آن. ها را استثمار کنند تا ثمره ی این کار را در کنترل خود گيرند اعمال نفوذ کنند و یا آن) از جمله زایيدن(

ها را به عنوان کاالی  ن بگيرند، مانع آزادی جسمی و تحرک زنان شوند، آنفرزندان زنان اعمال کنترل کنند و یا فرزندانشان را از آنا

ها را ازعرصه ی گسترده ی دانش قابل دسترس و  ها را سرکوب کنند یا آن نآکسب و کار مردانه شان به کار گيرند، خالقيت 

  ."نوآوریهای فرهنگی در جامعه دور بدارند

 ، کاتلين گاوف"مبدأ خانواده"رساله 

 بنيان های قدرت مردان ساده تر قابلبرخی

تقویت این قدرت محسوب می شوند

ه ب(کمربند عفت، ازدواج دختر بچه گان، نفی وجود همجنس گرایان . ردگی غيرقابل گذشت استحتی به قيمت سرکوب شدن و افس

 برخی از ، و همينطور ایده آليزه کردن عشق رمانتيک دگر جنس گرایانه و ازدواج، و فيلم،در هنر، ادبيات) خشن جز در اشکال هرزه و

  ی و هستی همجنس گرایانهدگرجنس گرایی اجبار/ آدریان ریچ.  اشکال این اجبار هستند

بدیهی است همانگونه که مدافعان. توان نفع زنان را نيز در نفی این مناسبات باز یافت با چنين درکی از دگر جنس گرایی اجباری می

رخوردارند تفاوت در سن و سال، وابستگ( حقوق زنان از تفاوت های بسيار در صفوف خود 

  یبه خصوص که در تعریف ما و یا آشنایی ما با واژه. همجنسگرایان هم با این تفاوت ها روبرو هستند...) رایش جنسی و گ

اکيد کرده در عين حال بر نقاط أشوند ، الزم است بر این تفاوت ها ت همجنسگرایی بالفاصله همجنسگرایان مرد در ذهن تداعی می

 جستج آنته از مدافعان حقوق زنان که نفی مناسبات مرد ساالرانه موجود را در کليتپس آن دس.  اشتراکمان پای بفشاریم

 .توانند نسبت به حقوق همجنسگرایان بی تفاوت باشند کنند نمی

 دو آدرین ریچ نظریه ای را مطرح می کند و می گوید در شرایط عادالنه و وجود روابط برابر زن و مرد ، افراد" قدرت و لذت" در کتاب 

 تا چه حد با این سخن موافقيد و آیا دوجنسگرا.جنس گرا خواهند بود

 می یابد؟

ادعای  بدیهی بودن دگرجنس :"گوید  آدریان ریچ در آنجا می.ال با یک درک وارونه از بخشی از کتاب مطرح شده استؤمتاسفانه س

گرایی زنان

تداوم چنين ادعائی به این اطمينان منجر می شود که در جهانی عادل و درجهانی که مردان سرکوبگری نکنند و برای فرزندان خود 

طرز بسيار ظریفی بر شرایط واقعی ای که زنان در آن  روابط ه چنين تصوری ب. واهند بودها دوجنسگرا خ مادری کنند ، تمام انسان

 . جنسی خود را تجربه می کنند سایه می اندازد

پریدن از روی پروسه ی ضروری حق اختيار نوین در روابط جنسی .  این همان پرش ليبرالـی از تمام ضروریات کنونی مبارزه است

 امکانات گزین یا خود همهاین پروسه اما ب. است

                   !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                 ره نوزدهم   پيش شما–   45  



چنين با. ( است که گویا زنان تنها به خاطر سرخوردگی از مردان سرکوبگر و بی عاطفه، به همجنسان خود کشش پيدا می کنند

می خواهم )  زنان باز هم با مردان سرکوبگر و بی عاطفه رابطه برقرار می کنند؟در پاسخگویی به این پرسش می ماند که پس چرا

 از  -انند امر مادری، به عنوان نهاد سياسی دیده شود و مورد بررسی قرار بگيرد ا مبگویم که امر دگرجنس گرایی می بایست،  دقيق

 ی شخصی شان گمان می کنند پيام آوران رابطه ی قضا این بررسی باید از سوی کسانی انجام بگيرد که خود به دليل تجربه

 " قدرت و لذت"نقل قول از آدریان ریچ از کتاب . اجتماعی نوینی برای دو جنس هستند

ارز"ها  کنم که در آن گرایش جنسی انسان گردد باید بگویم من برای جامعه ای مبارزه می جایی که به نظر من بر می و تا آن

ارزش ه"ه که جنبش سياهان و جنبش ضد راسيستی برای لغو همانگون. قلمداد نشود

وری 

" ش

پس با واژه . کند نژادی مبارزه کرد و می" ای

مومی 

و تمام . شاعه فحشا مخالفت می کند

از تبعات عدم وجود آگاه سازی و اطالع رسانی . بينند عادالنه موجود زنان و دختران در این عرصه بيش از همه آسيب می

کنند توسط مشتریان حریصی که حاضر به رعایت اصول بهداشتی و  ی می

 به 

 

 

لف و خواسته یعنی تعاریف مخت. ت بسياری وجود دارد

ی 

ان 

 یک رابطه زمانی انسانی است که بر اساس ،از سوی دیگر. توان به این ارزش گذاری ميدان داد نمی" انسانی ترین"هایی مثل 

توانيم در دنيای کنونی و با وجود چنين اخالقيات و مناسبات و  ا ما میآی. ها بنا شده باشد نيازهای واقعی و تمایل آزاد انسان

 .پاسخ یقينا منفی است. حرف بزنيم" انتخاب واقعا آزاد"محدودیت های اجتماعی و اجبارها از 

 عمعضلی... ضعف در آموزش جنسی و نبود دانش جنسی در عموم مردم ایران اعم از مردم عادی تا روشنفکران و دانشجویان 

 ا یهاست با هر نوع آموز ش جنسی به بهانه حاکميت اسالمی و سياسی ایران سال. است

شما تبعات این عدم آموزش علمی را چه چيزهایی . دانش افراد از طریق انتقال تجربيات شخصی و نيز پورنوگرافی تامين می شود

 می دانيد؟

بدیهی است با توجه به . ش جنسی بيماری های جسمی و روانی و شيوع بيماری های اجتماعی استتبعات این عدم آموز

مناسبات نا 

 :توان به موارد ذیل اشاره کرد در مورد مسائل جنسی می

 از طریق  ودر بين زنانی که حتی تنها در چهارچوب مناسبات زناشویی رابطه جنسی داشته اند" ایدز" بيماری  یوع بی رویه شي

شوهران غير مسئول خود ، و یا در بين زنانی که تن فروش

ار جنسی بر کودکان و عادی جلوه دادن آن از طریق رسمی کردن سن ازدواج دختر بچه گان، استفاده از کوندوم نيستند،  رواج آز

 اروتيک در برابر روابط صرفا سکسی و پورنو گرافی، عادی -سرکوب نياز های عاطفی و به حاشيه رانده شدن مناسبات احساسی

ها و سوق دادن این انسان" دیگر"گرایشات جنسی و رواج یافتن تجاوز چه در چهارچوب زناشویی و چه در جامعه، سرکوب شدن 

 ... جنسی و  یانزوا و افسردگی، پذیرش خشونت به عنوان چاشنی رابطه

بدیهی است نگاه غير جنسيت گرا در چنين آموزشی بسيار ضروری است تا عليه پيش داوری ها، کليشه ها و تعاریف دوجنس گونه 

.مانی های جنسی است اقدام شودی موجود نيز که عامل بسياری از نابسا

چوب روابط ناعادالنه اقتصاد سرمایه داری در جهان می دانيد؟ر تن فروشی و دالیل آن چيست و آن را تا چه حد در چا ینظرتان در باره

ها نيز اختالف نظرا دانيم در این مورد در بين فمينيست همانگونه که همه می

کند و به نوعی آن را انتخاب آزاد  از نظریه ای که آن را در حد مشاغل دیگر عادی می. شوند های مختلفی در این رابطه مطرح می

مردان دانسته و خواهان " سيری ناپذیر"داند و تا کسانی که آن را ابزاری برای استثمار جنسی زنان و در خدمت شهوت  زنان می

ند ، تا کسانی که علی رغم اعتقاد به اینکه این زنان مورد ستم و استثمار جنسی در خدمت مشتی دالل جنسممنوعيت آن هست

برای این زن... گيرند اما برای تخفيف این امر خواهان قانونی کردن این حرفه و تشکيل سندیکا ، اتحادیه و  و مشتریان خود قرار می

 ...دالالن و قاچاقچيان سکس در امان بدارند، تا نظراتی بين اینها و ها را از سوء استفاده های  است تا آن

 . دانم، کما اینکه فحشاء قبل از آن هم وجود داشته است من فحشا را تنها در چهارچوب مناسبات سرمایه داری نمی
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جنسی مردان عه به نياز های من معتقدم فحشاء آشکارترین نوع خشونت جنسی بر عليه زنان و پذیرش آن نمودی از ميزان توجه جام

یکی از دالیل دشواری و . اما همه زنان به اشکال و در ابعاد مختلف قربانی این واقعيت هستند :"گوید چ در این رابطه می

ه 

". 

کس، بایستی مردان قاچاقچی و توليد کنندگان پورنو و فروشندگان س 

ارم جا که من اطالع د گرایان عمدتا در دسته جنبش های پيشرو محسوب می شوند و تا آن همجنس

شود با دقت به سراغ 

ته 

ها 

ی 

جهت دادن به طرح خواسته های همجنس گرایان از سوی جریانات چپ 

ک از آنها را تا آنجا که با هم منافع 

دخالت داده ... د را در دفاع از حقوق زنان، همجنس گرایان، دانشجویان، کودکان 

ن حال از  خود دانسته و در عي یرا وظيفه

 .است

آدریان ری

ور که بـَری بهمـانطـ. موانع نام بردن از بردگی جنسی زنان و آن را به عنوان یک ساختار بيان کردن، دگر جنس گرایی اجباری است

و دالالن زنان را در " قاچاقچيان" خصوصی، کار  یوضـوح مشخـص می کند، دگـر جنس گرایی اجبـاری با عملکرد در خانه و در عرصه

به این ترتيب که دختران سوء استفاده جنسی از سوی پدران را . فحشاء و مراکز سکسی ساده می کند سطح جهان در دوایر

 خود می مانند یمی کنند و همسران کتک خورده در کنار مردان خشونت پيشه مادران این موارد را انکارمی کنند، که " تحمل"

  دگرجنس گرایی اجباری و هستی همجنس گرایانه/ آدریان ریچ

کردن این زنان از سلطه  ی در عين حال من نيز معتقدم برای رها

 ، موجود ی در شرایط ناعادالنه،ها را ها و حقوق آن به این زنان یک موقعيت قانونی ارائه شود وکنترل نهاد های قانونی برمحل کار آن

 .در حد ممکن اعمال کند

نبش های مدافع حقوق ج

 شما تا چه حد این جنبش ها را پيوند با چپ می دانيد و چرا؟. هژمونی غالب در ميان آنان هژمونی چپ است

 تعریف از چپ و نگرش های متفاوت حول این مقوله باعث می. ین سوال شما نيز پاسخی چندگانه می طلبدا

توان هژمونی این جنبش را  به اوضاع موجود تعبير کنيم ، بله حق با شماست و میاگر چپ را به معنای معترض . استفاده از آن رویم

اما اگر چپ به معنای کالسيک آن یعنی اعتقاد به نظام سوسياليستی و ایدئولوژی منتج از آن . در دست چنين نيروهایی دانست

ها چنانچه مطالبات خود را از چهارچوب خواساما من معتقدم این جنبش .  به نظر من چنين ادعائی اثبات شده نيست،است، خير

کنند و یکی ازارکان  های اصالحی حداقل فراتر ببرند، به یکی از ستون های اصلی حافظ این سيستم یعنی مرد ساالری حمله می

 با جنبش  ورندیا طبيعی جلوه دادن دگرجنس گرایی را زیر سؤال می ب" هترو نرماتيو"اصلی آن یعنی دگرجنس گرایی اجباری و یا 

اما ایجاد اتحاد عمل ها و هم گرایی بين آن. های دیگر اجتماعی که خواهان تغيير نظم موجود هستند هم سو و هم سنگر هستند

. امری که در جنبش چپ ایران حتی آغاز نيز نشده است. تنها در دامن زدن به بحث حول مطالبات مشخص و اهداف آنها ممکن است

توان این جنبش ها را به صورت مکانيکی از یکدیگر تفکيک کرد، واقعيت این است که بسياری  د دقت داشت که نمیاز سوی دیگر بای

 چه در ایران و چه در سطح بين المللی همکاری دارند ، هر چند که با توجه به فضای مرد ساالر ،از کسانی که با سازمان های چپ

آن را علنی نکرده باشند، هم جنس گرا هستند و در سال های گذشته شاهد علن)نیبه خصوص در بين نيروهای ایرا(این جریانات 

 . شدن طيف رو به گسترشی از این گروه هستيم

بدیهی است این افراد چه دردرون و چه از بيرون بر 

 .ثيرات متقابل بر یکدیگر دارندأیده دیگری این جنبش ها نيز تو در مجموع نيز چون هر پد. ثيرگذارندأت

کيد کرده و پيروزی و شکست هر یأدر عين حال من  بر پيوند جنبش های مختلف اجتماعی با هم ت

 . دانم مشترک دارند، پيروزی و شکست دیگری می

یستی خوبا با چنين تعبيری است که جنبش چپ می

 .ها دفاع کند و از خواسته های آنان با حفظ استقالل نظری و تشکيالتی هر یک از آن

جنبش مدافع حقوق همجنس گرایان نيز بایستی دخالت در عرصه های دیگر سياست 

 . بپرهيزد،دنباله روی و سطحی نگری که مشخصه جنبش های در حال هویت یابی است
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ی پيوند جنبش های مدافع حقوق همجنسگرایان در ایران و جنبش چپ داخل کشور چه راهکارهایی را پيشنهاد می کنيد و اصوال 

و اما در مورد راهکار های آن به نظرم باید . د این جنبش ها با یکدیگر در پاسخ قبلی مستتر است

 

گرایان خود   های نظری خود  انگشت گذارده و از یکسان جلوه دادن همجنس

ن 

نين نمایندگی کردن هایی چ

ی 

آنچه امروز . بينم دن نيروهای هم گرا را ضروری می

ور 

ضرورت ) چه در داخل و چه در خارج از کشور(لی خواسته ها و مواضع و موازین این جنبش 

شود ساختار سنتی و مذهبی جامعه گرایی در قوانين  و احکام اسالمی جزو گناهان کبيره محسوب می   همجنس

آمریکا تا 

هایی 

فرهنگ عقب مانده و مذهبی ای است که حق دگر گونگی را 

ی و همچنين تعيين مجازات برای 

ز به 

نی 

برا

 چه الزامی در این پيوند می بينيد؟

 پيونال درمورد الزاماتؤپاسخ این س

بر ضرورت مسلح شدن به اندیشه ای که ریشه های دگر جنس گرایی اجباری را نشان داده و از حد توضيح همجنس گرایی فراتر رود،

 گرایان و جنبش آن ال یافتن متحدین واقعی باشيم و اجازه ندهيم که همجنسدر عين حال به نظر می آید بایستی به دنب. پای فشرد

 .ها ابزاری برای سوء استفاده های سياسی گردد

این امر ممکن نيست مگر اینکه با هشياری بر تفاوت

برای کليه همجنس گرایا" نمایندگی سياسی" مدافع حقوق همجنسگرایان تا کنون به نوعی متاسفانه جریانات موجود. داری کنيم

 .شود اقدام کرده اند که به نظر من بدون دامن زدن به بحث های نظری، تنها به تک صدایی منجر می

اگر ما خواهان ایجاد جنبشی وسيع و همه گير باشيم بایستی سياست مشارکتی را پيشه کرده و از 

 سياست توجه کافی مبذول داریم و به صرف عمل کردن و اطالعيه دادن به هر  یبه پيچيدگی های موجود در زمينه. دست برداریم

صراحت در برخورد ها و موضع گيری های ماست که ما را به عنوان مدافعين جدی حقوق انسان.  چشم نشان ندهيم یسو گوشه

 . افتادنیکند و نه به دنبال هر گرایش و صدای مبهم  میدر جامعه مطرح

با چنين درکی است که صراحت در طرح خواسته ها و با توجه به آن پيدا کر

ی که بخواهد به طشاهدش هستيم ناروشنی، مواج بودن و دنباله روی ها و زیگزاگ های سياسی است که از اعتبار یک جریان

 .جدی با نظم موجود در افتد، می کاهد

پس صراحت بخشيدن و تعيين خطوط اص

 .فوری ماست

با توجه به اینکه

 ایران نيز همچنان به قوت خود باقی است روش های بومی سازی و نيز مردمی کردن این جنبش را در ایران چه می دانيد؟

از عربستان تا آالسکا، از . و غير وارداتی است" بومی"کنم همجنس گرایی در هر کجای جهان که باشد امری  من فکر می

منظورتان اگر آگاهی دادن بر سر این مقوله و در عين حال ایجاد فرهنگی است که " مردمی کردن" اما از... از ایران تا برزیلچين،

 توسط آن. هاست آغاز شده  باید بگویم که این کار مدت،گرایان را مذموم بشمارد سرکوب و تحقير گرایشات جنسی و همجنس

 . ه را برای دفاع علنی از آن هموار کردندکه با سخن گفتن در این مورد را

 و ،آموزش فرهنگی و آگاهی رسانی از ضروریات مبارزه با سنن، خرافات

 .ها خشونت اعمال می کند با ایجاد مدل ها و کليشه های ارزشی از دیگران سلب کرده و به آن

ين امری نيازمند مناسباتی است که به لحاظ حقوقی نيز با وضع قوانين حمایتاما نهادینه کردن چن

این امر با وجود نظام جمهوری . به اجرای این فرهنگ یاری رساند... گرایان  اعمال خشونت، تبعيض و تحقير بر زنان، همجنس

يض و سرکوب مخالفين و دگر اندیشان بنا شده، در نظامی که مذهب بر اسالمی که اساس آن بر نابرابری و بی عدالتی، تبع

کند، نظامی که در تحميل دگرجنس گرایی اجباری تا معمول ساختن تجاو ها حکومت می خصوصی ترین عرصه زندگی انسان

 نيروهای جنبش سرنگومنافع جنبش همجنسگرایان از چنين منظری است که با. دختربچه گان پيش رفته است، امری محال است

در این مسير ما قطعا با گرایشات .  آلترناتيو حکومتی نمی باشد یاین اما هنوز به معنای هم نظری در ارائه. خورد طلب پيوند می

 .گرایی روبرو خواهيم بود متفاوت درون جنبش همجنس
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پيوند را در مراحل بعد به کدام جنبش ها اختصاص نيستی دارد ، بيشترین يگرایان پيوند ناگستنی با جنبش فم سنر جنبش همج

سگرایان از منظر خواست مقابله با درک مردساالرانه از مناسبات جنسيتی و همچنين مقابله با دگرجنس گرایی اجباری 

 مثال جنبش کارگری به عنوان رادیکال ترین جنبش ضد نظم . صادر کرد

ت، هر چند که 

دیگر 

ص 

هيم 

و همچنين وجود یک رادیوی " چراغ ، ماها، دلکده و بيداری"توان به علت وجود نشریات همجنسگرایان همچون  نظر شما می

و  سازند، بالعکس این جنبش ها هستند که ضرورت چنين ارگان ها ی

ش 

 و 

از . درست است) دن

 قادر 

ایران دميده است، نسيمی که شاید برخی از ی  نسيم تازه ای را به فضای سياست جامعه اقطع

. به موضوعات تئوریک بپردازدمل أ برخورد های نظری نهراسد و با ت

نند گرایان بتوا گرایان نيز بایستی موضع قيم مآبانه را به کناری گذاشته و در راه ایجاد فضاهایی که همجنس حقوق همجنس

گرایان هستند و  فراموش نکنيم ذی نفع ترین افراد در پيشبرد این جنبش خود همجنس.  بپردازند،ها مسائل خود را طرح کنند در آن

اگ

 می دهيد؟

جنبش همجن

ی جنبش های دیگر اجتماعی و به نظر می آید در کشور های مختلف با توجه به توازن قوا. با جنبش فمينيستی نزدیک و همراه است

 .خواسته هایشان این متحدین تغيير پذیرند

توان برای آن  نسخه از پيش آماده ای نمی

ش زنان دانستوان نقدا آن را در هر مرحله متحد جنب  نمی،موجود، مادام که با مردساالری مرز خود را روشن نکند

 ما بایستی ضمن دفاع از مبارزات به حق جنبش های ابه این معن. گذارد پيروزی و قدرت این جنبش ها بر هم تاثير مستقيم می

 ها بخواهيم که مواضع خود را در مقابل خواسته های جنبش زنان و  از آنامصر... اجتماعی، مثال کارگران، دانشجویان، مليت ها 

با توجه به این موضع گيری است که ميزان نزدیکی و دوری ما در حرکات و گام های بعدی مشخ. همجنس گرایان مشخص کنند

برخی گروه های زنان و همجنس گرایان با جریانات و رهبری رسمی جنبش دانشجویی به ی امری که امروز در رابطه . خواهد شد

بدون چنين شفافيتی ما بار دیگر در سياست قربانی فریب و نيرنگ خوا. جریان استصورت دفاعی بی قيد و شرط و یک سویه در 

 .شد

آیا به 

 از ،ی زنان لزبين و نيز فعاالن مستقل داخل و خارج از کشوراینترنتی و سازمان و گروه های بسياری همچون هومان  و یا گروه ها

 سخن گفت؟" جنبش همجنسگرایان ایرانی"ای به نام  پدیده

نيستند که جنبش ها را م...  به نظر من این نشریات و رادیوها 

توانند مسير و اهداف و اشکال سازماندهی خود را از آن طریق به بحث گذاشته و یا تبليغ و ترویج کنند تا ب ابزار هایی را ایجاب می

به زبان دیگر باید گفت اگر ما با ضرورتی به نام مقابله با سرکوب همجنس گرایان روبرو نبودیم سخن گفتن از حقوق آنان و تال. کنند

 - در اینجا همجنسگرایان-با یک سرکوب نيز زمانی مطرح است که موضوع سرکوببرای سازماندهی آنان نيز مطرح نمی شد، مقابله 

پس وجود همجنسگرایانی که از بی حقوقی عاصی شده و فریاد خود را برای رسيدن به جامعه ای عاری از ستم و . موجود باشد

که با قدرت متولد شده است نبشی داردتبعيض بلند کرده اند، وجود گرایشات مختلف و تحرک موجود در بين آنان، همه سخن از ج

 .ثر از جنبش زنان در راه رهایی جنسی و مقابله با تبعيض جنسيتی استأدر عين حال به گمان من بسيار مت

بدون غلو کردن و ابعاد غير واقعی از آن ارائه دا(گرایان   سخن از جنبش همجنس، بله،با چنين درکی باید گفت

ر این جنبش در ایران به لحاظ نظری جوان و کم تجربه است، و تا یافتن هویتی شفاف با طرح خواسته هایی تعرضی و سوی دیگ

ماند و به تعبيری  در چنبره نگاه مذهبی و یا ناسيوناليستی اسير میاهنوز گاه. برابری طلبانه در تمام عرصه ها هنوز فاصله دارد

 . خود نيست یبه پرش از سایه

ما این جنبش با تمام اشکاالتش ا

 .بازنگری های جدی را در مورد تابو ها و اخالقيات باعث گردد

در مسير هویت یابی خود نيازمند این است که از" جنبش"این 

دخالتگری در عرصه سياست را با حضور فيزیکی در هر حرکتی یکی نکند و به دنبال بيان مستقل خواسته های مشخص خود 

 ... باشد 

مدافعين 
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بدیهی است این راه مسيری هموار نيست، اما بایستی سکان حرکت به . بایستی متحدین خود را در هر گام و هر بار از نو تعيين کنند

 .بش باشد و با حوصله در این راه گام بردارنددست فعاالن این جن

 به نظر شما آیا وجود ساختار منظم تشکيالتی و رهبری برای این جنبش ضروری است؟

ی شده و متمرکز است شما نمی توانيد بدون یک سازماندهی در جامعه ای که همه برنامه ها و عملکرد های آن سازمانده! اقطع

 و تقسيم کار دارید چه رسد به مبارزه با 

ت 

ری 

 

. ت

به 

پرداخت و در آنجا امکان ... و جایگاه فعالين داخل و خارج، زنان و مردان، ترانس سکسوئل ها و ترانسوستيت ها و 

 چالش های ما به. ميلی به نظرشان رسيد حتمٌا با نشریه و یا با خود من در ميان بگذارند

 

شما برای پيک نيک رفتن هم نياز به برنامه ریزی. ردازیدمشخص به نبرد با این سيستم بپ

کسانی که با هر گونه سازماندهی مخالف. رژیمی که دائما به نقض حقوق شما با انواع روش ها و انواع ابزار سرکوب مشغول است

در این مورد بحث های بسياری مطرح ! و اما رهبری؟.  و حياتی نيستمی کنند برایشان امر بر هم زدن این مناسبات امری جدی

با درک سنتی از رهبری . درک من از هيرارشی و آتوریته در جنبش های اجتماعی روشن است و قبال مکتوب ارائه داده ام. است

کان تحرک در یک تشکيالت الزم و ضرواز سوی دیگر وجود ارگان های انتخابی تصميم گيرنده را برای ایجاد ام. مرزبندی دارم شدیدا

شفافيت و علنی بودن کليه مراحل تصميم. بدیهی است بایستی یک ساختار دمکراتيک دارای نهادهای کنترل نيز باشد. دانم می

گری به اما اجازه بدهيد بحث سازماندهی و رابطه داخل و خارج از کشور را در جای دی. چنين ساختاری استی گيری از اصول اوليه 

هم نکاتی مطرح شده اس" چراغ"هم اشاراتی به این بحث داشته اند و در " ماها"دوستان در نشریه . صورت همه جانبه تر باز کنم

به نظر می آید اما دوستان طراح این بحث ها هنوز به جنبه های مختلف آن نپرداخته اند و کمبود چالشی جدی پيرامون این موضوع 

 . خورد چشم می

. کنيم" سازماندهی و راه کارهای آن در جنبش همجنس گرایان"را ویژه بحث " چراغ"اگر موافق باشيد پيشنهاد ميکنم شماره بعدی 

بعد ميتوان به نقش 

 .تری را فراهم کردنظر دهی دوستان بيش

" چراغ"در پایان از خوانندگان گرامی نشریه . با تشکر فراوان از شما برای تالش هایتان و قدردانی از فرصتی که در اختيار من قرار دادید

خواهش ميکنم اگر نکته ای انتقادی و یا تک

 .نظری صریح و روشن نيازمندیم

 

ShadiAmin@web.de 
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 يــچـــه
 دريچه برگزيده ای است از اشعار و مطالب خوانندگان چراغ

 ری

2002@yahoo.ssusansaberi 

 ن همجنسگرایان ایرانی

 اولين نوشته اطالعيه ای .از طرف سازمان همجنسگرایان ایرانی از طریق پست اینترنتی دریافت کردم

اکبر گنجی برای آزادی زندانيان سياسی حمایت شده بود و در نوشته دوم تحت عنوان یک 

وجب شگفتی و در عين حال 

 

کومتها 

 

ه جمهوری 

ک 

 ده

کرد 

و 

 

 

در

 

سوسن صاب

e

سخنی با سازما

طی چند روز گذشته دو نوشته 

" فراخوان"از این سازمان بود که طی آن از 

 .پرسش موضع گنجی در مورد همجنسگرایی و حقوق همجنسگرایان مورد سئوال قرار گرفته بود 

نسانی و جنایتکارانه جمهوری اسالمی در قبال همجنسگرایان، حمایت یک سازمان مدافع باتوجه به موضع رسمی و عملکرد ضد ا

حقوق همجنسگرایان  از یکی از مهره های مهم سرکوب و تثبيت حکومت اسالمی  در درجه اول م

، شکنجه ها و تحقير هر لحظه و بيست و هفتها من در این نوشته قصد ندارم ليستی از اعدامها، به زندان انداختن. تاسف است 

داستان زندگی و مرگ صدها و هزاران . ساله همجنسگرایان در ایران را درمقابل فعالين دفاع از حقوق همجنسگرایان قرار دهم

زمان سا" همجنسگرا در ایران تلختر و در عين حال آشکارتر از آن است که نيازی به افشاگری در این نوشته و آنهم برای 

سازمانی که هدفش دفاع از همجنسگرایان است و طبق تعریف نميتواند از قوانين و یا ح. داشته باشد" همجنسگرایان ایرانی 

.و یا افرادی که در عمل  بر عليه همجنسگرایان بوده و در سرکوب و قتل و ایجاد فضای مرگبار نقش داشته اند حمایت کند

خود وی این سابقه سياه را به . وی از سازماندهندگان و فرماندهان سپاه پاسداران بوده است . جی است یکی از این افراد اکبر گن

بوده که در آن هزاران تن از مخالفين آزاد" ميهنی " او در آن سالها در خدمت . گذاشته است " ميهنش " حساب خدمت به 

زاران تن در حمله وحشيانه سپاه مرگ به کردستان و ترکمن صحرا به خاه. ضدبشری اسالمی به جوخه های اعدام سپرده شدند

گنجی  از . بوده که در آن همجنسگرایی گناه محسوب ميشود و جزای مرگ دارد " ميهنی" گنجی در خدمت . و خون کشده شدند

ين سابقه ای در ایجاد زندانهای این فرد با چن .مسئولين  سپاه پاسداران حکومتی بوده که همجنسگرایان را بدار کشيده است 

پروژه گنجی یک طنز تاریخ . سياسی و ایفای نقش در قتل عام زندانيان سياسی  خواهان آزادی زندانيان سياسی شده است 

جدیدشان براه افتا" قهرمان " و عده ای نيز به دنبال این ! قاتل به حال قربانيانش ميگرید و خواهان احقاق حقوق آنهاست. است 

ولی مسئله نه بر سر نظر گنجی بلکه عمل. طرفدارانش ميگویند که آقای گنجی نظرش عوض شده و باید از آن استقبال کرد .اند

طرفداران امروز گنجی همانهایی هستند که یکدوره زیر عبای خاتمی سينه ميزدند و با به .  است 60 بویژه در سالهای خونين  وی

شيرین عبادی و عدم . رداد، پروژه عمر خریدن برای جمهوری اسالمی ، بدنبال ترفندی دیگر بودندشکست کشيده شدن پروژه دو خ

اما این پروژه هم در مقابل عظمت جنبش . تناقض اسالم و حقوق بشرش چند صباحی صفوف متالشی شان را به حرکت درآورد

در این فاصله اعتراضات مردم با مطالبات رادیکال . حنه خزیدسرنگونی طلبانه مردم جان به لب رسيده ایران دوام نياورد و به پشت ص

در تقابل.  برحق روز بروز وسعت گرفته و خواست سرنگونی حکومت سياه اسالمی به خواست عمومی مردم تبدیل شده است 

ت دارند نيز دست از تالشهای طبيتا جریاناتی که از رشد مبارزات مردم ، از بروز یک انقالب عليه نه تنها حکومت بلکه کل نظام وحش

پروژه گنجی یکی از این تالشها و ترفندهای نيروهای مخالف انقالب مردم ، نيروهای مخالف سرنگونی.  مذبوحانه شان بر نميدارند

وضعيت نيروهای مخالف سرنگونی رژیم و تغييرات بنيادی در جامعه ایران آنقدر اسفناک است که گنجی . جمهوری اسالمی است 

گنجی قرار است چند صباحی سرنگونی حکومت اسالمی را به تعویق  .کس دیگری را ندارند. سدار قهرمان و رهبرشان است پا

گنجی و جنبش ملی اسالمی پشت سرش قرار است مانعی بر سر راه رسيدن مردم به رفاه و خوشبختی و خالصی از . بيندازد
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 نظم نوین جهانی و سياست رژیم چنج غرب جا باز می کند و از طرف رو این هدف در چهارچوب. نکبت جمهوری اسالمی باشند

 .کل داستان همين است . های معلوم الحال جهانی حلوا حلوا ميشود

 !دوستان فعال در سازمان همجنسگرایان ایرانی 

سانه 

دوره فرماندهی اش ه از نقش خودش در سرکوب مخالفين و زندانيان سياسی 

و 

ه 

 

 نم سوسن صابری

تالش شما در مقام کنيم از تشکر می . شما به سازمان همجنس گرایان ایرانیی م از نامه متعهدانه و نقادانه 

ی و 

آن . د در ایران نيست

 

امروز " ،خود گفته استکه   اکبر گنجی.موارد اساسی با اکبر گنجی اختالف نظر دارداز ن ایرانی در بسياری 

خویش نشان داد که با دليری تا پای جان در مقابل ظلم و استبداد نظام حاکم و والیت ی  عملکرد چند سال گذشته درجی، 

ن 

ن 

گنجی نه دلش برای زندانی سياسی سوخته و ن

گنجی خود یکی از مهره هایی  است که باید بدليل همکاری و نقشش در سرکوب از مردم ایران معذرت بخواهد . پشيمان است 

عليرغم هر پاسخی که در قبال مسئله . وی صالحيت بلند کردن پرچم مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی را ندارد. پاسخگو باشد

حمایت سازمان همجنسگرایان ایرانی از این خيم. ه باشد ، صالحيت دفاع از حقوق همجنسگرایان را نيز نداردهمجنسگرایی داشت

این اشتباه جدی را شما در زمانی مرتکب شده اید که سازمانهای مدافع حقوق. شب بازی جدید ، یک اشتباه سياسی جدی است 

صرف دفاع برحق از آزادی کليه . و اعدام همجنسگرایان در ایران پرداخته اندهمجنسگرایان در سطح جهان ، به اعتراض عليه سرکوب 

زندانيان سياسی نمی بایست شما را بدام ترفند جدید جریاناتی که ميخواهند یکبار دیگر مبارزات مردم را به بيراهه بکشانند ، یعنی 

مطمئنا نميخواهيد به عنوان .  برده و نظرتان را عوض کنيد در انتها اميدوارم که به اشتباه سياسی خود پی .پدیده گنجی، بيندازد

 .بخشی از قربانيان حکومت اسالمی به سياه لشکر بازی سياسی یکی از مهره های این رژیم تبدیل شوید

 

خا

در ابتدا تشکر می کني

 ماه مه ١٧خصوص سخنرانی مسئوالنه و ارزشمند شما در ه بو گذشت، که  یهای سالدر های جنسی  یک مدافع حقوق اقليت

حمایت و تالش شما و دیگر یاران و رفقایتان در حزب کمونيست کارگرو  ،روز جهانی مقابله با هموفوبيا، در استکهلم سوئد ،٢٠٠۶

 . را تقدیر می کنيمهای جنسی  بين المللی عليه اعدام، در دفاع از حقوق اقليت یآزادی زن و کميتهسازمان 

 مدنی موجویها ما معتقدیم که جنبش رهایی بخش همجنس گرایان ایرانی رها از اجتماع ایران و دیگر جنبش 

به بند کشيده است، آن نظام که کارگران روز مزد و استثمار زده را چپاول مینظام و اندیشه ای که دگراندیشان و مبارزان سياسی را 

طناب دار بر گردن همجنس گرایی می با دگرباشان نيز در ستيز است، و را تاب نمی آورد، همان نظام اندیش کند، که وجود هيچ دگر

ه بهای سرکوب غریزه طبيعی و نياز درونی افکند که جرمش عشق ورزی به همجنسش بوده است و دگرجنس گرایی اجباری را، ب

رها از مشکل دیگر دگرباشان و ) دگر جنسگرا ، دگرجنس گونه-هم(های جنسی  معضل و مشکل ما اقليت.  تاب نياورده است،اش

 . دگراندیشان نيست

سازمان همجنس گرایا

هر کس حرف از دموکراسی و حقوق بشر می زند، می باید با صراحت و شفافيت موضع خودش را درباره نقض حقوق بشر در ایران 

 ناروشن و عاری از شفافيتموضعی  مليون از جمعيت ایران را تشکيل می دهند، ۴که در حدود در قبال همجنس گرایان  ".اعالم کند

 ! دارد

اکبر گن

ای. ایستاده است و برای رسيدن به هدفش، جانش را بر کف دست نهاده است ) شاه سلطان علی خامنه ای،به قول گنجی(فقيه 

اما همان اخالق انسانی، که ما سخت . چشم بستن بر آنها خالف انصاف و اخالق انسانی استرزشمندند و اهای اکبر گنجی  تالش

  یهای سياه و دردبار دهه سال ی عامالن و سردمداران حکومتیی به ضرورت آن معتقدیم، ایجاب می کند که اکبر گنجی و همه 

 و چنانچه شاهد و مدرکی دال بر دست داشتن آنایستند، و جلوی ميز محاکمه بادر دادگاهی علنی و قانونی حاضر شوندروزی ، ۶٠
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 در کنفرانس ،اکبر گنجی خود نيز برای شرکت در چنين دادگاهی. گردند) و نه اعدام(، محاکمه بود ها موجود یت و سرکوبیادر جنا

 . برلين، اعالم آمادگی کرده است

ی مرگ و اعدام و خفقان بود، در هاله ای از ابهام فرو رفته ها ، که سال۶٠  یهای دهه  اکبر گنجی در سال یهر چند که گذشته

و فراموش نکن  ی و فلسفه،بازنگری مجدد مفاهيم دینی" ،ها و گفته های گنجی مثل است، هر چند ما با بسياری از حرف  "،ببخش

این احوال دليلی برای عدم   یبا همه ...مخالفيم، هر چند گنجی موضع روشن خود را در قبال همجنس گرایان اعالم نکرده است

 . شرکت در مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی نيافتيم

 

 از فراخوان اکبر گنجی برای دفاع از حقوق انسانی و آزادی زندانيان سياسی حمایت می کنيم، اما  کهما با صراحت اعالم کردیم

  یزمان که توجه جهانيان به مناقشه ان معتقدیم در این ما اعتقاد داشتيم و همچن.کسی را به عنوان رهبر این حرکت نمی شناسيم

برای جلب توجه جهان به نقض حقوق بشر در ایران ) حتی سمبوليک(هسته ای و بحران خاورميانه جلب شده است، از هيچ تالشی

 . کردنمی بایست فروگذار 

البته با هوشياری و چشمان (دوش دیگر مبارزان مبارزه عليه استبداد و ظلم، می بایست دوشای اعتقاد ما بر اینست که در جبهه 

 منصور اسانلو  یما به زبان بریده در حمایت ما از فراخوان شرکت در اعتصاب غذا، نگاه. دریغ نکرد و از هيچ کوششی ،ایستاد) باز

 ، نخواندهایروزنامه  هيچ  دردها زندانی سياسی و عقيدتی که هيچ کس حتی نامشان راصفریاد در گلو خفه شده به  و است،خيره 

 حمایت علنی ما از این اعتصاب غذا، حمایت از مبارزه ی مسالمت آميز برای کسب .نده اهای رژیم ایران پژمرد زندانی و در گوشه 

، جامعه ی مدنی بخشی از "اقليت ها"ما واقفيم که بدون اعالم حمایت سازمانی اقليت های جنسی، و  دیگر . حقوق مدنی است

برای عدالت اجتماعی شرکت می " مسالمت آميز"ما، سازمان همجنسگرایان ایرانی، در مبارزات . ا از دست داده استحاميانش ر

 افراد ز درصد ا١٧های جنسی ایرانی،  ما اقليت. ها کامل کرده باشيم" حقوق"کنيم تا تصویر جامعه را در حرکت به سوی کسب 

 ،ها انسان مليوناین رقم یعنی  ،) درصد دگرجنس گونه٢ درصد دوجنس گرا و ١٠  درصد همجنس گرا،۵(اجتماع را تشکيل می دهيم 

 . ثير گذار ایفا کنند، اگر که بر قدرت خود آگاه باشندأکه می توانند در تعيين سرنوشت سياسی ایران نقشی حياتی و ت

حال موضع خود را در قبال ه که تا ب فعاالن سياسی اپوزیسيون،  از که مااستپرسشی که اکبر گنجی بی پاسخ گذاشت، پرسشی 

ما با نظام حاکم تا رفع تبعيض ی مبارزه .  مشخص نکرده اند، خواهيم پرسيد،ا ه و حقوق انسانی آن، درصد از افراد اجتماع١٧این 

 آن ماست، به پس از آن، باز در کنار دیگر اعضای اجتماع، و همچنان زیر پرچمی که از ، وهای جنسی ادامه خواهد یافت عليه اقليت

 در کنار دیگر ، ایجاب کند ماجا که منطق  و تا آنآگاهی،ما در این پيکار با . پيشبرد گفتمان های آزادی خواهانه خواهيم پرداخت

به ميزانی برای سنجش ، و تبدیل می کنيم" پرسش"به  و پرسش از گنجی را ه ایممبارزان، برای رسيدن به اهداف مشترک ایستاد

 . جامعه آزادگی؛ و در ميزانآزادی خواهی جامعه و سخنگویان آن در گفتمان "تحمل ابعاد"

 .تشکر می کنيمما بار دیگر از شما و انتقادات شما 

  و برابری،به اميد آزادی، عدالت 

 سازمان همجنس گرایان ایرانی

 

 نامه حميد از کردستان

ين هم جنس گرایی خود را نشان داده و در این یکی دو ساله که از تولد از زمانی که اینترنت در ایران متولد شده و وبالگهایی با مضام

 می گذرد هم جنس گرا و هم جنس گرایی تا حدی توانسته نفس بکشد خوشبختانه مردم و خصوص جوانان تا حدی  pgloسازمان 

گی درصد زیادی از همين مردم گی را با آن آشنا شده اند ولی از سوی دیگر به دليل سو تعبير ها و بر داشت های نا درست از لغت 
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البته اینجا منظور من از گی کل اقليت های جنسی می (بچه بازی و امثال این القاب می داند ... هم جنس بازی .... سکس مطلق 

  .ر اذهان جای خود را باز کرده استو باز هم متاسفانه این عنوان ها د) باشد 

سایت های اینترنتی؟ ما موران فاسد دولتی؟ بی سوادی خانواده ها؟ دین؟ یا به نظر شما مقصر کيست؟ وبالگ نویسان؟ 

چرا وقتی می گویند هم جنس گرا همه به همه چيز فکر می کنند جز احساس های عاطفی آن؟ ... اشتباهاتی از سوی خود ما؟ 

سات ما باید پست و بی ارزش شمرده چرا باید در مورد جنس گرایی اذهان هميشه دچار اشتباه شوند؟ چرا هميشه عواطف و احسا

 شود در حاليکه پاک ترین و بی ریا ترین احسا سات عاطفی را هم جنس گرایان دارند

  در حق ما هر چه گوید جای هيچ اکراه نيست زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست    

 وشان راه نيست خود فروشان را به کوی می فر بر در ميخانه رفتن کار یک رنگان بود        

اگر بخواهيم از اول شروع کنيم خود من تا کنون سایت یا وبالگی را ندیده ام که در مورد هم جنس گرایی اطال عات نادرستی را به 

مردم بدهد مگر اینکه در آن هدف های مشخص شده ای باشد برای خدشه دار کردن هم جنس گرایی که اگر هم باشد یقين بدانيد 

مورد دیگر که مربوط به نظام  است که جای چانه زدن ندارد کيست که نداند این نظام انسان .  جنس گرا نيستندهم صاحبان آنها

 . ستيز است و با هر چيز پاکی در دنيا خصومت دارد و صد البته بزرگترین معظل هم جنس گرایی در ایران همينها  هستند

نظر آماری مثال باال رفته است ولی هنوز حتی در بين به اصطالح روشن مورد دیگر درست است که دراین چند دهه سطح سواد از 

. فکران ما ابلهانی   هستند که تا لب می گشایند به راحتی می توان فهميد که هنوز در دانشگاهای ما جای خيلی چيزها خاليست

س گرایی را بيماری و انحراف می دانند نباید از ما داميکه حتی روان شنا سان ما با آن همه ادعا و پز و افاده در کما ل بالهت هم جن

 . دی داشتپدر مادر های بی سواد و عامی انتظار زیا

مورد مهم دیگر دین ماست که به خود اجازه داده است به اطاق خواب مردم سرک بکشد و مردم را مدام امر ونهی کند که این درست 

در هيچ جای قران اسم درستی از این اقليت ها .... ر به ما تحميل شده است است و آن نادرست همين دینی که ما االن داریم به زو

بسيار راحت در احادیثش احکامی چون اعدام و سنگسار در مورد بنده هایش آمده است؟ و اما می رسيم به . نيا مده است هيچ

ن می سوزد؟ تا چه حد حاضریم از خو دمان مایه باال تر از تمامی موارد خود ما هستيم که تا چه اندازه  دلمان برای خو دما خودمان

بگذاریم؟ تا چه حد حاضریم در مورد هم جنس گرا بودنمان تحقيق کنيم آنرا بشناسيم؟ خيلی از هم جنس گرایان فقط می دانند گی 

را سرکوب خيلی از هم جنس گرایان از هم جنس گرا بودنشان بی خبرند و فقط عذاب می کشند و می خواهند ان. هستند همين

گاهی که با بعضی از ..... خيلی از هم جنس گرایان حتی دسترسی به اینتر نت ندارند و این آب باریکه را هم نمی شناسند ..... کند 

با با اینا کس ..** بچه ها صحبت می کنيم و مجالت سازمان را معرفی می کنيم گاهی جواب ها یی می شنویم که درد اور است

ما در نهایت همه چيز را با هم می خواهيم ولی در کمال حماقت ..***  ببينم تو مجالت عکس سکس هم داره..حرف مفته.. شعره

 .....انتظار داریم آنرا جویده  در دهانمان بگذارند بدون اینکه تکا نی به خود دهيم 

و یا .... ياید و عدالت را برایشان  بياورد مردم ما آرزو دارند که یک شب شخصی به نام امام زمان ظهور کند مثل فرشته ها از آسمان ب

اینکه منتظریم جرج بوش و تونی بلر یک شب به ایران حمله کنند و در ازای هيچ چيز دموکراسی را برای ما چشم روشنی بيا ورند 

فت که با تمام وجود در البته نبا ید زحمات عزیزانی را نادیده گر.. چون که ما مثال آریایی هستيم با چند هزار سال پيشينه تاریخی

.. مورد تجاوز قرار گرفتند.. کسانی که در زندانها شکنجه شدند . تالشند که موجودیت خود و هم رنگانشان را به اثبات برسانند

. کسانی که در خارج از ایران هستند  و در حاليکه می توانند بی خيال به زند گی ادامه دهند برای هم احساسانشان  در تالشند

هيچ کس برای  .آزادی یعنی من و شما در کنار هم. زان هم رنگ فقط یک چيز را می خواهم بگویم امام زمان من و شما هستيمعزی

ه شکل ظاهر و به  بيایيد همدیگر را به خاطر هم احساس بودن بخواهيم ن.نزدیک ترین افراد خانواده خودمانما دل نمی سوزاند حتی 

 . به اميد روز آزادی.تردید نداشته باشيد  . را به هيچ نامی پذیرا نخواهد شدا نخواهيم کسی ماتا ما خود ر .قول بچه ها کالس
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 »  نگاهی کوتاه به انديشه و آثار راينر ورنر فاسبيندر«فيلم 

 سينا هنردوست: مؤلف

 

 آلمان در ساز ترین فيلم  نویسنده، کارگردان و بازیگر آلمانی، نوآورترین و مهم راینر ورنر فاسبيندر، شاعر،

  دوم جهانی و پيشگام فيلم نوی آلمانی گ از جنسدوران پ

 :زندگی فاسبيندر 

پدرش پزشک و مادرش . جهان گشود چشم به ) Bad Wörishofen(  در آلمان ١٩۴۵ در سال فاسبيندر

ه ی  با رفتن پياپی به سينما عالقپنجاه ه یهای پایانی ده در سال. دبيرستان رفت جا به در شهر مونيخ بزرگ شد و همان. مترجم بود

های  های آموزش بازیگری، نخستين فيلم  شصت، همزمان با شرکت در کالسه ی دهه یدنبال آن در ميان رفی به فيلم پيدا کرد و بهژ

 خویش  دوجنسگرا بودنازدر همين دوران بود که .  ساخت،1966" هرج و مرج کوچک" و ،1965" خيابان گرد"های  نام کوتاهش را به

را رها کرد و مدرسه  نمانده بود که راهیتا آزمون پایانی دبيرستان . زمان ارتباط گرفت آگاه گشت و با برخی محافل همجنسگرای آن

از (را بنا نهاد که هانا شيگوال " اترئضد ت" انجمن 1968در سال . آغاز به کار کردهای مجلسی مونيخ  با سمت آمارگر در انجمن بازی

 .نيز عضو آن شد) هایش ن بازیگران زن فيلمبرجسته تری

 و در پی آن، رنگ و بوی سياسی 1968داری و جنبش دانشجویی   رفاه سرمایهه ی گفتمان جامعه یها سراسر زیر سای این کوشش

با کمترین " تعشق سردتر از مرگ اس"نام ه  ب1969فاسبيندر نخستين فيلم بلند داستانی خود را در سال . گرفتن هنر و ادبيات بودند

 هانا شيگوال و خود . فرانسه استیهای پليسی آمریکایی و موج نو  فيلمک این فيلم متأثر از زیبایی شناسي.امکانات ساخت

   .فاسبيندر دو نقش آفرین نخست این فيلم هستند

 دیگری نيز یها های خودش، در فيلم این فيلمساز پر کار افزون بر کارگردانی، بازیگری زبردست نيز بود و در کنار بازیگری در فيلم

 .1982در سال " 1989کاميکازه "تخيلی  -فيلم علمی:  برای نمونه،آفرینی کرد نقش

گراست که همچون شمعی سوخت و   این هنرمند انسانو کار مداوم کوشش ه ی فيلم و چندین نمایشنامه و شعر و ُرمان، نتيج۴٢

فاسبيندر . ه جوایز داخلی و جهانی دست یافتبآثار ارزنده اش ين رو بود که بارها برای  گویی از هم. را روشنایی بخشيد خودپيرامون

 در مونيخ، به سبب ،1982 ساخت و سرانجام در دهم ژوئن ه، بر اساس رمان ژان ژن1982در سال " Querelle"آخرین فيلم خود را بنام 

 . ور، جهان را برای هميشه بدرود گفت کوکایين و داروی خواب آه ی همزمان و بيش از اندازه یاستفاد

نها برای مدت دو سال با وی ت. جنسی داشت، و دوجنسگرا بودنش نيز کامًال آشکار بوده ی فاسبيندر در طول زندگی خود روابط آزادان

 .درازا نکشيد  که به، زناشویی برقرار کرده یاینگرید کاون، بازیگر زن فيلم هایش، رابط

 :های فاسبيندر  اندیشه

این پيشامد و فروپاشی آن، و نتایجی آه در پی داشت . های فاسبيندر گذاشت برپایی و سرنگونی رایش سوم تأثير ژرفی بر فيلم

 ه یعنوان درونمای  آلمان بهه ی، فيلمساز را برآن داشت تا از جامع) بيستم را به لرزه درآورده یآورترین پيشامدی آه سد اندوه (

همچنين در برابر .  خواست گذشته را زنده و حاضر نگاه دارد  به این وسيله او می. های هنری خویش بهره جویدبنيادیْن در سراسر آار

های  فيلم. مقابله کند"  شرم آور از راه سکوت مرگباره یفراموش کردن گذشت "ا، ی"به فراموشی سپردن" در مورد  مقامات باالدستور

  توجه فاسبيندر اما بيشتر به.  بازنده اند گذشته انجام نگيرد،ه ی، اگر گفتمانی در بار، هر دواندهند آه چگونه توانا و ناتو او نشان می

آورد و آن را در پشتيبانی از ناتوانان و ستمدیدگان به   شناسانه بوجود می است و بدینسان سرآغازی راستين و زیبایی) قربانيان(ناتوانان

 آثارش زیر پرسش رود، ه یشناسان های زیبایی دهد که نه ارزش ای انجام می گونه  این کار را بهاو). خورد ترس روح را می(گيرد،  کار می
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 .دنشعارگونه جلوه کناین آثار و نه 

های  اجتماعی اقليت -انزوا و یا وضعيت روانی -در -انسان. های دیگر این فيلمساز هستند روانی از جمله دستمایهه رخدادهای پيچيد

شناسانه از روابط  ها به دریافتی روان فاسبيندر به یاری این دستمایه. اند  موضوع در آارهای او بودهه یدهند شكلاجتماعی همواره 

 در ،های فاسبيندر گواه نگرش منفی او به انسانند فيلم. کشد  خود به تصویر میه یدستی ویژ رسد و آن را با چيره ميان انسان ها می

اند و در بسياری از فيلم هایش نيز  زنان نيز همواره مورد توجه او بوده. کند هایش ابراز همدردی می های فيلم عين حال او با شخصيت

آوشيد تا نافرمانی از ارزش های   رایش سوم می ) حسرت، ورونيکا فوس–زندگی زناشویی، ماریا براون (ایفاگر نقش نخستند 

ای  گونه فاسبيندر اما به. ر آلمان را از ذهن مردم آلمان ریشه کن کندتحميلی خود را، و نيز هرگونه تردید به جهان بينی حاکم ب

. آند  آثار او را آامل میه ینگاه او به عشق آزاد درونمای. ست اناپذیر در پی بازیابی این تردید، و تشویق جامعه به آژروی خستگی

او بر سر آن . سوزد سان درآتش حسرتش می آرمانی از دست رفته آه ان،عشق در پيشگاه فيلمساز چيزی چون یك آرمان است

نور، سایه، حرکت : نيست آه موضوع داستان را ثبت کند، بلكه تالش او بيشتر به تصویر کشيدن داستان به معنای یک اثر هنری است

 . بخشيد ای می و دیگر افزاری آه او در دستانش به آنها نمود ویژه

ا به روی مخاطب بگذارند آه گویا او شخصيت هایش را درون نقش هاشان گرفتار آرده های او شاید در نگاه نخست این تأثير ر فيلم

این افراد نه در جریان زندگی، بلكه بيرون آن . است، ولی آن چه آن ها براستی در آن گرفتارند خاستگاه اجتماعی آنان است

با این حال می بينيم آه او شخصيت هایش . ا ندارندای گرفتارند و توان شكستن دیوارها ر آن ها پشت دیوارهای شيشه. سرگردانند

 !  را در حقيقت خودش دهد و یا شاید هم را پناه می

گوگ، و آرتاود،  آیا او پس از ون. بازی خود، و همچنين پيكار خود با هرگونه سازش را با زندگی خود پرداخت فاسبيندر بهای دست و دل

 ناشی از مناسبات اجتماعی است؟)  آشی باشد -اگر خود (اش سومين هنرمند برجسته ای است آه خودکشی

 اجتماعی از نگاه او نه تنها پذیرفته ه یمناسبات و هنجارهای پذیرفته شد. فاسبيندر بيش از هر چيز یک سنجشگر  اجتماعی است

د در برابر اجتماع خویش را او بار سنگين مسئوليت هنرمن. گردد شان آشکار می  حقيقیه ینيستند، بلکه به نقد کشيده شده و چهر

توجه . کند  نقش خود را به عنوان هنرمندی روشنگر به خوبی ایفا می بر دوش کشيده و بدون آنکه آثارش شعارگونه جلوه کنند،

 این ه یگرایان از جمل همجنس.  خورد  آثار وی به روشنی به چشم میه یفيلمساز به اقليت های اجتماعی با نگاهی به درونمای

وی برخورد جامعه را با اینگونه افراد با نگاهی ژرف به تصویر کشيده و بدون آنکه به پشتيبانی یکی در برابر . ند ات های اجتماعیاقلي

ها و دشمنی  داوری او شاهد است که چگونه نگاه دیگران، پيش. گذارد  این برخورد را برابر چشمان بيننده میه یدیگری برخيزد، نتيج

او این وضع را دریافته، در آثارش به نقد .  کشاند ین افراد تأثير گذاشته و زندگی آن ها را به سوی نابودی میشان در سرنوشت  ا

دهد که اقليت ها نيز انسان هایی هستند همچون دیگران، با  همتایی نشان می فاسبيندر با استادی بی.  کند کشيده، محکوم می

، یا ناهمگون با )به هر دليل(و نيازها که به سبب شکستن هنجارهای چيره بر جامعههمان ویژگی ها، دردها و آرزوها، خواست ها 

های دیگری نيز همچون  دستمایه افزون بر اقليت های اجتماعی،.  اجتماع رانده شده انده یارزش های پذیرفته شده، به حاشي

 جنسی، آثار او را به ه یاز به عشق و رابط آلمان پس از جنگ دوم، مردساالری و نگاه فردی فيلمسه یبررسی دگرگونی جامع

 . سازند ای کامل بدل می مجموعه

شود؛ او در بيشتر فيلم هایش  خوانده می" سهل و ممتنع"فاسبيندر به گمان من در ميان آن دسته از هنرمندان جای دارد که آثارشان 

هنرمندان به  گونه از این.  چندان در بند اندیشيدن نيستای که  دهد و هم بيننده   آگاه و اندیشگر را مخاطب قرار میه یهم بينند

آنتون چخوف .  ندرت دیده می شوند زیرا اینگونه آفرینش هنری آسان نيست و نيازمند دریافتی درست و ژرف از زندگی و جامعه است

 . ای عالی از این دسته هنرمندان است نمونه
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 ه یاست آه در ده" داگالس سيرك"است؛ خود او نيز زیر تأثير فيلمساز هاليوود " ملودرام" روایی در بيشترین آثار فاسبيندر ه یشيو

 .های بسياری به این شيوه ساخته است پنجاه ميالدی در آمریکا فيلم

 :نگاهی مجمل به سه فيلم از فاسبيندر 

 * :یک سرنوشت زنانه ) ١

 وابستگی، تصاحب، حسادت، سرکوبی 

   " ترا فون کانت ِپهای تلخ اشک "نگاهی به فيلم 

 .)شده است ناميده هلِنمارفيلم  که در کسی استاین فيلم پيشکش به (

ه در آپارتمانی لن مد، با منشی خود مار موفق پترا فون کانت، طراح:فيلم داستان

ریف می ، و تعدهد ش سيدونی شرح می ااو سرگذشت ازدواج دوم خود را برای دوست قدیمی. کند  زندگی می شيک در شهر برمن

از  شمرده و کوشیده تا این خواری را ارزش   که چگونه موفقيت او در کار باعث شد تا شوهرش خود را در برابر او خوار و بیکند

زندگی زناشویی .  نيست  تحملقابلبرای پترا دیگر که می رود این وضعيت تا جایی پيش  . ِشان جبران کندی  جنسه یراه رابط

آشنا شده » کارین تيم«پترا با دختر جوانی بنام . ا به ظاهر آرام است، پنداری او با این مسئله کنار آمده استسيدونی اما برخالف پتر

ه  ب را،موفقيته می دهد که درهای پترا برای حفظ این رابطه به کارین وعد. دپيدا می کنندو با هم رابطه  و آن، شود  می اوو عاشق

کارین . داند این خوشبختی به درازا نخواهد انجاميد ، ولی کارین هوشمند به خوبی می کرد، بروی او باز خواهد مانکن یکعنوان

سرانجام پترا را ترک کرده و نزد شوهرش که به . دهد  عالقه نشان می نيز به مرداناو.  با پترا ویژه در رابطهه ست آزادمنش، ب دختری

کند، از   و به کارین نيز احساس وابستگی می، به پایداری این رابطه ایمان داشتهپترا که. رود تازگی از استراليا به اروپا بازگشته، می

 براه روزش چشم گذشته و پترا در جشن زاد شش ماه از این ماجرا. شود این پيشامد غافلگير شده و دچار ناراحتی اعصاب می

با این وجود پترا از عشقش به کارین . شوند نشانی از کارین است، ولی تنها گابی دخترش، مادرش و سيدونی در آنجا حاضر می

واقعيت احساس خود را گوید  او تازه هنگامی که از احساساتش سخن می. کشاند ن را به بحث و جدل با خودش میاگوید و حاضر می

پترا . گذارد  اثر میاین دریافت در او همچون رهایی از بند." خواستم او را تصاحب کنم من عاشق کارین نبودم، تنها می: "یابد می در

ای را از سر گيرند و آن حالت باالدست و زیردست را که تاکنون بر  کند که همکاری دوباره اکنون به منشی خود مارلنه پيشنهاد می هم

 . ودر دارد و می ه که در سراسر فيلم ساکت است، لوازمش را جمع کرده، چمدانش را برمیلنمار. شان چيره بوده، فراموش کنند ه رابط

 : نگاهی به فيلم

این فيلم تنها اما ، به کارین با آب و تاب بسيار در فيلم تصویر شده استپترا نيز ابراز عشق و ، کارین به پتراپرشور  ه ی عالق چندهر

شدن  جنسگرایی بيشتر در خدمت روشن آن هم جنسگرایی زنانه نيست، بلکه اثریست پيرامون مناسبات قدرت که در  همه یدربار

را موضوع  کارگردان، این ه یها بوسيل همچنين بکارگيری سختگيرانه و دقيق صحنه.  مورد پژوهش فيلم قرار گرفته استه یدستمای

 و نگاه آن نيز هرگز به ،کند ها را ترک نمی گذرد، دوربين هيچگاه اتاق برای نمونه سراسر فيلم در آپارتمان پترا می. کند تر می برجسته

 س این حبيننده که به  ماند تا جایی ای خيره می ایستد و به نقطه  حتی گاهی درون اتاق از حرکت بازمی،رود  میسوی فضای آزاد ن

زنی  (شود  برجسته می حضور دارداین حالت بيش از هر چيز در نماهایی که پترا در آن .دهد که پشت در بسته مانده است  دست می

مردان که از این . )به ظاهر مثبت موجودیت خود احساسات خود و خودخواهی  واقع دردراما  که ظاهرًا در آپارتمان خود گرفتار آمده،

پترا و کارین در این فيلم سرگرم بازی قدیمی وابستگی،  .دو زن محسوس است رفتار شان در اند، حضور دائمی فضا جدا مانده

 . تصاحب، حسادت و سرکوبی هستند

 برای نمونه هنگامی که ،ماند در پرداخت فيلم از چشم پوشيده نمیاین  و استای تئاتر نوشته فاسبيندر این داستان را در آغاز بر

رسد، زنگ تلفن به صدا  شود؛ یا زمانی که پایان گفتگویی فرا می   رسد، نور صحنه به شدت کم می پایان می ای به صحنه
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ای غيرطبيعی و تئاترگونه در سراسر فيلم به  وار و به گونه  دکلمهپترا فون کانت سخنانش را. یابد آید و بدینسان واقعه ادامه می درمی

گذرد و از حضور جهان بيرونی در  گوید؛ سراسر فيلم در آپارتمان او می فيلم شعرگونه سخن می های مهم آورد و در صحنه زبان می

 . داخل آپارتمان خبری نيست

زانی چون داگالس سيرک، یوزف مانکيویچ و جورج کاِکر سرگرم ساختن  بيستم در هاليوود فيلمساه یهای چهل و پنجاه سد در دهه

 زنان و ه یها از دستمای  آنه یگذاری بيشتر به سبب استفاد  این نام.اند معروف شده" های زنان فيلم" هایی بودند که به فيلم

او در اینجا . ساخت  فردی خوده ی سبک و شيونگاهی به آن آثار، اما با فاسبيندر نيز این فيلم را با نيم. بود بررسی سرنوشت آنان

سازد، بلکه توسط دیگران نيز به سوی  کشد که نه تنها خود به دست خویش نابودیش را فراهم می سرنوشت زنی را به تصویر می

ه این شرایط دهد که چگون  پردازد و نشان می فيلمساز همزمان به کالبدشکافی ژرفی از شرایط اجتماعی می. شود نابودی رانده می

پترا فون کانت، گرفتارآمده در جهان شهروندی، گویی منزلش را هرگز ترک . ازند سسقوط و نابودی قهرمان داستان را ناگزیر می

زیبا به های پردازی  مانند و صحنه تلخ را در فيلم با هنرنمایی بیدریافت  فاسبيندر این .داند یکسان میرا  تملک و عشق و ،کند نمی

توان   حتی می،کند شخصيت پترا فون کانت منحرف نمی ش فيلمساز در توجه بيننده را از کنکاصحنه هاگذارد، ولی زیبایی  نمایش می

 . بخشد گفت شور و هيجان بيشتری نيز به آن می

 ** "خورد  ترس روح را می) " ٢

 نظافتچی در آافه ه یپيرزن شصت سال) بریگيته ميرا(ِامی : داستان فيلم

تنهایی . آشنا می شود)  ِال ِهدی بن سالم (مراآشیمهاجر  آارگر ای با یك

شوند تا با  آن می  بر. هم نزدیك می آند ها را به آه گریبان هردو را گرفته، آن

در این ميان فشارهای اجتماعی . وجود مخالفت دیگران با هم ازدواج آنند

می از  اهطوری آه ، ب استها گسترده  سنگين خویش را بر زندگی آنهسای

 و ،خوانند شود، همكارانش او را روسپی می سوی همسایگانش طرد می

به خاطر سالم نيز . زند آوچه نيز از فروختن مواد غذایی به آن دو سر باز می  سره ی حتی فروشند،پس می زنند فرزندانش او را باز

 به نظر می ، پس از بازگشت. د آه به سفری آوتاه برونددو تصميم می گيرن هر .گيرد مورد ریشخند قرار می با یک زن سالمند ازدواج

 همكاران ِامی ،ساختمان است اندام در  همسایگان خشنودند از اینكه مردی قوی و درشت– حال عادی بازگشته رسد آه همه چيز به

 هم اآنون .كلی نو از تبعيض است شدر واقع اتفاق می افتداما آنچه . خواهد شوند و پسرش نيز از او پوزش می او را دوباره پذیرا می

عنوان آسی آه   پس به امی به، برای تبعيضی دیگرموردی استدر جمع همكاران ِامی آارگری از آشور یوگسالوی وارد شده آه 

امی و آید آه  اکنون آه فشار اجتماعی آاسته شده، فرصتی پيش می.  نيازی نيست،گردن او انداخته شود  گناهان باید بهه یهم

سالم در چشمان امی دیگر آن فرد . آرام خرد و خراب می شود  شان آرامیبيشتر به یكدیگر بپردازند، و اینجاست آه همبستگم سال

 و از سوی ،نيروی آار در خانهبه عنوان  از یكسو ،برد آار می احساساتی نيست، بلكه بيشتر ابزاریست آه در خدمت اطرافيانش به

سالم در برابر این رفتار واآنش نشان داده و با .  همكاران و خانواده نمایش در برابر برایلربا و سکسی و د خارجی جذاب به عنواندیگر

. هم گره خورده است   ميان آن دو بهه یدراینجا آشمكش ميان پيری و جوانی، بومی و خارجی در رابط. شود زن دیگری همبستر می

 . ماند  ابهام باقی میه یچيز از آنجا آغاز شده بود، در پردآخرین تالش آشتی دوباره در همان آافه ای آه همه 

 :نگاهی به فيلم

فيلمساز در این فيلم نيز زیر . ، یعنی در اوج پرآاریش در آفرینش هنری ساخت)١٩٧٣( هفتاد ه ی دهه یفاسبيندر این فيلم را در ميان

 این فيلم نيز همچون فيلم سيرك، ملودرامی .است" دهد  ی آسمان اجازه م چهآن" م تاثير آارگردان هاليوود داگالس سيرك و فيل

دربار :"گوید می این فيلم  ه یفاسبيندر خود دربار .انتقادی است -اجتماعی یفيلمی ناممكن،  عشقه وجود،،عشقی با این        ولی

                   !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                 ره نوزدهم   پيش شما–   58  



امكان ها و  داوری ه پيششود آه چگون در بخش نخست نشان داده می:  این فيلم آشكارا به دو بخش تقسيم پذیر است ".یك

آند تا در برابر این فشارها در آنار یكدیگر قرار گيرند و پشتيبان  ناچار میآن دو را  هم، ه یفشارهای محيط پيرامون، بر دو انسان شيفت

 های درونی می شود بينيم آه از فشارهای خارجی آاسته شده و این فشارها تبدیل به درگيری  در بخش دوم فيلم میو .هم باشند

در این ميان هویت خویش را به سبب اصرار امی بر تطبيق او ) آارگر مراآشی(علی. هاست  آنه ی آن بحرانی شدن رابطه یو نتيج

همين روست  شوند و از ی، مشكالت به پایان خود نزدیك نمیم برخالف ا،گویی برای علی. بيند با محيط پيرامونش، مورد تهدید می

 .شود انگيز می  طول فيلم غمآه شخصيت مرد بيشتر از زن در

 

، نه دیدنی است و بيرونیپيوندد، وضعيتی است آه از نگاه  های گوناگون به وقوع می ای پياپی و در موقعيت چه در انسان به گونه آن

آسی شناسيم، اما پایانش بر   آغازش را همه میه ینقط. افكند آه بر انسان پنجه می" ترس"  و آن چيزی نيست جزنی،نه دریافت

رفته  را رفته آند و در آخر آن تدریج احساسات را تصاحب می گذارد، سپس آرام و به نخست بر درون انسان اثر می. نيست آشكار

 نيز کامال به دشواری و گاه ،همين رو روندی بی سر و صدا، در بيشتر موارد ناآگاهانه و از، "روح استه ی ترس خور " .خورد می

 .ناپذیر دریافت

در آخرین . هار زندگی یك فرد اتفاق می افتد در درون جامعه نيز به وقوع می پيوندد، حتی فراتر از چارچوب مرزچه د آن

خوانيم آه در بيشتر  می) سازمان اقتصاد جهانینمونه، ( اجتماعی و اقتصادی ه هایهای نهادهای جهانی در زمين نظرسنجی

امن تر و از لحاظ اقتصادی   از اینكه فرزندانشان درآینده در جهانی نادر نظرخواهی ها خاور، افراد زیادی  درچه باختر ودر آشورها، چه 

هم در زمانی آه اگر آمی  آور است، آن نتيجه شگفت. برند سر میه  دائم به یتر زندگی خواهند آرد، در ترس و دلهر ثبات بی

 ه یگذشته انسان به انداز گاه در هيچ. وجود در جهان استما از مناسبات م بينيم آه ترس، وابسته به ميزان آگاهی بياندیشيم می

آنند،   طبيعی اخبار الزم را مخابره میحدوث عوامل رسانی پيش از ی ماهواره های آگاه–  آگاهی نداشتامور جهانامروز از 

ی فراگير در نطفه خفه ها نشينند، بيماری دانشمندان روندهای اجتماعی و اقتصادی را حتی پيش از موقع به بررسی و تحليل می

 ها و دانش گری  این روشنه یولی با وجود هم. گيرد  همگانی انجام میه یهای سياسی در گستر گيری شوند و روند تصميم می

اآنون شاید . اند  ها همچنان بر انسان چيره داوری های مبهم و همچنين پيش ها و تدبيرها، ترس  با وجود رسيدگی،های گوناگون

 حال پایين آوریم، یا چيزی فردی و ذهنی بپنداریمش، چيزی از شرایطای   رسد اگر ما ترس را در حد گونهظرنه به نانگارا سهل

های رفتاری خردمندانه از بيرون برآن چيره  نویس  اندرزهای تيزهوشانه و یا پيشه یوسيله پذیر آه ب انگيز و یا حتی اجتناب تأسف

 فرد، در آن رقم ه یآشاند، جایی آه پيروزی یا شكست آیند رزهای فردیت خویش میترس انسان را تا سرحد م. خواهيم شد

است آه فرد باید بتواند از وضعيت خود هر چه بيشتر آگاهی یابد و از نکته چه در این ميان اندآی یاریگر می باشد، این   آن .خورد می

 اگر بنگریم آه چه تعداد انسان. ردودست آه آردن خود چيزی ب ندگیآه از بودن و ز آخر ایندست جوید و بآزادی خود بيشترین بهره را 

رفت نيست، در  -بينند آه از آن راه برون بستی می  بنه یترسند و چه تعداد خویش را درون آوچ آشكار خود می  ناه یها از آیند

 . مهم است" ترس زندگی"خواهيم یافت آه تا چه اندازه این گام در از بين بردن 

هر دو : در فيلم فاسبيندر چگونه پرداخته شده است) ترس( ترس نوشتم، اآنون ببينيم آه به این وضعيته یچه آه دربار آنپس از 

سبب بيوه بودن و آهولت سن   آلمان هستند؛ امی بهه یمانده از جامع ای جدا به گونه) امی و علی( اصلی در فيلم بازیگر نقش

دنبال دارد زیرا هر آدام از این دو  خود ترس را به» جداافتادگی« یعنی ،این وضعيت اجتماعی.  خارجی بودندليل و علی به ،تنهاست

. پس از آشنایی و ازدواج این ترس از بين نرفته و همچنان پابرجاست. بينند دفاع در برابر اجتماع پيرامون خویش می خود را تنها و بی

ست آه فرزندان پيرزن نيز او را به سخره گرفته و  انه از سر گرفته و این تا جاییزیرا آه اآنون جامعه نقش خود را زیرآانه و نابرابر

علی در این ميان شاهد ماجراست و او نيز از سوی .  و ترس از دست دادن فرزندان برای هميشه،باز هم تنهایی —  آنند ترآش می

می  های فرهنگی بيشتر آشكار گذرد و تفاوت مدتی میاز ازدواج . آند  دو را ترك نمی ای آن ترس لحظه. شود جامعه پس زده می
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ترسد و مرد نيز از این آه به زن خيانت آرده و  اآنون زن از این آه مرد را از دست خواهد داد می. افتد شوند و بين زن و مرد فاصله می

 . لم و در آنار دو شخصيت ادامه دارداین وضعيت تا پایان في. ترسد آه تنها شود مجبور است که از او دوری آند، شرمسار است و می

ترسند   همسایگان امی از این می.یابيم آه آنها نيز آم و بيش درون این وضعيت گرفتارند می های فرعی فيلم در با نگاهی به شخصيت

اج مادرشان با ترسند آه موقعيت خانوادگی به سبب ازدو  فرزندان پيرزن می.باشدآشنا در ساختمان خطری دایمی  آه حضور فردی نا

  زن آافه.ترسد آه با فروش اجناس به این زوج، آسب و آارش به خطر افتد  سر آوچه میه یفروشند. یك آارگر خارجی به خطر افتد

 در تك یمانند بينيم وضعيت ترس با استادی بی گونه آه می همان. شودبستر همترسد آه پس ازدواج علی، دیگر نتواند با او   میچی

بينيم آه قربانی این وضعيت، بی  در آخر می. پذیر است درستی اثبات ای این فيلم جای داده شده و هر مورد نيز بهه ك شخصيتت

، پزشك به امی است خونریزی معده در بيمارستان بستری  علت  آه علی بهدر صحنه ای .ترین افراد هستند ترین و ضعيف پناه

 می ینجا کارشان به اده ی ب فشارهای اجتماعی و تغذیخاطرهایی هستند آه به  یبيشتر بيماران ما در این بخش خارج: "گوید می

 ." آیند اینجا میدرد  دوباره شش ماه بعد با همين  و می روند،آنيم ، ما درمانشان میکشد

 *** " سيزده ماهی باسال) " ٣

 : ١٩٧٨ فرانکفورت، تابستان :داستان فيلم

دالل سابق و کارفرمای عاشق ها پيش  وایسهاوپت سال)  سابقارنست(الویرا 

کریستوفر هاکر، معشوق . ، شده و تغيير جنسيت داده است آنتون زایتز،امروز

 .کند  دوست نزدیکش زورای قرمز به او خيانت می.کند  او را ترک می،اش کنونی

همسر . از ادامه ی دوستی با او سر باز می زند زایتز  اشدوست قدیمی

که از او دختری نيز دارد، حاضر نيست الویرا را )  جنسيتپيش از تغيير(سابقش 

 .کند در پایان الویرا خودکشی می. بپذیرد

 :نگاهی به فيلم

عنوان   شغلش به،کودکی و نوجوانيش در صومعه: کند الویرا که پس از تغيير جنسيت به یک زن بدل شده، زندگی خویش را مرور می

در  که هایی از زندگی   ایستگاه، و عمل جراحی در کازابالنکا،ست  ا حاصلش دختریاش با ایرنه که ی  زندگی زناشوی،قصاب

 .  گذشتجستجوی عشق

هدف در   الویرا، رها شده توسط معشوقش، همراه با زنی روسپی، سرگرم گشت و گذار بی.زمان حال نيز چندان اميدوار کننده نيست

 .هاست راشخ  و آسمان،های بازی  سالن،فرانکفورتناک شهر کابوس

» نگاه دیگران« و ، نقش جامعه، تقابل فرد و اجتماع:بينيم  هميشگی او را میه ی دغدغ،های فاسبيندر مانند بيشتر فيلم، در این فيلم

 از جامعه جدا ،تغيير جنسيت، یعنی اش سبب ویژگی کنونی ست که به این بار نيز شخصيت نخست انسانی . ها در سرنوشت انسان

ای جز  رسد که دیگر گزینه الویرا در پایان به جایی می.  نيستند به او و کمکدادن  حاضر به دلداری نشاکسترین  نزدیکافتاده و حتی 

 .ندارد» بودن زنده«سرانجام رساندن این  به

فيلم«  که است فيلم بایسته سرانجام، و از ها، هاده به کناری  را ماندنبودن زندهرویا باید یابند شونددست بردارند؛ تا و واقعيت

پرسدشخص خود  )١٩٧۴راینر ورنر فاسبيندر، ( » چيست؟زندگیکيستم؟من : از

ن                 

    ب 

 

 

 

 

                   !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                 ره نوزدهم   پيش شما–   60  



* 

 )Die bitteren Tränen der Petra von Kant(های تلخ پترا فون کانت  اشک

 راینر ورنر فاسبيندر: نامه و کارگردان فيلم

 ميشائل بالهاوس: بردار فيلم

 ،)پترا فون کانت(ن مارگيت کارسِتنِس: بازیگران

 ...و ) مارِلنه(، ایرم ِهرمان )کارین تيم(هانا شيگوال 

 فيلم تانگو: کننده تهيه

  دقيقه١٢۴: زمان نمایش

 ١٩٧٢محصول آلمان 

**   

 )auf Angst essen Seele(خورد  ترس روح را می

 راینر ورنر فاسبيندر: نامه و کارگردان فيلم

 یورِگن یورِگس: بردار فيلم

 ،)علی(، ِال ِهدی بن سالم )ِامی(بریگيته ميرا : انبازیگر

 ...و ) اویِگن، شوهر کریستا(، راینر ورنر فاسبيندر )کریستا، دختر ِامی(ایرم هرمان 

 فيلم تانگو: کننده تهيه

  دقيقه٩٣: زمان نمایش

 ١٩٧۴محصول آلمان 

***   

 )Monden In einem Jahr mit 13(  با سيزده ماه یسال

 راینر ورنر فاسبيندر:  کارگرداننامه و فيلم

 راینر ورنر فاسبيندر: بردار فيلم

 ،)آنتون زایتز(، گوتفرید ُجن )ِالویرا(فولِکر اشپنگِلر : بازیگران

 ...و ) زورای قرمز(اینگرید کاون 

 فيلم تانگو: کننده تهيه

  دقيقه١٢۴: زمان نمایش

 ١٩٧٨محصول آلمان 
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  سازمان ماه یدربار
 

 سازمان همجنس گرایان ایرانی از اکبر گنجیپرسش 

 

 جناب آقای اکبر گنجی، 

 . ما، سازمان همجنس گرایان ایرانی، از فراخوان شما جهت آزادی زندانيان سياسی حمایت می کنيم

ه باشد حمایت ما از هر حرکت انسان دوستانه و آزادیخواهانه، که تأثير مثبتی بر وضعيت زندانيان سياسی و عقيدتی در ایران داشت

 .خواهيم کرد

ما همجنس گرایان ایرانی دیگر دانسته ایم که با نشستن در کنج عزلت و گوشه ی تنهایی راه به جایی نمی بریم و نمی توانيم 

چهار نشریه ی ویژه ی همجنس گرایان، یک رادیو، یک سازمان، و ده ها گروه، و . حقوق حقه ی پایمال شده مان را به دست آوریم

 های اینترنتی خبر از جنبشی می دهد که برای رسيدن به برابری و تساوی حقوقی برای همجنس گرایان و دیگر اقليت های صفحه

در تالش ما، برای به دست گرفتن سرنوشت . ما نام این جنبش را جنبش همجنس گرایان ایرانی گذاشته ایم. در تالش است جنسی

 .عی و فرهنگی مردم ایران اهميت حياتی داردو احياء حقوقمان، باال رفتن آگاهی اجتما

بنا بر این آمار، می .  درصد از افراد جامعۀ بشری، همجنس گرایان و دوجنس گرایان می باشند٧ تا ۴بنا بر تحقيقات علمی در حدود 

در شرایط بسيار اسف بار به  مليون انسان که ۵   مليون نفر همجنس گرا و دوجنس گرای ایرانی نام برد؛۵ تا ۴توان از آماری در حدود 

 .سر می برند

 توسط انجمن روانپزشکان آمریکا از فهرست ١٩٧۴در سال ) و نه همجنس بازی، زیرا این کلمه بار تحقير آميز دارد(همجنس گرایی 

برخی  حذف گردید و پس از آزمایشات علمی ثابت شد که گرایشی است کامال طبيعی که در DSMبيماری های روانی کتاب مرجع 

تا پيش از آن جنبش های همجنس گرایان در اروپا و آمریکا برای مدت یک سده، تالش در اثبات حقانيت همجنس . افراد بشر وجود دارد

گرایان داشتند، و پس از این تاریخ دولت های پيشرفته ی غربی، و نيز سازمان های حقوق بشری دفاع از حقوق پایمال شده ی 

 توسط سازمان بهداشت جهانی نيز از ١٩٩٢همجنس گرایی در سال .  فعاليت های خویش قرار دادندهمجنس گرایان را در رأس

، از مهم ترین منابع علمی در DSMشایان ذکر است که این کتاب، به همراه .  حذف گردیدICDفهرست اختالالت روانی کتاب مرجع 

 .تشخيص بيماری ها و عارضه های روانی می باشد

یانه، به همان شکل گنگ و ناخودآگاهانه و غيره ارادی، در درون اشخاص شکل می گيرد که گرایش دگرجنس گرایش همجنس گرا

 .گرایانه در اشخاص دیگر

هم اکنون بزرگترین سازمان های مدافع حقوق بشر، همچون سازمان دیده بان حقوق بشر، یا سازمان عفو بين الملل، بخشی دارند 

در تمامی . رین اهداف این بخش دفاع از حقوق اقليت های همجنس گرا و دو جنس گرا می باشد ، که یکی از مهم تLGBTبنام 

کشورهای پيشرفته ی غربی مراکز مشاوره و حقوقی بسياری برای ارائه ی مشاوره به همجنس گرایان، و یا دفاع از آنان در مقابل 

 .تبعيضات اجتماعی به وجود آمده است

اگر ارتباط عاشقانه .  گرایی که در ایران زندگی می کنند هر روز با تحقير هویت خویش روبرو هستند مليون همجنس گرا و دوجنس۵

نگاه و بينش سنتی مردساالر و هموفوبيکی که در همه . ای برقرار کنند، به موجب قانون مجازات اسالمی، محکوم به مرگ می شوند

 .از این دگرباشان سلب کرده استی اقشار و طبقات اجتماع ایران نفوذ کرده حق حيات را 

 درصد از مردان همجنس گرا الاقل یکبار اقدام ١٢درصد از زنان و ١٧«:  علمی در اتریش اعالم کرد-چندی پيش موسسه ای پژوهشی

با توجه به »  .از هر سه تالش برای خودکشی در کشور اتریش یکی توسط فردی همجنسگرا صورت می گيرد. به خودکشی کرده اند
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 .ن آمار تکان دهنده در یک کشور پيشرفته ی اروپایی می توان حدس زد که فاجعه در کشور ما ایران تا چه اندازه شدید استای

در اتریش، قانون نه تنها بر عليه همجنس گرایان نيست، بلکه از آنان دفاع نيز می کند، و تبعيض عليه همجنس گرایان را مستوجب 

 .مجازات دانسته است

عتقدند دفاع از حقوق همجنس گرایان و دوجنس گرایان در این برهه از زمان اولویت جامعه ی ما نيست، مستقيم و یا نا آنان که م

 . مليون اقليت جنسی ایرانی را نادیده انگاشته اند۵مستقيم، خواسته و یا نا خواسته، حق حيات 

آن نظام و اندیشه ای که نمی تواند دگر . ر اقليت ها نيستما معتقدیم که مشکل ما اقليت های جنسی در ایران جدا از مشکل دیگ

آن تفکری که یک . اندیش روشنفکر و اپوزیسيون منتقد را تاب آورد، همان نظام، حکم اعدام اقليت های جنسی را صادر می کند

آن . اسد و بيمار می نامداقليت مذهبی را از حق تحصيل و اشتغال به کار دولتی محروم کرده است، همان تفکر، همجنس گرا را ف

بينش و اندیشه ای که سال هاست مطالبات به حق اقليت های قومی را نادیده می گيرد، در جایی دیگر حق برقراری ارتباط عاشقانه 

این نظام برای همجنس گرایان مرد، اعدام، و برای همجنس گرایان زن، یکصد . ميان دو همجنس را ممنوع و حرام اعالم کرده است

 .به شالق تعيين کرده استضر

آنچه ما، سازمان همجنس گرایان ایرانی، می باید بياموزیم و آموزش دهيم، این است که همجنس گرایی، به معنایی، شيوه ای 

همجنس گرایی یکی از شيوه های ممکن در ارتباط . است از زندگی و نباید آنرا به ارتباط جنسی ميان دو همجنس تقليل داد

سی افراد بشر است و در کنار شيوه ی دگر جنس گرایان، می باید، نه تنها تحمل شود، بلکه باید به رسميت شناخته عاشقانه و جن

 .شود

اکنون در دیار غرب، همان جهانی که ما می باید با برخوردی منطقی و عقالنی، همه ی خوبی ها و بدی هایش را ببينيم، و شيوه 

فاع از حقوق اقليت های جنسی، از مهم ترین برنامه ها و اولویت های سازمان ها و نهادهای های حقوق بشری را از آن بياموزیم، د

 .اجتماعی و دولتی است

هر کس که می خواهد در جهان غرب فعاليت سياسی نماید، هر کس که تز و طرحی برای اصالحات سياسی، و یا اجتماعی و 

بال همجنس گرایان و دیگر اقليت های جنسی مشخص کرده، و اعالم می فرهنگی در دست دارد، صریح و علنی موضع خود را در ق

 .کند

ما، سازمان همجنس گرایان ایرانی، خواستار آنيم که شما صریح و واضح، به دور از هر لفافه گویی و کلی نگری، موضع خود را در قبال 

 .همجنس گرایان بيان کنيد

س گرایان هستيد و یا مخالف آن؛ پرسش ما اینست که مشخصا نظر و پرسش اصلی ما این نيست که شما موافق اعدام همجن

آیا بجز  موضع شما در مورد همجنس گرایی، به عنوان یک گرایش جنسی عاشقانه ی درصد قابل توجهی از افراد بشر، چيست؟ 

نه را به رسميت می همجنس گرایا شيوه ی دگرجنس گرایی، شيوه ی دیگری از ارتباط عاشقانه و جنسی، همچون شيوه و هستن

  شناسيد ؟

 مليون همجنس گرا و دوجنس گرای ۵آقای اکبر گنجی، پاسخ شما به این دو پرسش، نه پاسخ به سازمان ما، بل پاسخ به  جناب

 .ایرانی است

این پرسشی است که هر فعال سياسی و فرهنگی و اجتماعی، کوشنده ی راه آرمان های دموکراسی، چاره ای جز دادن پاسخ 

 .ریح و روشن به آن نداردص

، ا با عملکرد خود در چند سال اخيرشم. در پایان، ما تالش های بشردوستانه ی شما در دفاع از حقوق بشر  را عميقا تقدیر می کنيم

ر بند و در مبارزۀ شما، د.  برای مبارزه در راه برابری و آزادی چه معنایی می تواند داشته باشد» هزینه پرداخت کردن«نشان دادید که 

 .     و اعضای جامعه ی جهانی می پردازد، به روشنی اشاره می کند" افراد"در هماهنگی با " فرد"ای که " هزینه"آزادی، به 
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  ژوئيه19اطالعيه سازمان همجنس گرایان ایرانی به مناسبت روز 

 :منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد

 همه دارای عقل و وجدان می باشند .يا می آیند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرندتمام افراد بشر آزاد به دن:  ماده یک •

 .و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند

 .هر کس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد: ماده سه •

 بر خالف انسانيت، و شئون بشری، و احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و: ماده پنج •

 .موهن باشد

هر کس حق آزادی عقيده و بيان دارد، به این معنی که به دليل داشتن عقيده ای بيم و اضطراب نداشته باشد، : ماده نوزده •

 .و در کسب و اخذ اطالعات، و انتشار آن، به تمام وسائل ممکن، بدون مالحضات مرزی دسترسی داشته باشد

 

این سازمان . همجنس گرایان ایرانی یگانه سازمان مدافع حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی استسازمان 

با پذیرفتن کليه ی مفاد منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هدفش رسيدن به آزادی و برابری حقوقی برای اقليت های 

 . جنسی ایرانی در سراسر جهان است

 همجنس گرایان ایرانی خود را متعلق به هيچ گروه سياسی و مذهبی نمی داند و بدون توجه به رنگ، نژاد، زبان و عقيده ی سازمان

 . انسان ها در تالش برای رعایت حقوق بشر، به ویژه برای اقليت های جنسی ایرانی است

جنگ و کشتار است و برای رسيدن به اهدافش از هيچ سازمان همجنس گرایان ایرانی به صراحت اعالم می دارد که مخالف هر گونه 

 .روش خشونت آميزی استفاده نمی کند

سازمان همجنس گرایان ایرانی هر گونه توهين، تهدید، شکنجه و قتل را محکوم نموده و خواستار حذف کليه ی مجازات های تعيين 

 . شده برای اقليت های جنسی ایرانی است

  .سبت سالگرد اعدام دو نوجوان در مشهد، مراسم یادبود بسياری در سرتاسر جهان برگزار خواهد شددر روز نوزدهم ژوئيه به منا

در این مراسم هيچ گونه هدف سياسی دنبال نخواهد . سازمان همجنس گرایان ایرانی برنامه ی ویژه ای را در تورنتو برگزار خواهد کرد

هيم پرداخت، زیرا سازمان همجنس گرایان ایرانی حقوق همجنس گرایان، تنها به شرح وضعيت اقليت های جنسی ایرانی خوا. شد

سازمان همجنس گرایان ایرانی مسئوليت . دوجنس گرایان و دگرجنس گونگان ایرانی را هدف خود قرار داده است نه هيچ چيز دیگر

 .حرکت های اعتراض آميز در شهرهای دیگر دنيا را به عهده ندارد

. خشونت، آزادی را به ارمغان نخواهد آورد. یرانی به صراحت اعالم می دارد که با جنگ با ایران مخالف استسازمان همجنس گرایان ا

استفاده از . این یک کار فرهنگی است، نه یک موضوع سياسی. تنها راه برطرف کردن هوموفوبيا در ایران آگاه کردن مردم جامعه است

ردهای سياسی، خود یک تجاوز به حقوق اقليت های جنسی ایرانی است، و ما نام و موقعيت همجنس گرایان به خاطر دست آو

 . چنين برخوردهایی را محکوم می کنيم

این دو نوجوان در حالی به مرگ محکوم شدند که حداقل یکی از آن ها پایين تر از .  ژوئيه سالروز اعدام دو نوجوان در مشهد است19

مشخص نيست که این اتهامات . د که به موجب آن این دو نوجوان، در مالء عام اعدام شدندتجاوز یکی از اتهاماتی بو.  سال بود18

نکته ی اصلی این است که در قانون . همجنسگرا بودن یا نبودن این دو نوجوان دليل اصلی برای اعدام آن ها نيست. صحت دارد یا نه

رابطه ی جنسی بين دو . گرجنس گرا باشند، مجازات مرگ داردمجازات اسالمی کشور ایران ارتباط جنسی بين دو مرد، حتی اگر د

این دو فرد مظلوم، حتی اگر همجنسگرا نبودند، قربانی قوانينی شدند که امروز . مرد، تنها بين مردهای همجنسگرا اتفاق نمی افتد
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 جنسی –گری از ارتباط عاشقانه این دو نوجوان قربانی بينش و فرهنگی شدند که هيچ شيوه ی دی. ما خواستار حذف آن ها هستيم

 . را به جز شيوه ی دگرجنسگرایانه، به رسميت نمی شناسد

 ژوئيه، روز اعدام این دو نوجوان، فرصتی به دست جهانيان داده است تا اعتراض خود را عليه اعدام کودکان، و عليه مجازات های 19

 . دیگر برقرار می کنند، را ابراز کنندسنگين، و مجازات مرگ برای مردانی که رابطه ی جنسی با مردی 

 . اعالم گردیده است) هوموفوبيا( ژوئيه، به شکل سمبليک، روز مبارزه با همه ی رفتارهای همجنسگراستيزانه 19

این دو نوجوان تنها دو مورد از انسان های بی شماری هستند که قربانی فرهنگ همجنسگراستيزانه، و خشونت مستتر در قوانين 

 . یران شده اندکشور ا

 .در این روز می خواهيم صدای شالق هایی که بر بدن امير در شيراز فرود آمد را به یاد آوریم

 . بدن کبود شده ی سام را ،در اصفهان، در زیر ضربات شالق به یاد آوریم

 .دگيش بی پاسخ مانده استاین روز، اعالم حمایتی است از مجتبی، که پس از یک سال سرگردانی و اضطراب، هنوز تقاضای پناهن

این روز، می خواهد مرهمی بگذارد بر چهره ی مجروح بابک، که در پارک دانشجوی تهران، به خاطر همجنسگرا بودنش کتک خورد و 

 .صورتش سياه شد

 . رشتاین روز، می خواهد اعتراضی شود عليه تهدید، و تجاوز جنسی به ایمان، همجنسگرای ایرانی، توسط یک مأمور پليس در

 ژوئيه، برپا می کند تا خاطره ی قربانيان همجنس گرا 19سازمان همجنس گرایان ایرانی مراسم یادبودی را در دانشگاه تورنتو، در روز 

 ژوئيه، در خانه 19سازمان همجنس گرایان ایرانی از ایرانيان خواسته است تا در اعتراضی مدنی، در روز . را به یاد جهانيان آورد

 . عی پشت پنجره روشن کنند و در دل، تحقق آزادی، و رعایت حقوق انسانی در ایران را آرزو کنندهایشان شم

ما از بخش . ما از کليه ی افراد، گروه ها و سازمان های مدافع حقوق اقليت های جنسی که ما را یاری رسانده اند تشکر می کنيم

 یک سال گذشته از هيچ کمکی به ما و همجنسگرایان ایرانی دریغ سازمان دیده بان حقوق بشر متشکریم که در" ال جی بی تی"

 .  نورزیده است

 .اميدواریم که روزی فرا رسد که هيچ کس به دليل گرایش جنسی اش مورد ظلم و ستم قرار نگيرد

 

 

 مصاحبه رادیو صدای آلمان با دبير فرهنگی سازمان همجنسگرایان ایرانی 

 هوموفوبيا در ایرانبه مناسبت روز جهانی مقابله با 

 مهيندخت مصباح

 

در شهر مشهد به جرم ارتكاب لواط، پس از تحمل ضربات  دو نوجوان) نوزدهم جوالى(سال گذشته در روز بيست و هشتم تيرماه 

گرا اين روز را روز مقابله با  هاى جنسى و همجنس سازمان هاى مدافع حقوق اقليت. شالق در مالء عام به دار آويخته شدند

 .توان  بيم روانى و ذهنى از همجنس گرايى ترجمه کرد هموفوبيا را مى. اند نامگذارى آرده" هموفوبيا"

 ۴توان گفت در ايران هم چيزى حدود  قرار می دهند و به اين  درصد جمعيت بشرى را تشكيل می٧ تا ۴ گرايان  مطابق آمار، همجنس 

  اغراق به نظر برسد اما با توجه به تابوى مطلق بودن موضوع، بديهى است آهاين آمار است ممكن .خواه وجود دارد ميليون همجنس

قانون و مذهب، و هم از سوى مردم  خواهى در ايران هم از طرف دولت و همجنس. گرايش به همجنس تظاهر آشكارى نداشته باشد

 چگونه   فرد همجنسگرا ى و فرهنگى در چنين بستر اجتماع. انحراف تلقى مي شود و همجنس خواه مطرود جامعه است فساد و

   زندگى مى آند؟
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 :گويد آلمان اين سازمان در این باره می گرايان ايرانى و رييس شاخه  فرهنگى سازمان همجنس دبير شاهرخ رئيسى، آقاى

 از نظر هستند، کسانی که  همجنسگرایان داخل ایران، کسانی که در مرز خودآشى  ایميل های بسياری به ما می رسد از"  

 يكى از مشكالت بزرگ همجنسگرایان، افسردگی، احساس گناه. از هم پاشيده اند و در شرایط بسيار بد به سر می برند روحى

داند  او نمی.  در ذهن همجنس گرایان ايرانى تردیدهای دردبار بسياری وجود دارد. شديد درونی، و عزت نفس مخدوش شده است

آنند همجنسگرایی يك  می ای آه دارد گناه آلود است یا نيست؟ بسيارى فكر اين احساس و غريزهداند  نمی. يا بيمار سالم است

در سطح جامعه و به صورت وسيع انجام  در ايران، متأسفانه هيچ آگاهى و بسترسازى فرهنگى. فانتزى زشت و بيمار گونه است

حتى در بسيارى موارد به تفاوت های ميان دوجنسگونگی با  وو همجنسگرايى تعريف نشده، "  پدوفيليا–بازى  بچه"فرق . نشده است

 ."همجنسگرایی پرداخته نشده است

ما از شاهرخ رئيسی خواستيم که به سؤال رايج دیگری نيز پاسخ گوید و آن اينكه اساسا فرد همجنس خواه با توجه به وزن سنگين  

شود؟ و پس از وقوف، با توجه به موانع موجود،   واقف میو فرهنگى چگونه به هويت همجنس خواهانه ی خود باورهاى مذهبى

   دهد؟ چگونه آن رابروز می

 :گويد شاهرخ رييسى می

مرحله ای است در سير رشد و تکامل روحی " کامينگ آوت. "گويند می" آامينگ آوت"اصطالحى هست در علم سكسولوژى آه به آن 

 شخصيتی بسيار در درون فرد می -ذاشته نشود باعث اختالالت روانیو شخصيتی یک همجنس گرا؛ مرحله ای که اگر پشت سر گ

 :از دو مرحله تشکيل شده است" کامينگ اوت. "شود

 . خواهانه دارد در مرحله ی اول خود به این گرایش وقوف می یابد و این گرایش خود را تصدیق می کند همجنس  شخصی آه گرايش-1

دهد، و  او خصوصيات خود را به محيط اطرافش نشان می. را با اطرافيان خود در ميان گذارد در مرحله ی دوم می کوشد این آگاهی -2

  .آنان را آماده پذیرش این واقعيت می کند

برای همجنس گرایان ایرانی نه . عادى و طبيعى اتفاق بيفتد تا سالمت روحى و روانى فرد تضمين شود اين دو مرحله بايد به صورتی

شخصی فرد همجنس گرا است، /  مرحله ی دوم بسيار مشكل است، بلكه مرحله ی اول نيز، که پذیرش درونیتنها نزدیک شدن به

آنند و صاحب  ازدواج می بسيارى حتى با جنس مخالف. در بسياری موارد یا اتفاق نمی افتد و یا به شکلی دردناک صورت می پذیرد

 بدبختی می کنند و عمری است که نيازها و فانتزی های همجنس شوند اما در درون خودشان عميقا احساس فرزندانی هم می

 .خواهانه شان را سرکوب کرده و می کنند

به  مأموران انتظامى يا امنيتى با توجه . معموال اعضاى خانواده ی فرد همجنسگرا آخر از همه در جريان اين واقعيت قرار مي گيرند 

خواهان دارند،  در موارد متعددی براى شناسايى و گرفتار  با همجنس ن و تحقيرآميزگرايى مرسوم در جامعه، رفتار خش تابوى همجنس

 .آنند آردن همجنسگرایان، تور پهن مى

مأموران  ما حتى موردی سراغ داریم آه. گذارند ها دام می راه هایی که این مأموران به کار می گيرند اين است آه در چت رومیکی از "

 .  ساختند تا جلب اعتماد کنند و همجنس گرایان را به دام اندازند"وبالگ"بابرنامه ی قبلى 

هايى برای وقت گذرانی  پاتوق. ايرانى داخل کشور تنهایی و مشکل دوست یابی است يكى از بزرگترين معضالت همجنس گرايان

در چند مورد  در . آنند ستفاده میا" دوست یابی"بسياری از اينترنت براى . روند همجنسگرایان هست اما معموال همه به آنجا نمی

یا چند نفر ( معرفی کرده، اعتماد مراجعان به چت روم را جلب آرده و با یکی از آنان" گى"شيراز و تهران مامورى در اينترنت خود را 

  كل فجيعى آتكقرار مالقات گذاشته، بعد سر قرار، مأموران آن افراد را دستگير و در بازداشتگاه شكنجه آرده و به ش) جدا جدا

 ."اند زده
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از شاهرخ . آنند رسوايی و زندان و اعدام ترك می  بيم خانواده و جامعه يا طردشدن از سوى اغلب همجنس خواهان، ايران را به دليل 

 .پرسيم هاى جنسى هستند، می جزو اقليت رييسی در باره ی وضعيت پناهجويانى آه

با (  هاى جنسى ايرانـى مثل دوجنسگونگان آال اقليت. پذير دارند ر آشورهاى پناهندهپناهجویان همجنس خواه آمار قابل توجهى د" 

، يا دو جنس گراها، و یا همجنس گرایان، آمار بااليى در ميان پناهجويان دارند و ما به )وجوديكه عمل تغيير جنسيت در ايران آزاد شده

 .دهيم از طريق ايميل و تلفن مشاوره می آنها

 که در همجنس گرا بودنش هم، هيچ شک و  وجود دارد آه به پناهجوى همجنسگرا ه يك قانون غيرانسانى در آلمان بايد گفت ک 

بنا بر قوانين مجازات اسالمی در کشور ایران داشتن ": مقامات اداره ی پناهنده پذیری می گویند. تردیدی نيست، اقامت نمی دهند

و این مجازات عمل جنسی بين دو مرد است که مجازات . نس گرایانه جرم استگرایش همجنس گرایی جرم نيست، بلکه عمل همج

کبوتر : این قبيل استدالل آوردن به این می ماند که در دیاری که کبوتران را، موقع پرواز، شکار می کنند، بگوئيم." اعدام به همراه دارد

 ."بودن خطر ندارد، پرواز کردن خطرناک است

سياسى خود را افزايش دهند تا از  هاى اجتماعى و حتى  آه همجنس گرايان ايرانى بايد فعاليتشاهرخ رييسى معتقد است 

 . انزوايى آه ناشى از توسرى خوردن و تحقير شدن ساليان است بيرون بيایند و سرنوشت خود را در دست بگيرند

شود و ما  گرا درايران اعدام می ر همجنساگ. کار سياسى فقط به اين معنا نيست آه آسى عضور سازمان يا حزب خاصى باشد" 

من فعال جنبش "این که کسی ادعا کند . شويم سياست می مي خواهيم که اين قانون لغو شود، خواهى نخواهى وارد عرصه

در کشوری که در قانون اساسی . ادعای نا ممکنی است" همجنس گرایان هستم، اما نمی خواهم فعاليت سياسی داشته باشم

عمل همجنس خواهانه مجازات مرگ و شالق تعيين شده است، همجنس گرا بودن و یا فعال حقوق همجنس گرایان بودن، آن، برای 

ها و فضاى چت بيرون  ها و پارك ها و زير پل همجنس گرایان و دیگر اقليت های جنسی بايد از پستو . هر دو منشی سياسی می یابند

این کار در داخل ایران، در کوچه و خيابان، ناممکن است، اما در دنيای . ز جامعه مان بگذارندهاى رو بيایند و رسما پا به ميدان گفتمان

این یک شروع است برای جنبشی که حتی با گذشت ساليان از . مجازی اینترنت و مجله های انترنتی، و وبالگ ها ممکن است

ردی فعال و جدی داشته باشند، و نه صرفا محملی باشند برای گریز وبالگها می توانند، و باید کارک. فعاليت اعضایش، در آغاز راه است

 ..  از واقعيات تلخ اجتماعی، و پنهان شدن در جهان مجاز

این .   درصد آل جامعه را تشکيل می دهند١۵و دو جنس گراها و دو جنسگونگان را در ايران آنار هم بگذاريم، حدود  اگر همجنسگراها

اقليت های جنسی می توانند در تعيين سرنوشت سياسی کشور خود نقشی مهم داشته .  ما کم نيستتعداد. یعنی آمار ميليونی

همراهی ما با این . هم اکنون جنبش های مدنی زیادی در ایران داریم، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری. باشند

 . "ی حقوقی مان داشته باشدجنبش ها می تواند سهم بزرگی در رسيدن هر چه سریعتر ما به خواسته ها

همجنسگرايان ايرانى در مورد مسائل  هاى فرهنگى و مذهبى موجود، هر گاه سازمان البته بايد گفت به دليل تابوها و پيشداورى 

ای داده ياموضعى گرفته، به خواست برخی گروه ها نامی آن ها برده نشده، چون احتمال آن می رفته که آن  جارى ايران اعالميه

  .تخریبی مسئوالن رژیم و جناح های محافظه کار و سنتی قرار گيرد يا تبليغات عالميه مورد استفاده استهزا آميزا

آنند، انتقاد از خود نيز   دنيای پيرامون می شاهرخ رييسى تاآيد مي آند آه همجنس خواهان ايرانى بايد به موازات انتقادى آه از

 :داشته باشند

يت هایی آه جنبش همجنسگرايان ايرانى بايد به عهده بگيرد، انتقاد از فرهنگ درونی خود همجنس گرایان امروز يكى از مسئول" 

بدون داشتن کوچکترین اطالع از سياست، سياست . فرهنگ کار گروهی، در بين همجنس گرایان ایرانی بسيار پائين است. است

ها و روابط در  دوستى. ان، در قبال مسائل روز جامعه دیده می شود بی مسئوليتی شدیدی در بين بسياری از همجنس گرای .گریزند

شوند آه حتى به سايه ی خودشان  می هاى عجيبى برخى دچار پارانويا. پليسى وحشتناك موجود، پايدار نيست ايران به دليل فضاى
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ان ما یک واقعيت است و بايد با آن سياست، و نداشتن فرهنگ آار گروهى درمي گريز از مسئوليت، گريز از. آنند هم اعتماد نمی

  ."مقابله آنيم

هاى مشاوره  هايى در زمينه خواه، آمك سازمان همجنسگرايان ايرانى عالوه بر دادن تاييديه به متقاضيان پناهندگى دگر جنس 

  گستره ی فعاليت . دهد يا فراگيرى زبان در اختيار متقاضيان قرار می بهداشت، روانشناسى، اختالل هويت، مسائل سالمتى و

 . سازمان همجنسگرایان ایرانی هم داخل را در بر می گيرد و هم خارج از مرزهای ایران را

 

 

 نابود خواهم شد چنانچه دستگير شوم 

 

 با دبير بهداشتی سازمان همجنسگرایان ایرانی، امریکا Gay City News  روزنامه یمصاحبه

 داگ آیرلند:  ینوشته

 

 مشهد به دار آویخته شدند،  ایران،اسم بزرگداشت سالگرد اعدام دو نوجوان که در نوزده ژوئيه سال گذشته درهمزمان با تدارک مر

Gay City News  با یک فعال همجنسگرای ساکن ایران که در حال حاضر با سازمان همجنسگرایان ایرانی به طور مخفيانه مشغول به

او به شرح گوشه ای از . یاد می کنيم» مانی«جانی این فعال از او با نام برای حفاظت . همکاری است مصاحبه ای انجام داد

  . ایران کرد یمشکالت همجنسگرایان در ایران پرداخت و سپس اشاره ای کوتاه به مشکل بيماری ایدز در جامعه

 .  و هم اکنون در یک شرکت مشغول به کار می باشد، دارای دکترای داروسازی است. سال دارد24مانی 

تا سن هفت سالگی با پدر و مادرم زندگی می کردم اما بعد از . دوران کودکی دشواری را پشت سر نهادم. من در تهران متولد شدم"

ایران و عراق در جنگ بودند و پدرم . از آن پس من دچار احساس تنهایی عميقی شدم. آن مادرم از ما جدا شد و به اکراین رفت

  ".د و ما با همسر جدید پدرم زندگی می کردیمفرمانده ارشد نيروی جبهه بو

فکر می کنم که پانزده سال داشتم هنگامی که احساس عميقی ". مانی بر همجنسگرا بودن خود از دوران کودکی واقف بوده است

 طبيعت درونی ام را مادرم در این زمينه بسيار همراه و دلسوز بود و مرا درک می کرد و. به پسری پيدا کردم و خود را عاشق او یافتم

  ا."بسيار یاری می کرد

 جنسی ام را با پسری از اکراین  یاولين تجربه :و تابستانی که توانسته بود با مادر خویش سپری کند را به یاد می آورد و می گوید

ایطی دشوار رنی خود را در ش با بازگشت به ایران اما، ما".در دوران سکونتم در آنجا به دست آوردم و برایم تجربه بسيار جذابی بود

هنگامی که به ایران بازگشتم دلتنگی .  به دنبال آورد برایم فکر نمی کردم که همجنسگرا بودن می تواند دردسر و دشواری". دید

ار آن ها واکنش بسي. اما با نارضایتی جدی پدر و نامادریم مواجه گشتم. تصميم به پيدا کردن دوست جدیدی گرفتم.  هایم آغاز شد

من تحت کنترل :  می گویدگذشته است، که با پدرش  خود دوران نوجوانی یمانی درباره . منفی نسبت به این مسئله نشان دادند

 مانی در همه جا، چه خانه و چه  .به رو بودم  یک دختر ایرانی با محدودیت ها و مراقب های بسياری رومثلبسيار شدیدی بودم و 

ولين دانشگاه و همکالس ئدر دانشگاه به دليل گرایش جنسی ام هميشه توسط مس ". قرار می گرفتمدرسه مورد دشنام و تحقير 

 اما نفوذ ، تصميم گرفتند که مرا به دليل داشتن گوشواره از دانشگاه اخراج کنند حتیمسئولين. هایم مورد تحقير و آزار قرار می گرفتم

 ها عزم مانی را راسخ نمود که تاین تجربه ها و نامالیم  ."این تصميم گردید اجرایعميق پدرم به عنوان یک جانباز جنگی مانع از 

 همجنسگرای ایرانی  یاز دوران دانشجویی ام  تا به امروز هميشه سعی کرده ام به جامعه ". فعال حقوق همجنسگرایان گردد
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.  می کنمهمکاریزمان همجنسگرایان ایرانی  ساباست که به عنوان دبير امور بهداشتی ااکنون حدود دو سال و نيم . خدمت ورزم

. داده ام انجام  در این راستا  و تا به امروز فعاليت های زیادیاست،ایدز ی به پروژه  پایه گذاری و رسيدگی  منیمهمترین وظيفه 

مت جنسی  آگاهی در امور مربوط به سالترویجروانپزشکی و  ی مشاور بهداشت بودن، معرفی داروهای نوین، انجام مشاوره

  طی ساليانی که به عنوان مشاور سالمت روحی و روانی کار کرده است، مانی " .دیگر فعاليت های من استاز همجنسگرایان، 

 .به جای می گذارددر زندگی یک همجنسگرا هوموفوبيک ی  که یک جامعه بوده است یشاهد زخم های

 همجنسگرایی را سرکوب می کند، بسياری از همجنسگرایان دانش  یربارهز آنجا که دولت انتشار هرگونه اطالعات مثبت و صریح دا"

 به روش های گوناگون، و دآن ها خود را منحرف جنسی تلقی نموده و برای درمان و عالج خو. الزم برای درک و پذیرش خویش را ندارند

آن . لم و مثبت نسبت به گرایش جنسی شان دارندتعداد معدودی از ایرانيان همجنسگرا، بينش سا. دعا و تمنا و صدقه دامن می زنند

 دولت نسبت  یواکنش های واپس گرایانه. س و نااميدی روزانه به سر می برندأها که از گرایش جنسی خویش آگاه می باشند، در ی

ن هویت و قطبی آن ها از فقدا. موج اختالل های روحی شدید در افراد همجنسگرا گشته استباعث بروز  همجنسگرایی،  یبه پدیده

ایران، ی در جامعه . همگی این عوامل منجر به پرورش جوانانی بی انگيزه، افسرده و محزون شده است. بودن شخصيت رنج می برند

از . عشق دو همجنسگرا مساوی است با مرگ، اعدام و سنگسار. عاشق شدن یک همجنسگرا برابر با ارتکاب گناهی عظيم است

س فرو می روند، از خود منزجر می شوند و در خيلی از موارد به خودکشی روی می أی ستمدیده در یاین رو جوانان همجنسگرا

 ."آورند

ونه دولت با تشدید مراقبت ها و نظارت گمانی توضيح می دهد که چ. رژیم ایران بارها و بارها دست به اعدام همجنسگرایان زده است

بسياری از این . مجنسگرایان ایرانی را مورد تهاجم بيشتری قرار داده استهایش بر همجنسگرایان از طریق جاسوسان جامعه ه

یکی از بهترین راه های مالقات و ". جاسوسان خود همجنسگرایانی می باشند که با آزار و شکنجه به خبرچين مبدل شده اند

. ر این دو حوزه را چندین برابر نموده استسفانه وزارت اطالعات نظارت هایش بأ مت کهآشنایی همجنسگرایان، اینترنت و مهمانی بود

 بسياری از همجنسگرایان که با افراد  شدنما شاهد ناپدید. مهمانی های خصوصی به طور مستمر مورد یورش قرار می گيرند

تگير مورین دولتی هستند، دسأ این افراد ناشناس که م از طریقهمجنسگرایان. ناشناس در اینترنت تماس برقرار می کنند هستيم

 و سپس در دادگاه هایی ساختگی و با حضور شاهدان ، متهم به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، دزدی و تجاوز می گردندد،می شون

 ."د این اقدام ها هيچ گونه بازتابی در رسانه ها و روزنامه های خبری نمی یاب یسفانه عمدهأمت. کاذب به مرگ محکوم می شوند

 سفانه هيچ اقدامی در ایران برایأمت":  و شایع نسبت به بيماران ایدز ابراز تاسف می کند و می گویدمانی از وجود تبعيض عميق

هنگامی که بيمارستان ها . نيستدولتی چيزی جز تبليغات  با ایدز  مبارزهاظهارات ایران در باره ی.  ایدز انجام نمی شودجلوگيری ای

انجام ت آن ها نيستند، هنگامی که بيمارستان ها از به مالقا حاضر  پزشکاننگامی کهه، به بيماران مبتال به ایدز پذیرش نمی دهند

 و در نهایت هنگامی که هيچ قانون و اساس نامه ای حفاظت ، مریضان مبتال به یروس اچ آی وی سرباز می زنندبر رویجراحی عمل 

فضایی از چه نوع مبارزه ای با ایدز گفتگو می کنيم؟ در واقع  به راستی ،از مریضان مبتال به ایدز و درمان آن ها را تضمين نمی کند

  ."وجود نداردبرای صحبت در باب مسائل مربوط به ایدز 

داروخانه های ایران در دسترس می باشد با این وجود ميزان استفاده از اکثر کاندوم در : " توضيحات خود می گوید ی مانی در ادامه

 نگرش های منفی به کاندوم و عدم استفاده از آن موجب افزایش بارداری و سقط جنين و گسترش واست، کاندوم بسيار کم و ناچيز 

  .شده است) مقاربتی(بيماری های تجانسی 

از دیدگاه بيشتر مردان استفاده از کاندوم به . والن دولتی تالشی برای روشن کردن اذهان عمومی و ایجاد آگاهی نمی کنندئمس

عالوه بر . بسياری احساس می کنند که کاندوم مانع تجلی شور و هيجان و عشق می شود. د و ناقص استمعنی داشتن ارگاسم ب

این دیده شدن شما در حال خرید کاندوم به این معنی است که شما قرار است سکس داشته باشيد و سکس خود به تنهایی دارای 

                   !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                 ره نوزدهم   پيش شما–   69  



 ."افراد از خرید کاندوم احساس شرم می کننددر یک کالم، اکثریت .  امروز ایران است یبار منفی در جامعه

مار یونسکو که تعداد آدولت از پذیرفتن آخرین . در ایران را تکذیب می کندآن  و پراکندگی وسيع وجود ایدزرژیم ایران ": مانی می گوید

همجنسگرایان ایرانی سعی در ما در سازمان . افراد مبتال به ویروس اچ آی وی را بيش از سيصد هزار تخمين می زند، سرباز می زند

افراد حامل ویروس اچ آی وی از وضعيت خویش بی ی جمع آوری داده های صحيح و دقيق داریم اما کار سختی است زیرا که عمده 

 ".اطالع می باشند

 ": اد، پاسخ د او خواهد بود انتظاردرهنگامی که از مانی پرسيده شد در صورت مطلع شدن دولت از فعاليت های وی، چه آینده ای 

هيچ گونه اثری از من بر .  گرفتندقطعا به گونه ای فجيع کشته خواهم شد و خانواده ام محکوم شده و مورد ستم و آزار قرار خواه

 ."اما ایمان دارم که نام من به عنوان مدافع حقوق همجنسگرایان در یادها زنده خواهد ماند. جای نخواهند ماند

 سگرایان در غرب دارد؟ آیا مانی سخنی برای همجن

دگرباشی  به جرم ،در ایرانکه همفکران شما، طرف دنيا در آسایش و امنيت زندگی می کنيد بدانيد  شما که در آن": او این بودپاسخ 

شما کارناوال و .  محروم می گردند و  از زندگی اجتماعی از کار، به قتل می رسند، دزدیده می شوند،دشونجنسی شان اعدام می 

منصفانه بگویيد که چه . نداریمهم  سنگ قبر داشتنشما همجنسگرای سال را انتخاب می کنيد، ما حق . شن دارید، ما زندانج

 "سيده که همجنسگرایان برای دفاع و حمایت از یکدیگر به پا خيزند؟ نر؟ آیا زمان آن فرااستتفاوتی بين ما و شما 

  گوهرنده در آفرینش ز یکک  بنی آدم اعضای یکدیگرند 

 دگر عضو ها را نماند قرار  درد آورد روزگار ه چو عضوی ب
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 غنشريه الکترونيکی چرا
 

 

از دوستان و همکارانی که مطلبی برای ما  .از کليه پژوهشگران، نويسندگان، مترجمان و ويرايشگران، دعوت به همکاری می کند

 :هش می کنيمارسال می کنند، خوا

 

 مطالب خوانا باشند  

 همراه ترجمه ها، نسخه ای از متن اصلی ارسال شود  

 مطالب فرستاده شده قبال چاپ و منتشر نشده باشند و اگر منتشر شده است، حتما اسم منبع و تاريخ دقيق آن قيد شود  

 مطالب آزاد است) در صورت نياز( در ويرايش غچرا   

  می شود خواست نويسندگان، پس فرستادهمطالب رسيده، در صورت در  

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  
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 تماس با ما

arsham@pglo.net  1-آرشام پارسی    

pooya@pglo.net  2-پویا  

saba@pglo.net  3-صبا راوی  
 :اعضای شورای مرکزی به ترتيب حروف الفبا

shahrokh@pglo.net  4-شاهرخ رئيسی    

      

arsham@pglo.net  دبيرکل آرشام پارسی: 

      

 :دبيران سازمان    

      

saba@pglo.net  دبير حقوق بشر  صبا راوی 

shahrokh@pglo.net  دبير امور فرهنگی شاهرخ رئيسی 

mani@pglo.net  دبير امور بهداشتی مانی زانيار 

pirooz@pglo.net  دبير امور اجتماعی پيروز مهرآئين 

      

 :مدیران سازمان    

      

parisa@pglo.net  مدیر رادیو رها پریسا پيشداد 

pooya@pglo.net  مدیر مالی پویا 

      

 :مانشعبه های ساز    

      

shahrokh@pglo.net  شعبه آلمان شاهرخ رئيسی 

babak@pglo.net  شعبه فرانسه بابک اميری 

arsham@pglo.net  شعبه کانادا آرشام پارسی 

saba@pglo.net  شعبه هلند صبا راوی 
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