


 تقديم به شما
  درختان نمی اندیشد در ضرورت پائيز باد به درد    سردبيرسخن 

 در تهران، در خيابان آغاز ميليون امضاهفته ی گذشته کمپين یک 

ی یک ميليون امضا برای زنان تصميم گرفته اند با جمع آور. شد

مبارزه ی زنان ایران که چيزی . تغيير قوانين زن ستيز اقدام کنند

 2صفحه  ...بيش از صد سال است که ادامه یافته است،

ین مقاله چالشی است پيرامون ضرورت سازماندهی دگرگونه جنبش ا 

در عين حال غالب نظرات طرح شده در آن در .زنان ایرانی و چگونگی آن

جنبش " جنبش همجنس گرایان نيز صادق بوده و می توان به جای مورد

 4صفحه  " ...همجنس گرایان"،"زنان

راهی که   در  خواهيم جست، راه خود را چراغ با یک ماها

  ده اندغلط آن را گمراهی نام نها به

 

 )2( فروشی و زن تن

واراند، می دانم که این نام را زمان زیادی نيست که در مجله ماها 

دیده اید، مطالبش را خوانده اید و شعرهایش را مرور کرده اید، از 

 10صفحه  ... را بازهم خواهيد دید در چراغیاین پس این نام

یكی از عادت های من هر سال این است آه وقتی به مبحث تن  

فروشی می رسم، در شروع آالس از دانشجویان چند سئوال 

 12صفحه  ...هميشگی را می پرسم و جواب ها 

 شعر  سکوت در پنج پرده

اب یوزپلنگی دید؟ خو آیا خواب می. خانه در سکوت بود و زن خفته

های سبز آفریقا که با اتومبيل زن به مسابقه نشسته بود    در دشت

آغوشی در  یا خواب سقوط هواپيما بود، یا شاید خواب یک هم

زن خواب بود یا خودش را به خواب زده . تاریکی درون یک غار سرد

بود و گوش به تيک تاک ساعت سپرده بود که شاید صدای 

زن می توانست از مرد متنفر . تداعی کندهای آمدن مردی را  گام

توانست نگران آن باشد  می. توانست به او عشق بورزد باشد یا می

 17صفحه  .که خواهد آمد یا آن که نخواهد آمد

.ميم 
 به مادرم نگویيد

   ...که این منم، نگویيد 
         

 مانا آقایی
 امشب

 .... زیر قلبم دو شمع روشن می آنم 
  

 ساقی قهرمان
 18صفحه   اما آینه می تپد

 تازه های خواندنی  از مجموعه روزنگار گوشه گيری

آن سوی گسترۀ آب مات خاکستری، بيمارستان رنگ و رو رفته ی 

از دودکش . مرد در آن به دنيا آمد، نشسته/ آجری، همان که زن

 22صفحه  ...دراز تنهایش تودۀ دود، آسمان 

حق پناهندگی در ،  اندازی شبکه خبرنگاران اقليت های جنسی ایرانهرا 

شاخه حقوق بشر سازمان ملل ، ختر همجنس گرای ایرانیآلمان برای د

 آمریکا کشتار همجنس گرایان را در عراق -متحد و ارتش عراق

بيست نفر در مراسم ازدواج یک زوج ، رسما تایيد کردند) ٢٠٠۶/۶/٩(

زندانيان سياسی ، تان سعودی دستگير شدندهمجنس گرایان در عربس

زندگی "دولت سوئد سال آینده امکان فسخ قانون  ، و زندانيان اجتماعی

 یک ، و جایگزین کردن با ازدواج رسمی را بررسی خواهد کرد" مشترک

هفته تالش فعالين حزب کمونيست کارگری در استکهلم در دفاع از 

، گزارش  همجنسگرایانفستيوال" پراید"حقوق انسانی در هفته 

 24صفحه  کنفرانس مونتریال

 

 تئاتر فمينيستی  دریچه

انسان ترآيبى ست از نيروهای متناقض چون روح و جسم، احساس و   36صفحه  برگزیده ی مطالب و اشعار و نامه های خوانندگان چراغ

ش  آفرین  در اسطوره ...خرد، آزادی و اجبار، نيروی زنانه و نيروی مردانه و 

این خود گواهی ست بر این . آمده است آه خدا زن را از بغل مرد آفرید

 39صفحه . مهم آه انسان موجودی یگانه بوده است

 نقاشی  دروغگو

عاشق حقيقتم، ولی . من دلم می خواهد حقيقت را بگویم

این حقيقت است، حقيقت عاشق من . حقيقت عاشق من نيست

 45صفحه  ...اما حقيقت. نيست

 

در کانون پرورش فکری .  در ایران به دنيا آمد1336ور شهيدی در شاپ 

 48صفحه  ... در تئاتر،. کودکان و نوجوانان فيلمسازی آموخت

 

   سازمان ماه یدربار

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

 49صفحه .. .شده در ماه گذشته

 تماس با ما 
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زنان تصميم .  در تهران، در خيابان آغاز شدميليون امضاهفته ی گذشته کمپين یک * 

مبارزه ی . گرفته اند با جمع آوری یک ميليون امضا برای تغيير قوانين زن ستيز اقدام کنند

زنان ایران که چيزی بيش از صد سال است که ادامه یافته است، بعد از انقالب، و به دليل 

، متشکل تر، پرتوان تر، حياتی تر از پيش جریان دارد، و از درون جلسات شرایط انقالب

سازمانی به حوزه ی فردی زنان کشانده شده 

 . است و این یعنی تغيير قوانين غيرممکن نيست

ساقی قهرمان

اما همانطور که سرنوشت جهان است، یک ميليون 

. از ما این طومار تغيير قوانين را امضا خواهيم کرد

امضا خواهيم کرد، تغيير نخواهيم یک ميليون از ما 

کرد، یک ميليون دیگر نه امضا خواهيم کرد و نه 

 .     تغيير

 .برای امضای طومار، و نيز اطالعات بيشتر به آدرس زیر سر بزنيد

http://www.herlandmag.org/news/06,08,23,02,20,31/index.php 

 

 آزاد شد؟  –هفته ی گذشته رامين جهانبگلو * 

 

ادت به جشن گرفتن داریم تا شادی را، به رغم غم روز در حافظه ی فردا جای ما ع* 

این از خصوصيات ذهن غمگين . دهيم، یا به زبانی دیگر به آینده یادآوری کنيم شادی بياورد

در فرهنگ آن دسته ازمردم که درد، از نسلی به نسل دیگر در جانشان جای گرفته . است

در رقص کولی ها، موسيقی سياهان، جمع های . دیدحضور پر رنگ شادی را می شود 

خصوصی زنان، رنگ های لباس و پرچم همجنسگرایان، در جشن تولد عيسی در خانه ی 

مسيحيانی که صليب را تماشا کرده اند، شادی، شادی جایگزین است، نشان از حضور 

 . پنهان رنجی دارد که باید دوا شود

رایطی که جامعه ی دگرباشان ایرانی را از ارگان ها و در ادامه ی این عادت، ما به خاطر ش

نشریات و تریبون ها، و نيز از قدم زدن ساده در خيابان های شهر و خریدن ساده ی روزنامه 

صبحش باز می دارد، افسرده نمی شویم،  بيشتر از پيش کار می کنيم بيشتر از پيش 

و بيشتر از .  را می شناسنددگرباشان ایرانی غم بزرگ و شادی بزرگ. شادی می کنيم

درهایی که در مسير حرکت جنبش . همين. نشریه ی ماها بسته شد. پيش کار می کنند

 . اقليت های جنسی ایران باز و بسته و باز خواهند شد بسيار اند

.  ماها و چراغ، با صدا و ساختاری متفاوت، اما هر دو تریبون جامعه ی دگرباشان ایران اند

راست این .  بسته شدن ماها، چراغ راه ماها را ادامه خواهد راست نگفته ایماگر بگویيم با
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است که منتظریم در همين صفحه، و در ماههای آینده، خبر انتشار دوره ی دوم ماها، و خبر انتشار دوره ی اول نشریه های دیگر و 

 ی چراغ شد، پيوستن سردبير ماها به جمع اما خبری که در این شماره مایه ی شادی تحریریه. تازه ی جنبش را چاپ کنيم

حضور واراند . کادر چراغ با نظر و قلم سردبير ماها از نزدیک آشنا بوده است، حضورش را گرامی داشته است. نویسندگان چراغ است

 بلکه واراند واقعيت این است که نه فقط یک همکار نویسنده،. عزیز در چراغ خبر خوشی است که به آسانی از آن نمی توان گذشت

نوشته ها و نظریات واراند در صفحه های چراغ به معنای هارمونی بيش از پيش در ترکيب تحریریه، و نيز صدایی . به ما پيوسته است

آگاه در عرصه ی جنبش است که معادله ها را هميشه با نظریات درست خود به فضای خانه و خيابان و دنيای واقعی که دگرباشان 

با حضور واراند در جمع چراغ می توان ادعا کرد که در نهایت، چندپارگی فرهنگی بدنه .  ا دست به گریبانند کشانده استداخل ایران ب

مسئوالن و تحریریه ی چراغ حضور واراند در . ی جنبش دگرباشی ایران، یکپارچه است، همبسته است، همکار است، و همراه است

 .  چراغ را به خود تبریک می گویند

سياوش . بيری دیگری نيز به چراغ پيوسته است که حضورش در چراغ و نيز در فضای ادبيات و فرهنگ معاصر ایران با ارزش استسرد

سرتيپی، سردبير فصلنامه ی شهرزاد، یکی از با ارزشترین، و شاید الزم باشد به سادگی بگویم با ارزشترین فصلنامه ادبی فارسی 

ه هنوز، و بعد از یک دوره ی سه چهار ساله که وقفه در انتشار آن افتاد، و فرصتی خوبی بود تا جایش این فصلنام. ایران برونمرز است

سياوش سرتيپی در نظر دارد شهرزاد را با . را مجالت دیگری پر کنند، همچنان تنها فصلنامه ی ادبی علمی پيشرو باقيمانده است

سياوش سرتيپی از . خبر خوش اما هنوز تمام نشده است. اره منتشر کندهمکاری بخش فنی چراغ، بعنوان نشریه ای انترنتی دوب

هترواروتيک خواهد / امسال سردبير ویژه نامه ی شهر نو، شاخه ی ادبی چراغ، که به صورت فصلنامه در خواهد آمد و به ادبيات هومو

ه  شباهت های پنهان شهرهای کهنه و  هم باشد، و بشهر نوباشد، شهری نو  در نظر دارد شهر نو. خواهد بود/پرداخت، است

در پرونده ی چراغ، همراهی با سياوش سرتيپی دليل مباهات است و نقطه ی عطفی است در . حومه های نو در ادبيات نيز بپردازد

 به سردبيری سياوش منتشر شهر نوخوشحاليم که شهرزاد در نزدیکی چراغ منتشر خواهد شد، خوشحاليم که . مسير حرکت ما

خوشحاليم که چراغ در حرکت با شتاب خود به سوی آن چيزی که ما گمان می بریم آزادی آینده است همکارانی دارد که . د شدخواه

 . به راه با شعور و با دانش نگاه می کنند

ی وجود دارد که دالیل زیاد. حاال باید بگویم که من، ساقی قهرمان، از این شماره هم ویراستار نشریه ام و هم یکی از سردبيرهای آن

 . بودن من در جمع چراغ را توجيه می کند، مهمتر از همه اما عشق من به این نشریه ی بخصوص است

 2006یک سپتامبر 
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  انديشدیدر ضرورت پائيز باد به درد درختان نم  

 شادی امين

ShadiAmin@web.de 

 

جنبش زنان ايراني این مقاله چالشي است پيرامون ضرورت سازماندهي دگرگونه 

 .و چگونگي آن

در عين حال غالب نظرات طرح شده در آن در مورد جنبش همجنس گرایان نيز 

برای . را به کار برد" همجنس گرایان"،"جنبش زنان"صادق بوده و می توان به جای 

مثال در بررسی تفاوت های درون این جنبش و شيوه برخورد به آن، در برخورد به 

 ...هيرارشی و 

اصوًال بسياری از خصوصيات جنبش زنان به عنوان یک جنبش برای رهایی از ستم 

بدیهی . جنسی، با خصوصيات و اهداف جنبش همجنس گرایان همگون می باشد

است این امر نباید باعث گردد که ویژگی های مقوله همجنسگرایی را از نظر دور 

 .بداریم

 سازماندهی و تعيين اهداف در جنبش های اجتماعی موجود ضرورتی مبرم از آنجایی که فکر می کنم باز کردن بحث اشکال

است، این مقاله را برای انتشار مجدد و گشایش بحث ارائه می کنم و در آینده و در فرصتی دیگر به ویژگی ها و چگونگی 

 . سازماندهی در درون جنبش همجنس گرایان و ارتباط داخل و خارج خواهم پرداخت

 . دوستان صاحب نظر و دست اندر کار نيز با شرکت فعال در این بحث به تعميق آن یاری رساننداميدوارم دیگر

 2006اوت / شادی امين

 

رابطه بين زنان و مردان از سوی بسياری از محققين و دست اندرآاران اين گفتمان به عنوان نابرابری صرفًا حقوقي بين آنها توصيف 

 و فرهنگ مرد ساالر موجود اين مناسبات را تضمين و باز توليد می آند، و ذآر اين نكته آه شده است و تحت عنوان اينكه سيستم

، از پاسخ مشخص به این نكته آه "مردان نيز در جامعه ای آه نيمی از آن تحت ستم اند نمی توانند به طور واقعی آزاد باشند"

 از آن بهره می برد، آگاهانه طفره رفته و به تجرد و باالخره در چنين فرهنگ و سبستمی چه آسی ستم می بيند و چه آسی

 .در مقابل این نگرش نظریه فمينيستی قرار دارد . ناروشنی در این بحث دامن می زنند

نظریه فمينيستی مجموعه نظریاتی است آه به انتقاد از جامعيت و انتزاع مقوالتی آه ساخته مردان است و ستمدیده گی زنان را 

 . می پردازد پنهان می آند، 

 چرا آه برای پایان دادن به – یعنی هدفش نه فقط تبيين جامعه، بلكه دگرگون آردن آن است –نظریه فمينيستی سياسی است 

 .نظام مرد ساالر و لغو فرودستی زن، یعنی لغو ستم در رابطه  ی دو جنس اقدام می آند

سياسی است، چرا آه " این جنبش اساسًا" ه اند آه بقول آن تریستا، خوشبختانه امروزه اآثر فعالين این جنبش این نظر را پذیرفت

استثمار را از بنيان، یعنی در رابطه مرد با زن، آه در همه جا و قبل از همه در زندگی روزمره تجلی می یابد، مورد سئوال قرار می 

 )1." (دهد

چند محور اصلی را بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر آنها در این اما برای آغازی دیگر در جنبش زنان ایرانی در تبعيد مجبوریم ابتدا 
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 : جنبش تعریف آنيم

 اهداف و خواسته های این جنبش  •

 ماهيت طبقاتی و ترآيب فعالين این جنبش  •

 اشكال مبارزاتی و سازماندهی یا سازمان یابی آن •

هد آه این حرآات در خارج از آشور با سرآوب نگاهی به تاریخچه شكل گيری جنبش زنان ایرانی در تبعيد به ما نشان می د

در عين . خشن و گسترده و عنان گسيخته ی زنان و نفی هر حق پایه ای آنان توسط جمهوری اسالمی در ایران آغاز می شود

رانه این زنان در نقد مناسبات مرد ساال. حال این امر با پروسه  ی گسست بسياری از فعالين زن از سازمان های چپ همراه است

در سازمان هایشان و در جستجوی یافتن اشكالی از سازمان یابی آه در آن از سانتراليزم و هيرارشی اثری نباشد، به آار مستقل 

زنان روی آورده و گروه های مختلفی را تشكيل داده اند و در ارائه ی تعریف خود از استقالل، هر گونه مرآزیت، آتوریته و تمرآزی را 

من از بحث حول گونه گونی . (بر چنين بستری است آه جنبش زنان ایرانی در تبعيد شكل می گيرد.  آشيده اندآه زیر سئوال 

این تشكل ها و اهداف آن ها و اینكه آیا آن ها در عمل نيز تشكل هایی با ساختار دمكراتيك و بدون رهبری آتوریتر بودند صرفنظر 

 .)می آنم

 موجود در این جنبش را در جهت به آرسی نشاندن خواسته ها و اهداف آن آاناليزه آرد و اما اآنون می توان و بایستی انرژی

امروز نمی توان به دليل تجربيات منفی به اصل سازمان یابی و ضرورت . تعریف نوینی از مرآزیت، یعنی تمرآز خرد جمعی ارائه داد

 .آن بی تفاوت ماند و یا آن را رد آرد

 .ه ستم جنسی و برای تغيير و دگرگونی اجتماعی وظيفه عاجل فعالين این جنبش استسازمان دهی این جنبش علي

ما زنان می خواهيم تصورمان از آینده را ترسيم و به اجرا درآوریم و نگذاریم بار دیگر آینده بدون دخالت ما و از فراز سرمان طراحی 

 . شود

اتی این جنبش و اهداف و خواسته های آن مجددًا پی خواهم من این بحث را پس از بررسی دو محور دیگر یعنی ترآيب طبق

 .گرفت

از آنجایی آه جنبش زنان در آليت خود یك جنبش فراطبقاتی . زنان شرآت آننده در این جنبش تعلقات طبقاتی گوناگونی دارند

این واقعيت روشن و انكار است و به این معنی زنان از اقشار طبقات مختلف در آن سهيم و ذینفع هستند نمی بایست با طرح 

ناپذیر یعنی اختالف طبقاتی زنان، اهميت مبارزه مشترك و مستقل آليه زنان عليه مرد ساالری را نفی آرده و ابتكار عمل، 

 .خالقيت، و ظرفيت مبارزاتی جنبش را محدود آنيم

ل آه مقوله جنسيت و تضاد دو جنس را به اثرات منفی نگرش معمو:"زنان هند تجربه ی خود را در این رابطه چنين بيان می آنند

مسئله فرعی بدل آرده و اختالف طبقاتی را اصل قلمداد می آند، خود را در مناسبات و روابط بين زنان و مردان، حتی در ميان 

 )2." (سازمان های چپ خود را نشان می دهد

چنين بينشی در جنبش چپ ایران در سال . ستاین گونه ارجع دانستن تعلق طبقاتی در مبارزات زنان نقش مخربی داشته ا

زنان .  در عدم دفاع مستقيم و به موقع از مبارزات زنان عليه حجاب اجباری خود را نشان داد و شكست سنگينی را تجربه آرد1357

 .مدافع چنين بينشی نيز سرخورده در عدم پيشبرد اهدافشان، تجربياتی تلخی را از سر گذراندند

 مسئله تضاد بين دو جنس و رفع ستم جنسی در عرصه نظری مسئله فرهنگ و طبقه را در بر می گيرد، اما هر چند پاسخ به

ضمن اینكه در یك جنبش . را از دیگر جنبش های رهایی بخش آمتر دانست) فمينيسم(نمی بایست اهميت این جنبش اجتماعی 

به هر دليلی آه (ارزه آرد و سرآوب و ستم بر بخش دیگر را اجتماعی نمی توان فقط برای رهایی بخشی از اجزاء آن تالش و مب
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 .مسكوت گذارد، و یا بدتر از آن، تائيد آرد ) باشد

بدین معنی نمی توان این جنبش را تنها با تعلق طبقاتی اعضاء آن تعریف آرد، در عين این اینكه نمی توان آن را جنبشی صرفًا 

بش، جنبشی است عليه استثمار و ستم جنسی، پس جنبشی است عليه نظم این جن. منتقد به فرهنگ مرد ساالری دانست

نكات دیگر هر چند مورد اختالف قرار می گيرند، بایستی . این نكته محور ائتالف در این جنبش و سازمان یابی آن است. موجود

لی پيش شرط جدائی و عدم همكاری این اختالفات احتما. دائمًا به بحث گذارده شوند تا جنبش را تعميق بخشيده و متنوع آنند

 .  زنان با هم ارزیابی نمی شوند

در عين اینكه باعث رنگارنگ شدن تابلوی زیبای جنبش زنان می شود، باعث … تفاوت در گرایش جنسی، تعلق ملی، و طبقاتی و 

ی را می توان با ایجاد مراآزی چنين تفاوت های. آنش و واآنش های مختلف آه ناشی از تفاوت عالئق و منافع است، نيز می گردد

آه ثقل حرآت خود را بر خواسته های مشخص متمرآز می آنند و یا با دیگر اشكال تضمين حقوق گرایشات مختلف، به سادگی 

 .به نقطه ی قوت این جنبش بدل آرد

ته های مشخص روز را مد در مورد اهدف و خواسته ها، من آن را به چهار بخش تقسيم بندی آرده ام بدون اینكه فرموله خواس

 .نظر داشته باشم 

 بایستی اندیشه ای آه بين زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی دیوار چين بنا می آند را آنار :در قلمرو زندگی خصوصی

آن ها این . زندگی صدها و هزاران زن ایرانی نمایانگر آن است آه نمی خواهند به شيوه  ی مادران خود زندگی آنند. گذاشت

افزایش آمار جدائی ها، آاهش زاد و ولد، آاهش آمار ازدواج، . سبات اجتماعی را در ساده ترین شكل خود به مصاف طلبيده اندمنا

افزایش زندگی مشترك بدون ازدواج، انتخاب اشكال دیگر رابطه ی جنسی و نفی دگر جنس گرایی اجباری، حذف تسلط مذهب در 

ر رسوم اخالقی و سنتی موجود نشان از یك انقالب بطئی فمينيستی دارد آه تازه در آغاز شكل ازدواج، و در یك آالم، دگرگونی د

 .راه است و جنبش زنان و سازمان آن بایستی مدافع این تحول باشند

 زنان در برخوردهای مردان و تعرض جنسی شان به زنان مقاومت نموده و اینجا و آنجا آن ها را به عقب نشينی :در حوزه فرهنگ 

در بسياری آثار ادبی و هنری و پرداختن به مسئله زنان از سوی ) و در حال حاضر همجنس گرایان(حضور چهره ی زن . اداشته اندو

از سوی دیگر بایستی با تبعيض جنسی و سانسور مردانه و فرهنگ جنسی گرای موجود . جریانات مختلف اثبات این مدعا است

ری مقاالت تحليلی که در برخورد با مسائل روز در نشریات مختلف منتشر می شوند عليه هنوز بسيا. مبارزه جدی را سازمان داد

وقيحه سرائی می آنند و تاآنون این جنبش … زنان به طور عام، زنان جدا شده از همسران خود، و یا زنان همجنس گرا و 

 .نتوانسته است در مقابل آن حرآتی در خور و معقول انجام دهد

در این عرصه : ه بر ضد سلطه جنسی، تجاوز، خشونت بر زنان و در یك آالم برای رهائی جنسی زنان در عرصه مبارز

مثال ها آنقدر فراوانند و جنبش زنان آن چنان در مقابله جدی با این پدیده ها ناتوان، آه باعث تأسف گشته و جای تامل بيشتر را 

وسط شوهرانشان آتك خورده، مورد خشونت و آزار قرار می گيرند و همه زنان ایرانی بسياری در خارج از آشور ت. باز می گذارد

نه جنبش به این زنان دسترسی . این ها در اآثر موارد در پشت درهای بسته و در حيطه  ی به اصطالح خصوصی باقی می ماند

ع چندین زن ایرانی به خصوص طی سه قتل فجي. دارد و نه متأسفانه این زنان دریچه های باز این جنبش را در مقابل خود می بينند

 زن تنها 2500سال گذشته، در سوئد، آلمان، و هلند  تجاوز و سوءاستفاده جنسی از دختر بچه گان و حتی خودسوزی بيش از 

یكی از علل این امر به . ظرف یك سال در استان خراسان نيز نتوانست گروه های موجود زنان را به عكس العملی جدی وادارد

 . ی عدم سازمان یافتگی جنبش مربوط می شود آه من به آن خواهم پرداختمقوله

این امر به طرق مختلف بایستی در خدمت دگرگونه آردن مفاهيم در عرصه سياست : در عرصه مشارآت در زندگی سياسی
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در همين . روری اندبحث هایی ض… پس مسئله ی قدرت سياسی، حضور زنان در معادالت سياسی، و . و تأثير گذاری زنان باشد

را به " امری مردانه است "جاری است، و براستی " رقابت مردان برای قدرت"رابطه می بایست آن سياستی را آه تنها در 

 .سياستی برای حفظ دستاوردهای جنبش های حق طلبانه، ضد تبعيض و رهایی بخش بدل آرد

 

این عدم سازمان یافتگی اثرات . ن یابی دوباره این جنبش پرداختاآنون با توجه نكات ذآر شده می توان به امر ضرورت سازما

 : منفی و مخربی بر این جنبش دارد آه اشاره وار می توان چند نكته را برشمرد

،  در صورتی آه ما به فعاليتی "قطره آبی بر سنگ داغ انداختن"این امر باعث منطقه ای شدن فعاليت هایمان شده است، یعنی 

 .بدون چنين فعاليتی نمی توانيم عليه تجاوز به حقوق زنان اقدام مفيدی انجام دهيم. ری نيازمندیمهماهنگ و سراس

. مانع ترسيم چشم انداز برای این جنبش پرانرژی شده و زنان را از فعاليت با برنامه و دراز مدت بازداشته است" سازمان" نداشتن 

گاه فمينيستی نتواند پای بگيرد و رشد آند، بالعكس زندگی گروه های  نداشتن سنت و تشكل های پایدار باعث شده آه دید

این گروه ها فاقد آارآئی در یك مبارزه ی جدی . مختلف زنان مملو از رقابت های فردی و تالش برای حفظ محافل موجود شده است

ش برای حفظ آن ها در قالب هر چه این گروه ها محدودتر شدند، تال. عليه فرهنگ مرد ساالر و سيستم حامی آن هستند

: رگينا دوك مایر در این رابطه می گوید. سرپوش گذاردن بر اختالفات واقعی و دامن نزدن به بحث های عميق افزایش یافته است

  )3." (هر چه ناظرین این جنبش محدوتر شوند خطر غير دمكراتيك شدن آن افزایش می یابد

 زن در برخورد با اختالفاتشان را باعث می شود، یعنی خطر تالش برای حفظ جمع روشنفكران"  گذشت آردن" این مسئله خطر 

 . به قيمت الپوشانی آردن اختالفات

عده ای در دوری جستن از پاسخ گویی . پذیرش ضرورت سازمان دهی با درك ما از مقوله ی قدرت و سياست رابطه مستقيم دارد

دانسته و هدف اصلی خود یعنی دگرگونی مناسبات جاری را به "  مردانهامری" به معضالت اجتماعی و سياسی، سياست را 

امری مردانه  ارزیابی آرده و به همين دليل از دخالت جدی در اموری آه به "در عين حال قدرت را نيز . فراموشی می سپارند

 .مبارزه با قدرت موجود و رژیم سياسی آن مربوط می شود طفره می روند

خواهان تغييرات عميق اجتماعی اند، یعنی برای ایجاد جامعه ای مبارزه می ) و در این جا همجنس گرایان(زنان  اما به راستی اگر 

آنند آه پایه های قدرت مردان و ستم دیدگی شان در آن ملغی  شود، آه قاعدتًا جنبش فمينيستی چنين هدفی را دنبال می 

  ایده آل های خود را تعریف آرده و برای اجرای –جنس گرا و ضد تبعيض جنسی  یعنی نگاهی ضد –آند، باید بتواند از جایگاه خود 

 . آن ها به دخالت گری سياسی بيندیشد

، "دوشادوش و همپای مردان"بایستی بينش مردانه ای آه زنان را به حاشيه ی تحوالت می راند و دائم به طرح واژه هایی چون 

 . حقانيت آن را نفی می آند، طرد نمودمبارزه ی مستقل زنان را زیر سوال برده و 

ما نمی توانيم بدون ایجاد یك نظم معين، مبارزه عليه نظم موجود را سازمان دهيم؛ بدون سازمان یابی، آه تمامی جنبش های 

 . آزادیخواه و رهایی بخش در شكل های متفاوت از آن برخوردارند، ادعای مبارزه بر عليه ستم جنسی شوخی ای بيش نيست

سئوال : ، می گوید"زنان و قدرت سازمان دهی"  در بررسی سازمان های سياسی زنان در هند در مقاله يلدگارد شویه

اساسی در این رابطه این است آه آیا این سازمان دهی فرودستی و ستم دیدگی زن و حاشيه نشين آردن او در جامعه را به زیر 

)                              4!  (ونی ساختارهای اجتماعی را فراهم می آند یا نه؟سئوال می آشد، و بدین طریق اسباب گذار و دگرگ

 .پس بحث قدرت، و رابطه ی ما با آن، به بحثی محوری در رابطه با سازمان یابی این جنبش بدل می شود

 آدام قدرت و برای چه آسی؟  –
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 تعریف ما از قدرت چيست ؟ –

 …آیا قدرت امری مردانه است ؟  –

، از سوی زنان آشورهای مختلف مدت ها است آه "زنان برای شرآت در قدرت سياسی مبارزه می آنند یا نه"ین سئوال آه آیا ا

زنان آشورهای آمریكای التين آه عليه ستم جنسی مبارزه می آنند در جمع بندی تجربيات خود می . پاسخ مثبت گرفته است

مطمئنًا، ما قدرت می خواهيم، ما می خواهيم در تصميم گيری ها سهيم باشيم، می . اگر از ما بپرسيد می گوئيم،  بله: گویند

برای چنين امری بایستی به عنوان یك . خواهيم در همه جا حضور داشته باشيم و از نگاهی زنانـه در تحوالت دخالت داشته باشيم

 ) 5." (جنبش اجتماعی خود را تقویت آرده و سازمان خود را ایجاد آنيم

ما مسئله مان قدرت نيست، سياسيون بروند و برای : عكس عده ای از فعالين جنبش زنان ما با ژستی دمكراتيك می گویندبال

چنين درك یك جانبه و ناپخته ای از قدرت و سياست امروزه پاسخگوی نيازهای ما نيست  آدریانه ریچ ."  آسب قدرت مبارزه آنند

به خشونت، تجاوز، " قدرت"ما به محض روبرو شدن با آلمه . ای زنان بار منفی به همراه داردواژه  ی قدرت بر: در این باره می گوید

این چيزها برای ما مفهوم . گسترش انبارهای اسلحه و مهمات، انباشت سرمایه و دارائی ها، و انبار آردن مواد خام فكر می آنيم

و (  زنان و آودآان –چنين قدرتی، فاقدین قدرت . ن می باشدقدرتی را به تصویر می آشند آه تنها در خدمت منافع قدرتمردا

فمينيست ها اما مدت هاست آه از واژه . تأثيرات چنين قدرتی ما را از هر سو احاطه آرده است.  را استثمار می آند–) محرومان

دن، توانستن، انرژی خالقانه یعنی قادر بو" قدرت"ی قدرت تعریف جدیدی ارائه  داده اند آه به ریشه ی این لغت برمی گردد، 

فمينيسم رادیكال هدفش تغيير و ایجاد مناسبات و روابط . به معنی توانائی تغيير و دگرگونی" قدرت. "داشتن و به آار بستن آن

قدرت در .به طوری آه قدرت دیگر در دست عده ای معدود انحصاری نگردد، بلكه برای همه قابل دسترسی باشد . انسانی است

نش، تخصص، اختيار تصميم گيری و در اختيار داشتن آليه ی امكانات و همچنين در محدوده ی حقوق پایه ای انسان ها شكل دا

 )6. " (چون تغذیه، بهداشت، مسكن و آموزش و پرورش

ت تمایل به آار در ما آار زنان را در گروه های زنان انجام می دهيم و در صور"بسياری از زنان امر سازمان یابی را با توجيه اینكه، 

 . نفی می آنند." دیگر عرصه ها با سازمان های مختلط موجود حرآت خود را به پيش می بریم

اما چنين درآی باعث شده آه گروه های زنان . در اینكه چنين حقی برای تمام فعالين این جنبش موجود است حرفی نيست

ی آه تقویت و باز توليد مناسبات موجود را باعث می شوند، باز موجود از موضع گيری و دخالت نسبت به مسائل مهم اجتماع

مانده و تنها معدودی از افراد این گروه ها آه اعضای سازمان های سياسی نيز هستند امكان  تصميم گيری و دخالت در دیگر 

ن نشان داده و با آن مبارزه ما بایستی بتوانيم مرد ساالری را شفاف و عریان در تمامی جنبه های آ. عرصه ها را داشته باشد

 .به همين دليل نيازمند سازمانی هستيم آه بتواند قدرت زنان را در همبستگی شان به نمایش بگذارد. آنيم

یكی .  چنين سازمانی می بایست بتواند بر مشكالت آار مشترك فائق آید. آنچه مشخص است این پروژه یك پروژه دراز مدت است

آه تنها فمينيست بودن و اعتقاد به مبانی مشترك ضرورتًا باعث سازماندهی غير هرمی و دمكراتيك از این مشكالت این است 

این پروسه، پروسه ی بسيار پردردی است و زنان باید یاد بگيرند در یك رقابت سالم، فعال، و هدفمند در آنار یكدیگر . نخواهد شد

 .عمل مبارزاتی مشترآی را به پيش ببرند

ی، اعمال قدرت و تحت ستم بودن، گرایش به زور و در عين حال قربانی بودن می تواند همزمان در یك فرد و یا سرآوب و ستمگر

زنان بسياری هستند آه در برخورد با مردان در طرح و حل اختالفاتشان دارای نرمش، مالیمت . موجود اجتماعی خود را نشان دهد

گذر از . و در موارد مشابه با آنان با سختی بيشتر و قدرت مدارانه عمل می آنندو گذشت بيشتری هستند تا با زنان همطراز خود، 

 .چنين معضلی نيز شدنی است و تنها نياز به تجربه و خودآگاهی زنان دارد 
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اران  پشت سر گذراده اند، تجربه ی خود را از زبان یكی از بنيان گذ1992زنان السالوادر آه تجربه ی تشكيل سازمان زنان در سال  

گاهی استقالل و خود مختاری از سوی بسياری تنها استقالل در مقابل احزاب : و رهبرانشان، ربكا پاالسيوس، چنين بيان می آنند

این مبارزه .  اما در سازمان خودمان نيز ما شيوه های هرمی سازمانی را باز توليد می آنيم. و تشكل های دیگر فهميده می شود

 )7. (اقضاتی آه در عمل با آن مواجه می شویم ای است سخت بر عليه تن

در چنين سازمانی است آه در عمل بایستی همبستگی زنانه را بياموزیم و این یعنی مقابله با تربيت چند صد ساله ای آه به 

 .زنان یاد می دهد به قدرت خود تكيه نكنند، توانائی های خود را جدی نگيرند و آن ها را به آار نبندند

چنين سازمانی از دید زنان در مسائل اجتماعی و تحوالت . گر از موانع آار، انتخاب اولویت ها در این نوع همكاری استیكی دی

جاری مداخله خواهد کرد و باید بتواند تحليل ها، بحث ها و همچنين خواست ها و فعاليت های ما را منعكس آرده و طيف وسيعی 

 .را متوجه خود و اهدافش نماید 

سم محصول آالس های درس دانشگاهها نيست، فمينيسم یك جنبش اجتماعی است آه در خانه، خيابان، محيط های آار فميني

بتوانند رهبری نظری این جنبش را بدست ) برگزیده(چنين سازمانی مانع این خواهد شد آه تنها زنان اليت . و تحصيل جریان دارد

دن به بحث های متفاوت پيرامون مسئله ی زنان و یا دیگر مقوالت اجتماعی از این سازمان با آموزش سياسی و دامن ز. بگيرند

نگاهی فمينيستی، زنان بسياری را در تصميم گيری ها درگير خواهد آرد و بدین ترتيب پایه های یك جنبش قوی اجتماعی را 

 . فراهم خواهد ساخت

نی آه نمی توانند یا نمی خواهند با چنين سازمانی همكاری حتمًا برای شما این سئوال نيز پيش خواهد آمد آه گروه های زنا

آنند در آجای چنين طرحی قرار می گيرند؟ پاسخ به این سئوال در وهله ی اول در عمل و پس از تدوین مبانی مشترك نظری داده 

ترك بين این گروه ها را برای ما نيز مش" بلوك"یا " اتحاد"و یا " پالتفرم"اما  با توجه به تجربه ی آشورهای دیگر، ایجاد . خواهد شد

مثًال هم اآنون در بلژیك، ژاپن، آلمان و برخی دیگر از آشورها احزاب زنان شكل گرفته و در حيات سياسی . (ممكن می گرداند

 .) جامعه ایفای نقش می آنند

خود مناسب بدانند، نيست؛ این وجود چنين سازمانی به معنی نفی دیگر اشكال سازمان یابی، آه ممكن است زنان دیگر برای 

بحث امروز من تالشی .  برخواهد داشت – دیر یا زود –تنها گامی است فراتر از اشكال تاآنونی و گامی است آه این جنبش 

 .است برای دامن زدن به فكر و تجسس پيرامون شيوه های پياده آردن چنين ایده ای 

در آن هستيم و عواملی آه ما را به اینجا سوق داده اند را بازشناسی آنيم، می اگر بدانيم چرا در جایی ایستاده ایم آه اآنون 

این راه یابی اما در خالل بحث های جامعی صورت خواهد . توانيم راه های فرارویی از این موقعيت به موقعيتی برتر را پيدا آنيم

 .گرفت آه در جدلی صميمانه، جدی و جمعی بين نظرات متفاوت صورت گيرد

 . يستي از وحشت بي سازماني و پراآندگي آنوني بيرون آئيم با

ایجاد سازمانی فراگير از  زنان فعال اين جنبش آه مباني اشتراك و اختالف خود را در چالشهاي نظري شفاهي و آتبي تبيين آرده 

 .و مبانی فعاليت های خود را روشن کرده باشند، ضرورتی است عاجل و حياتی

چنين تحولی، تحولی است آيفی آه تأثير . بایستی در دستور آار زنان تبعيدی فعال این جنبش قرار گيردبی شك چنين روندی 

 .خود را بر جنبش زنان در ایران و همچنين روند تحوالت سياسی جاری در بين اپوزیسيون تبعيدی خواهد گذاشت 

 .یابی زنان در جنبش زنان تبعيدی گردداميدوارم آه این مختصر آغازگر بحثی پيرامون ضرورت و چگونگی سازمان 

 !این راه، راه دشواری است و تجربه و آغازی است نو 
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  راهی که به غلط آن را گمراهی نام نهاده اند خواهيم جست ، در راه خود را چراغ با يک ماها

   1385اول شهریور . واراند 

  تا تشویقی باشد،لم و راه تا به آخر نرفته را به دیگران سپرده انداند و رفته اند و ق هميشه خوانده و شنيده ایم که کسانی آمده

های ناشناخته که  از خالقيت برای آنان که خود را ناتوان می شمرند و نمی دانند که هر کسی دارای عنصری وجودی است

  دارد تلنگری الزم است تا بجنبد و آتش چراغ معرفت را روشن نگاه

نهند  هایی بيشتر و علم و آگاهی افزونتر پا به عرصه متوقف کرد تا کسانی دیگر با خالقيت تشار خود راباری مجله ماها ادامه ی ان

روزها را بشمارم شاید روزی رسد که معجزه ای رخ دهد و  و راه را ادامه دهند، اما پایان کار مجله ماها پایان راه نبود که بنشينم و

 پس. م است طتال دستانم مشتاق نگارشند و ذهنم از تکرار واژه های اسير درحالی که  بتوانم بازهم قلم بدست گيرم در

طول تالشم در ماها با آن آشنا شدم  سم، درد هایی که بر جان و دل هم احساسان، دوستان و یارانيست که دریخواستم که بنو

  .و جزیی الینفک از وجودم گشته است

کرده اید،  يست که در مجله ماها دیده اید، مطالبش را خوانده اید و شعرهایش را مرورزیادی ن واراند، می دانم که این نام را زمان

  .شددارد اما دیر زمانی نخواهد بود که مجمری خواهد  از این پس این نام را بازهم خواهيد دید در چراغی که اگر امروز شعاع کمی

انی که همواره در طول فعاليتم در مجله ماها یار و همراه من کنم به دوستان و یار با این مقدمه ی کوتاه خواستم عرض ارادتی

  .  قلم خواهم زدیاند و نوید دهم که زین پس در چراغ ، نشریه ی سازمان همجنسگرایان ایران بوده

 .مشعاع تابنده را منعکس کني گرد آیيم و این چراغ به دور ماها باشد تا جمع

  انقالب فرهنگی در اقليتهای جنسی ایران 

در جسم و جان این جامعه ی  در سکون بسر می برد اما در باطن، تحول و دگردیسی در ایران ظاهرًا LGBT این روزها جامعه ی

  . کند در شرف تکوین است که به راستی همچون پيش زمينه ی یک انقالب فرهنگی و تربيتی جلوه می اقليت

بخوانيد ( ترس از همجنسبازان.  زندگی کرده اند ،پنهان کاری حاکم بودهکه پيوسته در آن اقليت های جنسی در ایران همواره در 

 به نظر ،های اخير گرچه سال در ایرانيان وجود داشته و  یا اصطالحًا هموفوبيا در تمام الیه های زندگی اجتماعی) همجنسگرایان

 ه شده است ولی نمی توان انتظار داشت کهمقداری از شدت آن کاست در خارج از ایران، بسياری از فعاالن حقوق همجنسگرایان

افراد جامعه ملزم به رعایت ظواهر دینی هستند  جامعه ای که مذهب در آن حکومت می کند و اکثریت قریب به اتفاق؛ از بين برود

 . می کنند به سختی رفتارهای غير متعارف را قبول

های عمومی و حتی طرز رفتار و لباس پوشيدن مردان  در محيط، رفتارهای نوجوانان ناین سخت گيری اجتماعی در نوع پوشش زنا

جامعه ای رفتارهای غير متعارف  های دولتی و نيمه دولتی به خوبی پيداست و نباید انتظار داشته باشيم که این چنين محيط در

ی رود و نه جامعه ی بحران پذیرفتن حقوق همجنسگرایان در چنين شرایطی م نه از طرف دولت انتظار. جنسی را به راحتی بپذیرد

را باال انداخت و گفت حاال که   می باشد، البته نباید نااميد بود و شانه ها نان شب ایرانی حاضر به قبول این موضوع زده و درگير

 !همجنسگرایان خود درد را شناخته اند و در حال درمان آن هستند خوشبختانه! می کشيم اوضاع چنين است پس ما هم عقب

 له ی رفتار جنسی در جامعه ی ایرانی باز کردن باب بحثی است پيرامون تحولئمس منظر به از بيان این موضوع و نگاه از اینهدف 

  .تهمجنسخواهان در ایران بوجود آمده اس های ها و ایده آل و انقالبی که در رفتارهای جنسی و خواست

 های اتاق(دهه ی هفتاد خورشيدی عده ای از همجنسگرایان در چت رومها ایران در اواخر  با پا گذاشتن دنيای مجازی اینترنت به

کم پا به عرصه های مدرنيزه و  درپی رسميت بخشيدن به موجودیت همجنسخواهانه خویش بودند و از این رهگذر کم) گفتگو 

ود از خاطرات همجنسخواهی و متعلق به همجنسگرایان که بعضًا پر ب های تولد اولين وبالگ. دنيای مجازی ارتباطات گذاشتند
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تعطيلی  های ميزبان بنا به قوانين عرفی و مدنی جمهوری اسالمی اقدام به باعث شد که وبسایت سکسی همجنسگرایان

های گریز ید طوالیی دارند، همجنسگرایان نيز بيکار  اما از انجا که ایرانيان در پيدا کردن راه. های همجنسگرایان نمایند ویالگ

 .طرق دیگر پا نهادند باز به دنيای مجازی بهننشسته و 

ها و  وبالگ می کنند از روند به وجود آمدن الکترونيکی متعلق به همجنسگرایان را مطالعه تمی دانم همه ی کسانی که نشریا

 بگویم است ولی با بيان این مهم می خواهم  اطالع دارند و بيان آن تکرار مکرارتینشریات و سازمان همجنسگرایان ایران

عقيده بود که تنها به دنبال هرزگی های مخصوص به تفکرات و رفتارهای سکسی است،  همجنسگرایان نيز که روزی جامعه بر این

هایی است آنچنان در عرصه ی  روزها در حال پوست انداختن است و اقليتی که هيچ کس فکر نمی کرد دارای چه پتانسيل این

مهم و   مجبور به اعتراف خواهد کرد که این اقليت وسگرایان را همين روزها انگشت به دهان،جن دگر  مختلف رو به رشد است که

  .دثير گذار در جامعه را دست کم گرفته انأت

شناخت احساسات و توانایی هایی که همجنسگرایان بر اثر عوامل محيطی هيچ شناختی  ها قدم مهم و مثبتی بود در باز وبالگ

ها در ادبيات و  اما با پيشرفت وبالگ نها داشتند ،آمواقع سعی در سرکوب و منکوب کردن   بسا در بسيارینها نداشتند و چهآ از

که امروز اگر نتوانيم، یک دهه ی دیگر به راحتی ی قبل، روندی شکل گرفت  ها به شيوه ای کامًال متفاوت از دوره بيان خواست

ت و شاخه ای به نام ادبيات شده اس فارسیت  تحول بزرگ در ادبياهای امروز زمينه ساز یک فعاليت می توانيم بگویيم

  . همجنسگرایی به بدنه ی ادبيات معاصر افزوده شده

 هستند بسياری از همجنسگرایان که در زمينه های اجتماعی و خدمات. زمينه فعال نيستند همجنسگرایان داخل ایران تنها در این

  .دورزن کمک به هم احساسان خویش نيز دریغ نمیاز ه به عمومی مشغول به فعاليتند و در این را

به طرق . ن بودیمآاین چند سال اخير، از اوایل دهه ی هشتاد خورشيدی، شاهد   کهیی استهمه ی این موارد از ِقَبِل تکاپو

ند، برای اقليت ده می ها و در نهایت با تالشی که دوستانمان در نشریات اینترنتی انجام ها، وبالگ از چت روم مختلف،

 سریع دچار تحولی بزرگ خيلی اما ،تا گرچه خيلی دیر  بستری مناسب ایجاد کرد،شدت محدود استه همجنسگرا در ایرانی که ب

ميسر  دست یابی بسياری از همجنسگرایان به خود شناسی که قبل از این به راحتی. باال رود  و از نردبان ترقی و تعالی شده

 . حرکت نشریات و فعاالن حقوقی همجنسگرایان بود هایورد آنبود یکی از ره

 اما نباید از ،ماها، دلکده و چراغ خط دهنده و مدعی رهبری همجنسگرایان هستند نمی خواهم بگویم نشریات اینترنتی همچون

 کسب  دررایراهنمایی ب های کوچک و اقدامات به ظاهر ناچيز در پيدا کردن اهميت وجودی و دور داشت که همين تالش نظر

  .دارند استقالل و هویت جنسی افراد، حتی دگر جنسگرایان، سهم بسزایی

ها  ها و زیر پل کند این روزها همجنسگریان دیگر آن همجنسگرایانی نيستند که در پارک از دیدگاه ناظری که در ایران زندگی می

در جوامع مترقی و کشورهایی  ق را کتمان کرد، چهدنبال شریک جنسی برای گذراندن ساعتی هستند ، گرچه نمی توان حقای به

هایی  از حقوق مساوی با دیگر افراد جامعه برخوردارند نيز پاتوق که همجنسگرایی در آنها قانونی اعالم شده و همجنسگرایان

به هر حال . اشتد له بيشتر نمودأ این مس،گذرا را طالبند وجود دارد ، اما در ایران به علت تابو بودن برای کسانی که سکس

و نظرات قرون وسطایی خویشند و جای بسی شکر  شاهد این هستيم که همجنسگرایان در ایران در حال عوض کردن ایده ها

 خویش را قبول می کنند بيشتر شده و همين امر جنبش همجنسگرایان در آینده را روز هویت جنسی دارد که تعداد افرادی که هر

همجنسگرایان هيچگاه از خارج از ایران ميسر نيست و  مدن و رهبری جنبشآاید اعتراف نمود که بوجود ب. اميدوارانه تر می نماید

لزوم وجود این   حرکت اجتماعی باشند و در موقعاینهمجنسگرایان تنها می توانند پشتيبان و حامی  های فعاالن حقوق فعاليت

    .  به نظر می رسدهای اجتماعی همجنسگرایان بسيار مهم فعاالن در کنار حرکت
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  تن فروشی و زن
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 در گفتمان فمينيستی " قربانی"به " مجرم ـ بيمار"تغيير تن فروشی از  

یكی از عادت های من هر سال این است آه وقتی به مبحث تن فروشی می 

چند سئوال هميشگی را می پرسم و جواب رسم، در شروع آالس از دانشجویان 

سؤاالت من برای آماده آردن آالس در مورد این مسئله . ها و عكس العمل های آنان به طور غریبی هميشه تقریبًا یكسان است

ی بحث برانگيزست اما دليل دیگرش مشاهده ی تغييری هر چند آوچك در نگاه این دانشجویان نسبت به این حرفه در طول زمان 

نظرتان راجع به حرفه ی تن فروشی و زنانی آه در این عرصه آار "تقریبًا عكس العمل اآثریت آنان در مورد سؤال من آه . است

اآثر آنان چه پسر و . عكس العملی منفی ست، اما نسبت به زن تن فروش حس همدردی نشان می دهند" می آنند چيست؟

نه دانسته آه وی را مجبور به انتخاب شغلی نموده آه عميقًا ضدانسانی چه دختر زن تن فروش را قربانی سيستمی ناعادال

اما اگر زنی بگوید این حرفه را به ميل خود انتخاب آرده و دلش نميخواهد شما او را به عنوان "اما زمانی آه سؤال بعدی را،. است

در این مرحله است آه .   را دربرمی گيرد، می پرسم، معموًال گيجی و سكوت عميقی آالس"قربانی نگاه آنيد، چه ميگویيد؟

 . دانشجویان معموًال حس همدردی خود را از دست می دهند و قضاوت جایگزین آن می شود

غرض از مطرح آردن تجربه ی باال این بود آه به جرأت شاید بتوان گفت عكس العمل این دانشجویان چكيده ی نظریات گفتمان 

با شروع جنبش زنان در اروپا و . لی و اروپا ـ در مورد حرفه ی تن فروشی و زن تن فروش استغالب فمينيستی ـ در آمریكای شما

 تأآيد و توجه از زن تن فروش و خصوصيات اخالقی ـ روانی او برداشته شده و بيشتر معطوف به 60آمریكای شمالی در دهه ی 

دین معنی آه جنبش زنان به این نتيجه رسيده، جهت ب. حرفه ی تن فروشی به عنوان نهادی اجتماعی ـ اقتصادی معطوف گشته

تحليل و ارزیابی، باید توجه اصلی به شرایط به وجود آمدن این حرفه و نقش آن در سيستم سرمایه داری پدرساالر گذاشته شود و 

م تغيير ماهيت داده و در این پروسه، بنابر این، خود زن تن فروش ه. نه به تك تك زنانی آه در این شغل به آسب درآمد مشغولند

از مقوله ی اخالقی به یك آاتاگوری اجتماعی تبدیل شده، بدین معنا آه جنبش زنان ادعا دارد که حرفه ی تن فروشی و زنان تن 

بگذریم آه هيچ مقوله ی اجتماعی ـ فرهنگی . فروش را نه با معيارهای اخالقی بلكه با معيارهای اجتماعی به تحليل می نشيند

بهرحال جنبش زنان ) موضوعی آه در شماره ی بعد بدان خواهم پرداخت. (خالی از قضاوت و ارزیابی های اخالقی باشدنيست آه 

سيستم اقتصادی ـ اجتماعی "قربانی "نگاه نمی کند بلكه او را " مجرم ـ بيمار"داعيه ی این را دارد آه به زن تن فروش به عنوان 

ش سعی می شود این نگاه را با آمی موشكافی ارزیابی آرده و نظرات موافق و مخالف این در این بخ. ناعادالنه  موجود می داند

البته این نظریات طيف وسيعی را شامل می شود آه به اجبار به تمام تفاوت ها و ظرافت های . حرفه را به خوانندگان ارائه دهم

 . آن نمی توان پرداخت

مينيستی، آزادی جنسی زنان را با دیده شك نگاه می آند و آن را ادامه ی نظریه ی مخالف حرفه ی تن فروشی در گفتمان ف

این نظریه . امتيازات سيستم مردساالری می داند و تأآيدش بر روی خطراتی است آه آزادی جنسی برای زنان به ارمغان می آورد

موًال در راه این منافع به آار گرفته می شود بر این باور است آه زنان قربانی نظام های مردساالر هستند  و نيروی جنسی آنان مع

به طور مثال نظر آندریاد . و تن فروشی را نهادی عميقا مردساالر و ضدزن می داند آه در آن زنان به شدت خسارت می بينند
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ت این است آه اساس این حرفه فقط انتخاب نيس) فمينيست معروف ضد پورنوگرافی و تن فروشی (Andrea Dworkinوارآين 

بنابر این در حرفه ی تن فروشی چيزی ) 1.(بلكه این حرفه ـ مانند تجاوز ـ انتخاب آزاد و استقالل شخصی زنان را از بين می برد

عميقًا غيرانسانی وجود دارد و بر این باورند، در عين حال آه از زنان تن فروش باید حمایت شود، اما از حرفه ی تن فروشی نمی 

آالمی دیگر آن ها معتقدند به حقوق انسانی زنان تن فروش احترام می گذارند اما نمی توانند به حرفه ی به . توان حمایت نمود

 . تن فروشی احترام بگذارند و خواهان از بين رفتن آن هستند

ر مقابل د. مانند حرفه ی تن فروشی گفتمان فمينيستی را از درون دچار شقاق نكرده است) حتی پورنوگرافی(اما هيچ مقوله ای 

نظریه ی باال و در مخالفت با آن، بسياری از فمينيست های دیگر تأآيد خود را به روی آزادی و لذت جنسی زنان و رشد زنان به 

آنها عميقًا مخالف موانع و حدودی هستند آه بر سر ابراز آزادانه ی . عنوان آنشگران مستقل اجتماعی ـ جنسی می گذارند

و یادآوری می آنند آه زنان به خاطر ) چه از طریق اخالقيات، سانسور و یا قوانين دولتی (جنسی زنان  گذاشته می شود

این نظریه بر این باور است آه . محدودیت هایی آه در جهت آنترل نيروی جنسی شان بوده، هميشه بهای سنگينی پرداخته اند

اخالقی است آه پایه های آن از همان دید سنتی قضاوت مخالفان حرفه ی تن فروشی در مورد این شغل، در نهایت قضاوتی 

 .پدرساالر برمی خيزد آه مایل است نيروی جنسی زن را در خانه و فضای خصوصی زندانی آند

شكی . اما، هر دو نظریه ی باال توافق دارند آه دليل اصلی اآثریت زنان تن فروش در انتخاب این حرفه، مالحظات اقتصادیست

. وشی یكی از راه هایی است آه در شرایط اقتصادی نابرابر بين مرد و زن، مزد بيشتری به زنان می دهدنيست آه حرفه ی تن فر

بعد از مانكنی، تن فروشی :" آه خود از مخالفان این حرفه است، می گویدCatharine Mackinnonهمانطور آه آاترین مك آنين 

 ) 2." (ه اجتماعی ـ از مردان باالتر استتنها حرفه ای است آه در آن مزد زنان ـ به عنوان یك گرو

 

 : و اما وجوه افتراق

 ـ وجود خطر، تحقير، آزار و اذیت حسی و جنسی در حرفه ی تن فروشی1

در این حرفه زنان . طبق شواهدی آه مخالفين این حرفه ارائه می دهند، تن فروشی شاید خطرناآترین حرفه ی زمانه ما باشد

قائل است، این نظام اخالقًا " فاحشه"به خاطر هویت منفوری آه نظام زن ستيز برای . آزار قرار می گيرندمدام مورد تحقير، اذیت و 

بدین معنی آه زن تن فروش هميشه و همه جا . تفاوتی بين استفاده از نيروی جنسی زن تن فروش و تجاوز به او قائل نيست

عث خطر، بيماری، بدرفتاری، ناامنی، بی احترامی، آزار روحی، حسی و بنابر این می توان گفت آه این حرفه با. قابل تجاوز است

همين . این معضالت زنانی آه در این حرفه به آار مشغولند را حتی در معرض آشته شدن قرار می دهد. جنسی زنان می شود

 سال پنجاه زن 10تيك در طول چند هفته پيش بود آه باالخره پليس بریتيش آلمبيا توانست رد پای آسانی را آه به طور سيستما

به خاطر همين امر زنان تن فروش عموما نسبت به مشتریان خود حس تنفر و بی اعتمادی . تن فروش را به قتل رساندند پيدا آند

 . دارند

اما فمينيست های موافق این حرفه معتقدند خطراتی آه در جوامع زن ستيز در حرفه ی تن فروشی دیده می شود المانهای 

تی این حرفه نيست؛ عرضه و فروش نيروی جنسی می تواند در محيطی اتفاق بيفتد آه دلپذیر و با احترام متقابل  همراه باشد، ذا

خطر و اذیت و آزار و تحقيری آه زنان تن فروش تجربه می آنند از عوارض فرهنگ زن ستيزی . و در بسياری از موارد هم هست

ست و از طرفی به عرضه آنندگان این سرویس با دیده ی نفرت و تحقير می نگرد؛ یعنی است آه از طرفی خواهان این سرویس ا

این نظریه ادامه می دهد آه زنان مدام از طرف مردان در آارخانه ها، ادارات، . به زن تن فروش به صورت فاحشه نگاه می آند

به طور مثال آمار نشان می .  جنسی قرار می گيرندخيابان ها و حتی در خانه های خود مورد اذیت و آزار روحی، روانی، حسی و
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دهد آه اآثر زنان، نه توسط مردان غریبه، بلكه توسط شوهر، معشوق و یا مردی آه می شناسند، و در خانه های خود، مورد آزار 

 این فمينيست ها می گویند بنابر این آیا ما باید خواهان لغو هر نوع خانواده باشيم؟ بر همين اساس. و تجاوز و قتل قرار می گيرند

 .وجود خطر در حرفه تن فروشی نمی تواند دليل قانع آننده ای برای محكوم آردن این حرفه باشد

 

 ـ وجود و یا عدم وجود زور و اجبار2

برنمی یكی از جدی ترین انتقادات به حرفه تن فروشی این است آه زنان تن فروش معموًال این حرفه را از طریق انتخاب آزاد خود 

بخصوص زنانی آه به علت فقر، اعتياد، آمبود تحصيالت و تخصص، وضعيت بد خانوادگی، و نژادپرستی به حاشيه جامعه . گزینند

نظریه . رانده می شوند و امكانات دیگری جهت امرار معاش ندارند، تنها راه درآمد خود را فروش نيروی جنسی خود می بينند

 آه از حداقل تحصيالت و موقعيت اقتصادی ـ اجتماعی برخوردار است نمی تواند به آزادی حرفه تن مخالف بر این باور است که زنی

بخصوص به دليل اینكه این حرفه بسيار خطرناك بوده و معموًال درآمد حاصل از آار توسط . فروشی را برای خود انتخاب آرده باشد

به همين دليل است آه فمينيست های . ات قانونی دیگر قرار داردمردی آنترل می شود و آن زن مدام در معرض دستگيری و خطر

در واقع این منتقدین می گویند قبل از انتخاب این . برای بسياری از زنان است" انتخابی اجباری"مخالف بر این باورند آه این حرفه 

. راه برون رفت آنان از معضالتشان استحرفه، زنان تن فروش آنچنان دچار محدودیت های شدید هستند آه انتخاب این شغل تنها 

مانند وجود الكلسيم، اعتياد، (معضالتی مانند فقر شدید اقتصادی، نداشتن تحصيالت و یا تخصص، شرایط زندگی خانوادگی بد 

 . همه و همه این زنان را به اجبار به این حرفه سوق می دهد) اذیت و آزار و تجاوز جنسی و غيره

فق، اما، وجود و یا عدم وجود اجبار و انتخاب آزاد، وقتی آه به مسئله زنان می رسد، مقوله ای بسيار برای فمينيست های موا

وجود اجبار و نبود انتخاب . آنان معتقدند آه بر اساس این مسئله نمی توان حرفه ی تن فروشی را محكوم آرد. بحث انگيز است

 و فعاليت های دیگر زنان نه تنها وجود دارد، بلكه شاخصه ی اصلی این آزاد، به زعم این فمينيست ها، در بسياری از حرفه ها

آن ها ادامه می دهند، انتخاب و رضایت یكی از مهمترین سالح هایی است آه نظام پدرساالر توسط آن زندگی زنان . حرفه هاست

یك عمر به آار بدون حقوق و سرویس جنسی در به طور مثال، آیا زنان با انتخاب آزاد . را شكل داده و از آن بهره برداری آرده است

خانه گردن مين هند؟ آیا با انتخاب آزاد مشاغل پست با حقوق ناچيز را به جان می خرند؟ آیا واقعا همگی هميشه با انتخاب آزاد 

نقش های مادر می شوند؟ بنابر این برای این فمينيست ها مسئله اصلی این است آه در شرایط ناامنی اقتصادی، وظایف و 

نابرابر بين دو جنس و تحصيالت ناآافی، اختالف اساسی بين انتخاب اجباری تن فروشی و انتخاب اجباری حرفه های پست و آم 

مسلمًا زنانی آه حرفه تن فروشی را انتخاب می آنند محروم . درآمد دیگری آه  سنتًا و تاریخًا به زنان تحميل شده، نبوده و نيست

اما همينطور هم زنانی آه در آارخانه ها، .  مانند حقوقدانی، پزشكی و مشاغل علمی و غيره هستنداز انتخاب شغل هایی

ادارات، سوپرمارآتها و یا خدمتكاری مشغول به آارهای بسيار آم درآمد، شاق و در بسياری موارد غيرانسانی هستند، از انتخاب 

انتقاد آنان . د آه فمينيستی خواهان از بين رفتن این حرفه ها بشوداما به ندرت در جایی خوانده می شو. مشاغل بهتر محرومند

 . معموال برای بهبود شرایط آاری، حقوق باالتر و ایمنی بيشتر برای زنانی ست آه در این حرفه ها مشغول به آارند

ما این اجبار فقط منحصر به درست است آه زنان تن فروش مجبورند آه آنترل بخشی از تن خود را به هنگام آار از دست بدهند، ا

بسياری از حرفه هایی آه در سيستم سرمایه داری پدرساالر به زنان و مردان تحميل می شود مستلزم از . این حرفه نيست

به طور مثال در حرفه مانكنی، تن مانكن . دست دادن آنترل شخصی به روی بدن و نابودی استقالل شخصيت آن انسان می باشد

و یا شاید بتوان مثال . مام جزیياتش، نه متعلق به وی، بلكه متعلق به آمپانی است آه او را خریداری کرده استزن و مرد، در ت

آسی نمی تواند ادعا آند  فشاری آه برجسم و جان این . معدنچيان را به ميان آورد ـ حرفه ای آه تقریبا آامال مردانه است
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اما راه حل، به زعم همه، نه از بين بردن این حرفه . فرسا و غيرانسانی نيستآارگران در محيط آار وارد ميشود شاق و طاقت 

پس چرا به حرفه تن فروشی آه . بلكه به وجود آوردن اتحادیه های آارگری و مبارزه برای شرایط آار بهتر، مزد بيشتر و غيره است

 می رسيم خواهان نابودی این شغل هستيم؟ 

 آه این نوع نگاه به فروش نيروی جنسی در نهایت همان نگاه سنتی است آه اعتقاد دارد بعضی نتيجتًا این فمينيست ها معتقدند

از رفتارها و اعمال جنسی آنچنان بد و آثيف و مشمئز آننده است  آه هيچ آس حاضر به انجام آن ها نيست مگر آنكه مجبور 

ف حرفه تن فروشی، در واقع با این حرفه مشكالت اخالقی بنابر این موافقين بر این باورند آه، فمينيست های مخال. شده باشد

وگرنه چرا باید اینهمه دوگانگی در . دارند آه ریشه آن در نگاه عقب افتاده و سنتی به روابط جنسی و نيروی جنسی زنان است

 . قضاوت آنان نسبت به حرفه های مختلف باشد

 

 ـ تفاوت فروش نيروی جنسی و فروش نيروهای دیگر انسان3

در این حرفه زنان برای ارضای نيازهای .  اما فمينيست های مخالف این حرفه بر این باورند آه تن فروشی هر نوع آار نيست

زنان تن فروش شخصی ترین تعلقات خود یعنی تن و نيروی جنسی خود را به فروش . جنسی مردان به شئی تبدیل می شوند

درست است آه فروش نيروی دست و ذهن در نظام های سرمایه داری . امی رسانند و نه مثال نيروی دست و ذهن خود ر

مستلزم بيگانه شدن این نيروها از شخص است، اما از خود بيگانگی با تن و نيروی جنسی ضربه اساسی تر و مهلك تری به 

 . شخصيت انسان وارد می آند، تا مثال بيگانگی و جدایی فرد از نيروی دست و یا ذهنش

این فمينيست ها معتقدند، انسان با تن خود رابطه ی بسيار نزدیكتر و حياتی تری دارد و به همين دليل فروش تن و  در نهایت، 

 بعدازظهر در 4 صبح تا 8آاال آردن آن در بازار به انسان و احترام مادی و معنوی و روانی او ضربه بيشتری می زند تا اینكه مثال از 

 . ی دست و یا ذهن خود را بفروشدموسسه ای و یا آارخانه ای نيرو

فمينيست های موافق با حرفه تن فروشی می گویند این اعتراض در نهایت یك ارزش گزاری ذهنی است آه براساس سليقه و 

اینكه بيگانگی و جدایی آدام . اخالقيات حاآم و تجربيات افراد و گروه های اجتماعی در شرایط تاریخی مختلف شكل می گيرد

ان به وی ضربه بيشتری می زند بستگی به نظر آن افرادی دارد آه در آن شرایط آار می آنند و نه آسانی آه از بيرون نيروی انس

به طور مثال انسانهایی هستند آه حاضرند جانشان را از دست بدهند، . داعيه حقيقت را دارند و سعی در اعمال نظر خود ميكنند

 اشخاص بدترین و دهشتناك ترین از خود بيگانگی، فروش اعتقاداتشان برای رسيدن به مثًال برای این. اما اعتقاداتشان را نفروشند

انسان هایی دیگر نيروی خالقه شان مهمترین و غيرقابل فروش ترین نيروی آنان محسوب . امنيت جانی، مقام بهتر و یا غيره است

بنابر این رابطه انسان با تن خود و نيروهای مختلف آاریش . می شود و اجبار به فروش آن، آنان را از انسانيت خود تهی می آند

انسان در طول تاریخ رابطه اش نه تنها . این ارتباط قانونی ثابت و طبيعی ندارد. هميشه یكسان و ثابت نبوده، نيست و نخواهد بود

سرمایه داری و ماشينی شدن به طور مثال در شروع نظام . با بدن خود بلكه با نيروی آارش هم دستخوش تغيير گشته است

 آنچنان از ماشينی شدن توليد به وحشت افتادند آه تا سال ها گروه های زیرزمينی تشكيل (Artisans)توليد جمعی، افزارمندان 

ی برای این افزارمندان، مشخصه انسان. داده  و مخفيانه ماشين هایی را آه جای آار هنرمندانه آنان را گرفته بود تخریب می آردند

جدایی و بيگانگی از این نيرو و محصول آن همانا نشانه بی . شان یكی بودن آن ها با نيروی آاریشان و آاالهای توليدی شان بود

بنابر این مبارزه این افزارمندان فقط به خاطر حفظ آارشان نبود، بلكه از اعتقاد مشخص فلسفی . ارزشی آنان به عنوان انسان بود

آن ها نمی خواستند و به اعتقاد آنان این نيرو نمی . ورد حياتی بودن نيروی آارشان نشأت می گرفتو ارزش گزاریشان در م

حال آنكه االن انسان ها به راحتی می پذیرند آه ایده . بایست آاالیی گردد و توسط ماشين خصوصيت فردی و هنری آن نابود شود
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اآنون ما به راحتی پذیرفته ایم آه انسان ها . ها نسخه توليد گرددفردی آنان و نيروی دست و ذهنشان توسط ماشين به ميليون 

نه تنها باید نيروی آار خود را در بازار بفروشند، بلكه آسانی را آه به هر دليلی از این آار سرباز می زنند انسان هایی بيكار، تنبل 

زی برای ارزش و آرامت انسانی اهميت بيشتری دارد، بنابر این، به زعم این فمينيست ها، اینكه چه چي. و انگل اجتماع می ناميم

مقوله ای آامال تاریخی و ذهنی است و راجع به آن باید بحث و تبادل نظر گردد تا اینكه به شكل اصلی تغييرناپذیر و ذاتی به آن 

 . نگاه شود

فمينست های مخالف این حرفه، آن را به طور خالصه . بحث و اختالف نظر در مورد این حرفه هنوز هم ادامه دارد و خواهد داشت

نهادی غيرانسانی، ضدزن و خطرناك می دانند آه زنان تن فروش را قربانی اميال و خواسته های مردان می آند و در نهایت این 

 . زنان را با هسته اصلی وجودشان ـ یعنی تن و نيروی جنسی خود ـ بيگانه می آند

ات و روابط غيرانسانی حاآم بر این حرفه مشخصه خاص این حرفه نيست، بلكه برای فمينيست های موافق این حرفه، خطر

روش های ضدانسانی آه . ناشی از سيستم غيرانسانی سرمایه داری و ارزش های اخالقی ضدزن حاآم بر این سيستم است

ی انسانيت انسان را این فمينيست ها معتقدند اینكه چه چيزی هسته اصل. در حرفه های دیگر هم می توان مشاهده نمود

تشكيل می دهد منوط به شرایط تاریخی، اقتصادی و فرهنگی می باشد و بحثی هستی  شناختی است آه هنوز بسته نشده و 

سيستم پدرساالری " قربانی"به نظر این فمينيست ها اصرار مخالفين این حرفه به این آه زنان تن فروش . نباید بسته شود

برای آنان از بين بردن این حرفه راه نجات این زنان . ان و آرامت انسانی آنان ضربه بيشتری وارد می آندهستند به مراتب به این زن

آه این دید همان نگاه سنتی پدرساالر است آه زنان را صغير و فاقد قدرت تصميم گيری می داند و هميشه داعيه حمایت . نيست

برای این فمينيست ها حمایت واقعی از زنان تن فروش، یعنی احترام ). مبوليكالبته فقط به صورت س(از نيروی جنسی آنان را دارد 

به انتخاب اجباری آنهاست، همانطور آه ما به انتخاب اجباری زنی آه مثال در فرودگاه توالت ها را تميز می آند، احترام می 

شرایط آاری و آسب احترام اجتماعی و فرهنگی است آن ها بر این باورند آه احترام واقعی، آمك به این زنان برای بهبود . گذاریم

 . و نه نگاه از باال و قضاوت آنان از منظری امن آه اآثر ما فمينيست ها از آن برخورداریم

 ادامه دارد 

 

 

1-Andrea Dworkin, Intercourse, New York: Free Press, 1987,p  143 

2- Catharin A. Mackinnon, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Cambridge: Harvard University Press, 

1987, p. 24-25  
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 سکوت در پنج پرده  

 سعيد طباطبایی 

   

های سبز آفریقا که با اتومبيل زن به مسابقه نشسته    دید؟ خواب یوزپلنگی در دشت آیا خواب می. خانه در سکوت بود و زن خفته

زن خواب بود یا خودش را به خواب . آغوشی در تاریکی درون یک غار سرد  سقوط هواپيما بود، یا شاید خواب یک همبود یا خواب

زن می توانست از مرد متنفر . های آمدن مردی را تداعی کند زده بود و گوش به تيک تاک ساعت سپرده بود که شاید صدای گام

یا در عين حال هم او را . ت نگران آن باشد که خواهد آمد یا آن که نخواهد آمدتوانس می. توانست به او عشق بورزد باشد یا می

شاید خواب او را می دید یا در خواب احساس می کرد که خودش را به خواب زده است و . داشت و هم از او متنفر بود دوست می

 .منتظر مردی است

 زن عاشقش بود او را در یک لحظه جنون کشته بود و بعد خانه در شاید مردی که. شاید خفته نبود. خانه در سکوت بود و زن خفته

کرد بيشتر بخوابد تا مرد از خواب  ابدی بيدار  شاید زن مرد را کشته بود و بر روی پيکر او خفته بود و سعی می. سکوت رفته بود

 .دشاید مردی در آغوش زن بود که زن هنوز دوستش داشت و شاید هنوز او را نکشته بو. نشود

اما شاید زن، در آغوش مرد دیگری خفته بود، مردی که همسرش نبود و به همين سبب هر دو . خانه در سکوت بود و زن خفته

شاید هم زن، همه این . هنگام زنی که او همسرش را در آغوش داشت یک باره مرده بود شاید زن به خاطر حضور نابه. مرده بودند

شاید مردی از راه رسيده بود و . دامه همان خوابی بود که در آن غار و یوزپلنگ را دیده بوددید و این خوابش ا ها را خواب می

دید که  خواب می. ای است دید که عروسکی پنبه دید که مرده است و گاه خواب می زن خواب می. هيچ سببی زن را کشته بود بی

 .اند هها تمام فضای اتاق را پر کرد برد و پنبه مرد از مردن او لذت می

زن، . هيچ وقت نبود و قرار هم نبود که هيچ وقت مردی باشد. مردی نبود و قرار هم نبود که باشد. خانه در سکوت بود و زن خفته

خواب مرگ، خواب . اما زن بود و خفته بود و خواب می دید. کرد زن بودن بدون حضور مرد، بی معنا است زن بود اما خودش فکر می

ها طی هم آغوشی توسط نوع ماده خورده  ها و عقرب ای از عنکبوت خواب مردی که مثل گونه. ميرد  میمردن، خواب مردی که

گوشت سفت و در عين حال . کرد هایش و روی پرز زبانش حس می او خواب می دید و طعم گوشت انسان را زیر دندان. شود می

 .اندکی شيرین مردی که او هم خفته بود

خواست در  زنی که زن می. زنی که زن دوستش داشت. زن دیگری نيز در جای دیگری خفته بود. فتهخانه در سکوت بود و زن خ

به اندامش . کرد کرد، برهنه می او زن را در خواب فرض می. خانه در سکوت نباشد و جيغ زن ها فضا را پرکرده باشد. کنارش گيرد

 .انباشت يغ های کوتاه و ممتد، ذهن زن را میکشيد و ج شد و باز دست می کشيد، خودش نيز برهنه می دست می

. رختخواب به هم ریخته، کمدها در هم و آشفته. خانه خالی بود. خانه در سکوت بود، اما زنی نبود که خفته باشد، مردی هم نبود

 ...ای بود خالی و سکوتی نه مردی بود و نه زنی، خانه. ها پژمرده ها تلنبار و گل کتاب. ها پراکنده لباس
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 .ميم
 

 به مادرم نگویيد

 نگویيد که این منم،

 .همان پسری که پستان هایش را می مکيد و گاز می گرفت

 

 به مادرم نگویيد،

 نگویيد که سی و شش سال زمان گذشت،

 .و پسرش هرگز بزرگ نشد

 

 به مادرم نگویيد،

 نگویيد که وقتی که مرا از شير می گرفت

 من حرام کردگویی تمام پستان های هستی را بر 

 .حرام، حرام، حرام

 

 و امروز این منم که در رویا

 .لبهای کسی را می مکم که پستان ندارد

 

 به مادرم نگویيد که من تنهام،

 .تنها تر از کسی که دوستش می دارم

 

 به مادرم نگویيد،

 نگویيد که من عاشقم،

 عاشق کسی که بازی نمی کند،

 دروغ نمی گوید،

 طفره نمی رود،

 می کند،حاشا ن

 .و نمی ترسد

 

 به مادرم دروغ بگویيد،

 بگویيد که پسرش عاشق کسی است که پستان دارد،

 .همين
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 مانا آقایی
 
 "فراخوان"
 
 

 امشب

 زير قلبم دو شمع روشن می آنم

 من شاعرم

 و انگشت هاى بلندى دارم

 

 پروانه هاى ديوانه 

 بيائيد در خاآستر شعرهاى من خودسوزى آنيد

  امشب می خواهم

 براى هيزم درونم آتش بياورم  

 

 هيچكس باور نمی آند 

 من ماهيگير فقيرى بودم

 آه يكشب اقيانوس را به تختخوابم آوردم

 و صبح روز بعد صيادان 

 درشت ترين مرواريد جهان را 

 از ميان ران هايم دزديدند

 

 !نگاه آن

 دست در جيبم می برم

 تا زمان را مانند تورى پاره آنم 

 ه هاى غرورم راو آخرين سك

 از الى دستمال ها

 و بليط هاى باطله بيرون بكشم   

 !من شاعرم

 در پرده هاى روح من 

 چيزى می وزد

 آه اندام باد را به لرزه درمی آورد 

 روزی اگر سرنوشت 

 درفنجان هاى آولى توفان بپا کند

 تنها نجات آشتی هاى بی بادبان
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 سفيدى روسرى ام خواهد بود

 

                                    درآغوشم بگير 

 و امروز را فراموش آن

 من خواب ديده ام آه آودآى 

 راز درهم تنيدن ما را

 از پيلهء مقّدس يك نطفه

 !با خود به آينده خواهد برد

 

 

 
 ساقی قهرمان

 
 آينه

 
 

 اما آینه می تپد

 

 قطره های عرقمن که آینه ام اما می مانم          پيچيده در هرم یاس و        

 

 زبان تلخی را دور لب ها می گرداند

 زبان تلخی را روی گودی گردن می گرداند

 زبان تلخی زیر پوستم پی باران

 

 تلخ؟

 

 گردیِ  گرمی رویِ  سينه های روی گردیِ  گرمی رویِ  سينه هام می غلتد

 دستم نمی دانم دست کدامم روی سينه های کدامم

 

 تلخ

 

 االزمان چه عاقلست همين ح

 و جاده های زمان چه عاقلند

 روی همان خط پر نشيب هميشه     اما از آن باال پایين نمی ریزیم
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 روی گونه آری  گونه

 من که آینه ام می لغزم روی گونه روی سينه روی شانه

 

 می تپد می تپد آینه

 

 روی شانه هاش نفس می زنم نفس نمی پرسم کجا می زنم کجا نمی پرسم نفس می زنم

 

 رة موهاش زیر گيرة موهای من همينجا زیر گيرة موهاش همينجا نفس می زنمگي

 

 زمان چه عاقلست همين حاال که دو سه چهار تمام نمی داند

 آن خاطره ها را خاموش کن

 )لبهاش رنگ ندارد(زیر همين روزنامه بود ماتيکم بردار 

 ونه های هم پس زده ایم و دستش الی گرمایم حاال که هی تپيده ایم و موهای هم را از روی گ

 

 شيرین   شيرین    تلخ

 98نوامبر 
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 روزنگار گوشه گيریاز مجموعه ی 

 2004تورنتو  

 نشر بوک ثاگ

 مارگارت کریستاکوس

 برگردان ساقی قهرمان

 

از دودکش . آمد، نشستهمرد در آن به دنيا / آن سوی گسترۀ آب مات خاکستری، بيمارستان رنگ و رو رفته ی آجری، همان که زن

دو جانبش را دشتی از کله پف کرده ی رنگبرنگ درخت های . دراز تنهایش تودۀ دود، آسمان خاکستری مات را لکه لکه می کرد

مرد نشسته بود، سقف / پای مستطيل بزرگ ارغوانی، که از جانب چپ چسبيده بود به زمين، از زاویه ای که زن. خزانزده پوشانده

روی زمينی از سنگ صاف گرد گذاشته بودند آالچيق را؛ ساحل دور از آنجا پيدا . روزه ای آالچيق صورتی برق می زدمات گنبد في

 . بود

زن پيچيده بود دورِ  و چسبيده بود رویِ  عضالت چنگشده /توی آن آالچيق، روی یکی از همان نيمکت های باریک دوره ی بطن، مرد

 توانست زیر دست، آن سينه ها، باالتنه های گونه گون را، پوست هایی که هر یک جور حتی حاال می.  ه هایش-ی کمر معشوق

 . آمده بود را از نو زنده کند/ دیگری از راه دیگری با زحمت با خواهش از زیر لباس بيرون آورده

سکس، یا صبرشان، یا این داستانِ  کار مشترکِ  لخت شدن، که بسته به عادت هر کدام از عاشق هایش در نوازش پيش از ( 

ترسشان از کردن در مالء عام، حتی اگر نيمه شب و شبی از شب های پر مرحمت اردیبهشت یا خرداد بود و بعيد بود پای غریبه 

 ). ای در آن تاریکی به دور و اطراف محوطه ی آالچيق برسد، بين یک ربع تا یکساعت طول می کشيد

ی خود حس می کرد پيچيده تنگ دور پاها، پنجه ی پاهای لخت چنگ چسبانده به مرد آن جفت پا راحلقه شده دور پاها/ زن

 اما این چيزها هيچوقت، این جور جاها، تا زمانی که از نوجوانی در –نيمکت تا تعادل تن تشنه ی شور سکس را نگهدارد و نيفتد

 .آمد، پيش نيامد

 شقش لذتی بيرون از اندازه جاری کند یکی از آن شب ها تمام نيرویش را یکجا جمع کرده بود تا درعا

 ) اولين تجربۀ به جوش آوردن کير و بلعيدن آب( 

و تماشا کرد که چگونه توی تن خودش جسارت اوج گرفت، عين همان نردبان تکنيسين نور تئاتر، که پيشترها مثل گربه های 

کارمال /  ارگاسم عاشق سربراه مو خرمایی اش ریکاردوسياهپوش دزد از آن، از سراشيبی ليز آمفی تئاتر، باال خزیده بود وقتی که

مرد / جيغناله شد، چسبيد چارچنگولی به سقف، خميده، و بلند شد تا با قدم های بلند افق پيما برود، و دست تکان داد برای زن

  دختره؟/کی بود این پسر. که زیپش  هنوز وا بود، و سفيد، برآمده، مثل مالفه، توی آالچيق، با صورتی مبهوت

 

 ریکاردو، و آن رنگ با شکوه فيروزه ای / کس خوب کارمال/ آه،  کير

 کن آواز -نبض گوش کر. قارقار کالغ ها و جيک جيک و بغبغو و دق دق  دارکوب ها و زاغچه ها و پرستوها چرتش را پاره کرد

 - خط آب- آب را با دست کنار می زند و اینجامرد خيال کرد توی آب خنک فرو می رود و خنکای/ سنجاقک افتاد دور گردن صبح و زن

 دور حجم تن، خيز برمی دارد در هوای لزج ماورای عادت زیر موجآب مکان و زمان به جلو - قل قل کنان- آب- سينه و تن، این جا-دور

ف، تا شماره ها تا نفس را، مثل شير، در سينه حبس کند چشم هایش  از کاسه بيرون بزند ترش شود در تماس ذره های کدر صد

را معکوس در سر شماره کند عليه سر از آب بيرون کردن به جهان برگشتن، تا آرزوی مرده ای را از خود بيرون بکشد، حتی برای 
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 :دوازده یا پانزده ثانيه، تا بميرد تا بميرد زیر آب و هيچوقت باال نياید

گهان از بار زندگی شانه خالی کنند و خيال کنند دوباره در زهدان  رویای بدی نيست، رویایی که گاه به سر نوزدان می افتد که نا

 .  مادر شناورند جایی که نفس برایت کشيده می شود و تنها کارِ  کردنی، مردن است/ پدر

 زن هجوم برد به یک موج هوا دوباره و نفسش بند می آمد ذره های خيس برگ را از روی پلک ها پاک می کرد باد سرد را به/ مرد 

 سينه می کشيد خندان خندان

بعد شنيد که نوزاد به دنيا آمد و وق زد و جيغ کشيد که زنده بماند، نوک پستان را به دهانش گذاشت، یککاره شير سرازیر شد 

  پدر بوی عرق و خون و معجزه می داد و انگشت های نازک نوزاد و الله های چروکيدۀ گوش هنوز با ذره های- مادر-توی گلو، جانور

 سفيد مومی زایمان چسبيده به پوست 

 .   لثه های مصمم می مکند خيره می مانند

    

شش مجموعه شعر، یک رمان، و چند کتاب .  در سادبوری کانادا به دنيا آمده1962در . مارگارت کریستاکوس ساکن تورنتو است

هر چند این ژانر با : " می پردازد، و خود می گویدکریستاکوس در آثار خود به دوجنسگرایی زنان. جيبی از او به چاپ رسيده است

 . "  مخالفت، یا بی اعتنایی جامعه ی همجنسگرا روبرو است

 .آثار مارگارت بارها نامزد و یا برنده ی جوایز ادبی کانادا شده اند

Margaret Christakos         
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 تازه های خواندنی  
 

 

 بکه خبرنگاران اقليت های جنسی ایرانراه اندازی ش 

 

این شبکه وابسته به سازمان . بدین وسيله به اطالع می رساند که شبکه خبرنگاران اقليت های جنسی ایران راه اندازی گردید

 . همجنسگرایان ایرانی ميباشد و پس از ماه ها تحقيق و بررسی این پروژه به مرحله اجرا گذاشته شد

شبکه خبرنگاران اقليت های جنسی ایران یک نهاد مردمی است و در ارتباط مستقيم با سازمان شایان ذکر است که 

به دليل شرایط ویژه ایران این شبکه با هيچ یک از سازمان ها و نهادهای اجتماعی و سياسی . همجنسگرایان ایرانی خواهد بود

ه شده را در اختيار سازمان همجنسگرایان ایرانی قرار می تحت هيچ شرایطی مکاتبه نخواهد داشت و تنها اخبار و گزارشات تهي

 .دهد

بدليل حفظ مسائل امنيتی، شبکه خبرنگاران اقليت های جنسی ایران هيچ آدرس پست الکترونيکی و وب سایتی را در اختيار 

نی به آدرس پست عموم قرار نخواهد داد و کليه هماهنگی های الزم توسط دفتر روابط عمومی سازمان همجنسگرایان ایرا

 .  انجام خواهد شد pglo@pglo.netالکترونيکی 

 

 شبکه خبرنگاران اقليت های جنسی ایرانی

 85 شهریور ماه –تهران 

 

 شادی امين/ حق پناهندگی در آلمان برای دختر همجنس گرای ایرانی 

 

 اش از ایران "گرایش جنسی" ی به اجازه اقامت دختری که به دليل أشتوتگارت ر دادگاهی در شهر ا2006 آگوست 4روز جمعه 

 .گریخته و به آلمان پناهنده شده بود ، داد

 . به آلمان وارد شده و تقاضای پناهندگی کرد2003 سال دارد در سال 27او که 

 اخراج و ،ير او به عنوان یک زن لزبين در ایران و تحق،دادگاه پس از طی یک پروسه طوالنی اعالم کرد که به دليل وجود خطر جانی

 .پس فرستادن او به ایران مغایر قانون پناهندگی است

باشد   او جزئی از شخصيت وی می یگرایش همجنسگرایانه" قاضی دادگاه شهر اشتوتگارات در حکم خود همچنين مطرح کرد که

."باشد  جزئی از این مجموعه می، و از همه مهمتر سر نکردن چادر،که حق ابراز وجود به عنوان یک لزبين ، پوشيدن لباس دلخواه

قبال هم مواردی وجود . کند این حکم اولين حکمی نيست که حق پناهندگی یک همجنس گرای ایرانی در آلمان را تضمين می

انسانی و حقوق شهروندی تواند در ایران از یک زندگی  داشته که متقاضی توانسته ثابت کند که به عنوان یک همجنس گرا نمی

 .برخوردار باشد

اگر همجنسگرا هویت جنسی "  با استدالل اینکه،اما موارد بسياری نيز بوده که دولت آلمان از پذیرش پناهندگی افراد همجنس گرا

 انسان و این یعنی سلب حق حيات آزادانه و اجتماعی یک. سر باز زده است" خود را علنی نکند در ایران خطری متوجه او نيست

 .پذیرش تحقير و زندگی مخفی و همراه با ترس و دروغ

همجنسگرا را به رسميت می شناسد و حق ابراز " حق حيات"بدیهی است این سياست در نزدیکی با سياست کليسا است که 
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 .ار نشودنان را نفی می کند تا بدین طریق دگر جنس گرایی تهدید نشود و تقدس خانواده خدشه دآوجود و زندگی برای 

 معينی را  یدولت نيز بودجه. شود که درمان آن تغيير جنسيت است همجنس گرایی در ایران به عنوان یک بيماری شناخته می

برای کسانی که خواهان این عمل جراحی هستند اختصاص داده است و به این ترتيب فرد همجنس گرا باید بپذیرد که بيمار است 

 .  خواهد بودبپيوندد که با مجازات شالق و نهایتا اعدام روبرو" مجرمين" و یا به صف ،دخود اقدام کن" درمان"و برای 

بر شخصی است که  روانی- باعث فشارهای روحیاست،سفانه گسترش این عمل جراحی که در موارد بسياری غير ضروری أمت

روانی چنين تصميماتی که بنا بر ی نتيجه توان  می. شود که از نتيجه و جنسيت جدید خود راضی نيست  پس از عمل متوجه می

 .شود را تصور کرد جبر اجتماع و قوانين موجود گرفته می

ثير أاکثر آنها طعم عشق ورزیدن در بدن خود و به همجنس شان را در فضایی آزاد نچشيده و آن را نا ممکن فرض کرده و تحت ت

 سالم خود کنار بيایند و در جست و جوی راه حل به دام عمل جراحی فرهنگ و قوانين موجود، نمی توانند با این گرایش انسانی و

تغيير جنسيتی می افتند که تنها برای افراد ترانس سکسوئل و آن هم در شرایط خاصی ضروری تشخيص داده می شود و نه 

 .برای همجنس گرایان

 هنوز بسياری از کشورها از پذیرش همجنسگرایان با وجود قوانين تبعيض آميز و سرکوبگرایانه عليه همجنس گرایان در ایران اما

 .ایرانی به عنوان پناهنده خودداری می کنند

 سياسی گنجانده و عليه  یتشکل های پناهندگی بایستی در خواسته های خود پذیرش همجنسگرایان را به عنوان پناهنده

 .استرداد آنان به ایران مبارزه نمایند

 مورد سوء استفاده واقع شده و کسانی که دستشان از همه جا کوتاه می ماند تالش می کنند بدیهی است که این امر نيز گاهًا

 از  بودن همجنس گرادليلاینان در عمل و برای منافع شخصی خود، منافع بسياری را که به . با این استدالل پناهندگی بگيرند

 .گریزند را به طور جدی به خطر می اندازند جهنم جمهوری اسالمی می

اميد که بحث بر سر حقوق همجنس گرایان و حق پناهندگی آنان بيشتر مطرح گشته ومبارزه بر عليه جنایاتی که عليه 

 و علنی کردن هویت آنان ،گيرد، دفاع آشکار و بدون قيد و شرط از حق حيات، انتخاب روش زندگی آزادانه همجنسگرایان صورت می

 . ل گردد عدالتخواهانه ما بد یبه بخشی از مبارزه

 

) ٩/۶/٢٠٠۶(  آمریکا کشتار همجنسگرایان را در عراق-شاخه حقوق بشر سازمان ملل متحد و ارتش عراق 

 صبا راوی/  رسمأ تایيد کردند

  سرگرد جوزف تد: نوشته

بيریسل رئيس بخش ارتباطات و مدیای ارتش چند مليتی در عراق اعالم نمود هر فردی به هر 

آقای بيریسل در محل سکونت . اقع شود، ما از او حمایت خواهيم کرددليلی قربانی زور و ستم و

فرمانده ارتش آمریکا در بغداد به سئواالت لوچيبارو از مجله واشنگتن هومو مگزین در این باره نيز 

قتل و کشتار همجنسگرایان از ماه اکتبر سال گذشته با فتوای آیت اهللا علی . پاسخ داد

نکته قابل توجه اینجاست . شتار همجنسگرایان فراخواند، آغاز شدسيستانی که همگان را به ک

که این فتوا روی سایت متعلق به این رهبر مذهبی در شهر مذهبی خون وقيام ایران یعنی قم 

مان از آنجایی که در قانون مجازات های اسالمی ایران رابطه ی جنسی بين دو مرد مجازات مرگ را به دنبال دارد گ! قرار گرفته بود

این می رود که دولت ایران با ارتباطی که با رهبران شيعی عراقی دارد سعی بر قانونی کردن این مجازات در کشورهای همسایه 
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نکته ی مهم دیگر اینست که این فتوا در بخش های عربی آن قسمت از وبسایت که به مسایل اخالقی و . مسلمان را نيز دارد

کسانی که به اعمال همجنسگرایانه دست می زنند، .  "بود و نه در بخش انگليسی وبسایتعفت اختصاص دارد، جای داده شده 

این فتوا از جانب آیت اهللا علی سيستانی خطاب به مردم، روی وبسایت متعلق به این " باید به خشن ترین روش کشته شوند

کنجه، و ناپدیدشدن همجنسگرایان به مراکز بعد از آن گزارش های متعددی از دستگيری، ش. رهبر شيعيان، در قم قرار گرفت

تعدادی از مقلدین شيعه به تبعيت از این فتوا توسط آیت اهللا علی سيستانی به کشتار بيرحمانه ی همجنسگرایان . مختلف رسيد

ان از بعد از مخالفت های شدیدی که از جانب محافل و سازمان های حقوق بشر انجام گرفت، فتوای قتل همجنسگرای. پرداختند

روی این وب سایت برداشته شد ولی بطور علنی ممانعتی از عملی کردن فتوا ممانعتی صورت نگرفت تا فتوای یک مرجع شيعه 

علی هيلی بنيانگزار و سخنگوی سازمان ال جی بی تی های عراقی در انگلستان در مصاحبه ای ذکر کرد که . زیر سئوال نرود

الزم به . نتی با همجنسگرایان ارتباط برقرار می کردند و سپس آن ها را به دام می انداختندقاتلين حتی از طریق اتاق های اینتر

یادآوری است که که در ایران نيز از همين روش استفاده شده بود و مأمورین دولتی به تعقيب و دستگيری همجنسگرایان 

  .پرداختند

نيز در بيانيه ای " آی گل هرک" دفاع از حقوق اقليت های جنسی سازمان های دفاع از حقوق بشر از جمله کميسيون بين المللی

از نيروهای آمریکایی مستقر در عراق درخواست کرد که به دفاع از حقوق همجنسگرایان عراقی برخاسته  و از ظلم وستم وارد بر 

رت امور خارجه ایاالت متحده امریکا نامه ال از وزا. آقای جی٢٠٠۶ می ١١در جواب به این بيانيه در تاریخ . آن ها جلوگيری بعمل آورد

نوشت و در آن نامه " آی گل هرک"ای به خانم پائوال اتل بریک، دایرکتور کميسيون بين المللی دفاع از حقوق اقليت های جنسی 

 نشان وی همچنين خاطر. نگرانی دولت ایالت متحده امریکا را نسبت به خشونت عليه همجنسگرایان عراقی رسمًا اعالم نمود

کرد در اولين اقدام قرار مالقاتی با سازمان همجنسگرایان عراقی در محل سفارت امریکا در بغداد ترتيب خواهد داد تا درمورد 

مدتی بعد . شرایط بحرانی پيش آمده گفتگو شود، و با در نظر گرفتن جوانب امر به خشونت عليه همجنسگرایان خاتمه داده شود

این فاجعه اسفناک در حالی .  مارس رسمًا به ثبت رسيد٢٠جنسگرا در شهر رمادی عراق در تاریخ خبر تير باران سه مرد هم

سرگرد جوزف تد . بصورت خبر منتشر شد که تصویر پيکرهای بيجان این سه همجنسگرای تيرباران شده نيز بهمراه خبر چاپ گردید

ی که هنوز دموکراسی مفهوم واقعی خود را ندارد به نوعی بيریسل در توضيحات بعدی اشاره کرد که قتل و شرارت در کشورهای

فجيع ریشه دوانده و اگر شخص و یا گروهی عملی انجام دهند که باب طبع فرد ویا گروه مقابل نباشد، یک گروه قربانی آن فرد ویا 

  . افراد شرور و قاتل شدنددر این حالت همجنسگرایان نيز صرفًا به خاطره گرایش جنسی، قربانی گروهی. گروه دیگر خواهد شد

 

 گرا در عربستان سعودی دستگير شدند همجنسیک زوج راسم ازدواج مبيست نفر در  

 مطبوعات عربستان صعودی روز چهارشنبه شانزدهم آگوست در عربستان سعودی گزارش دادند که نيروهای امنيتی پس –ریاض 

سم ازدواج دو همجنسگرا برپا بود  به آن یورش بردند و بيست نفر را از مشکوک شدن به محلي در جنوب شهر جيزان آه در آن مرا

  .دستگير کردند

روزنامه الوطن نوشت، این بيست نفر از ميان حدود چهارصد نفر شرکت کننده در مراسم جشن ازدواج دو مرد همجنسگرا 

امنيتی حدود دویست و پنجاه نفر را دستگير کردند و در ابتدا نيروهای  .بازداشت شدند و از آنان به عنوان رقيبان زنان نام برده شد

 . فرمانده پليس اعالم کرد کسانی را که به دنبال آن ها هستيم را نگه خواهيم داشت و بقيه پس از مدت کوتاهی آزاد می شوند

من شایع است همچنين روزنامه الوطن اعالم کرد که برخی از ميهمانان نوعی ماده مخدر جویدنی که مصرف آن در اطراف ی

 .همجنسگرایی در قوانين محافظه کارانه عربستان سعودی غير قانونی است و مجازات سختی دارد  .استفاده کرده بودند
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  زندانيان سياسی و زندانيان اجتماعی 

 

کانون دفاع این مراسم به دعوت . روز یکشنبه سيزدهم آگوست مراسم گراميداشت یاد و خاطره اکبر محمدی در تورنتو برگزار شد

 و نماينده سازمان همجنسگرایان  از زندانيان سياسی ترتيب داده شده بود

ایرانی در تورنتو نيز در این مراسم حاضر شد و در بحث های مختلف بر لزوم 

حمایت از دستگير شدگان و زندانيانی که به دليل مسایل جنسی در زندان 

 .های ایران هستند تأکيد کرد

ارانی که مدتی طوالنی در زندان های ایران به سر برده یکی از روزنامه نگ

امروز مسئله حقوق بشر تنها "بود و در این جمع سخنرانی می کرد گفت، 

بيش از صد و چهل هزار زندانی در ایران وجود دارد که تنها حدود هزار و دویست نفر از آنان . مربوط به زندانيان سياسی نيست

حقوق . باید به فکر زندانيانی که به دالیل اجتماعی در زندان ها به سر می برند نيز بود.  هستندمشخصًا به جرم سياسی زندانی

 .بشر شامل همه می شود نه فقط فعاالن سياسی

اما در ميان ." بسياری از اقليت های جنسی در زندان های ایران به سر می برند و هيچ نام و نشانی از آن ها منتشر نمی گردد

 تيز بينی می توان این حقيقت تلخ را دریافت که نه تنها دولت از آنان به روشنی نام نمی برد، بلکه روشن فکران و نوشته ها با

  .سخن پردازان نيز در لفافه این موضوع را مطرح می کنند

ير شد و ابراهيم نبوی روزنامه نگار سرشناس ایرانی که هم اکنون ساکن بلژیک است، حدود شش سال پيش در تهران دستگ

  در .سالن شش، یادداشت های روزانه زنداناو اخيرًا کتابی منتشر کرده  به نام  . مدت سی روز در سلول انفرادی زندان اوین بود

صفحه سيزده و چهارده این کتاب مورد بسيار جالبی مطرح می گردد که از زندانی بودن دو دگرجنسگونه ایرانی خبر می دهد، اما 

 :این بخش از متن کتاب در زیر نقل می شود. به گرایش جنسی آن ها نشده استاشاره ای مستقيم 

 : سلول انفرادی- زندان اوین– تهران – ابراهيم نبوی -دو

فریبا آهنگ های حميرا را می خواند و کاترین هميشه . صدای فریبا و کاترین می آید. باز هم گوش می دهی. گوش می دهی"

گاهی صدایشان را وقتی هواخوری می آیند می . اصرار دارند که همدیگر را فریبا و کاترین صدا بزنند.)  ..ای روزگار : (ناله می کند

. تو رو خدا شوخی نکن: کاترین می گفت. شيش تا مثل منو قورت می دی! مرتيکه ی گنده! می ترسی: فریبا می گفت. شنوم

یه بار شوهرم، نه : فریبا می گفت. مرغ عشقه. آره: رین گفتمرغ عشقه؟ کات. نگاه کن چقدر مرغ عشق قشنگه: فریبا می گفت

  .خيلی دلم سوخت. نه، دوست پسرم دو تا مرغ عشق آورد خونه، یه ماه بعد یکيشون مرد، شاید سه هفته من گریه می کردم

د و پيرهن قرمز، کاترین مردانه تر با شلوار زر. فریبا کامًال صورت زنانه داشت. وقتی می رفتم بازجویی. فریبا و کاترین را دیروز دیدم

فایده . می آرن شون اینجا، دو سه ماه، گاهی شيش ماه، بعد می رن: می گوید. اگرچه ریش نداشت، اما صورتش مردانه بود. بود

 !"آدم های خوبی هستن، بيچاره ها. یکی اسمش فریباست، یکی کاترین. خوب نمی شن. نداره

  صفحات سيزده و چهارده– 1380 – نشر نی – تهران – ابراهيم نبوی –دان یادداشت های روزانه زن: سالن شش

ابراهيم نبوی به دليل حضورش در زندان و نقل خاطراتش در کتاب خود این اطمينان را به جامعه می دهد که این افراد در زندان 

   توان از این بی حقوقی ها جلوگيری کرد؟به راستی چطور می. های ایران هستند بدون اینکه نام و نشانی از آن ها منتشر شود

 آیا این امکان هست که هر خبری که در ارتباط با دستگيری و مجازات اقليت های جنسی ایرانی موجود است، مخابره شود؟
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و جایگزین کردن با ازدواج رسمی را بررسی " زندگی مشترک"دولت سوئد سال آینده امکان فسخ قانون  

 Gay360سایت  / خواهد کرد

 

این قانون بسياری از حقوق و .  به اجرا گذاشته شد1995در " زندگی مشترک"ایحه ی قانونی ل

مسئوليت هایی که در قرارداد ازدواج وجود دارد را برای زوج های همجنسگرایی که سند مبنی بر 

 اما جامعه ی اقليت های کشور.  رابطه ی مشترک خود را امضا می کنند، به رسميت می شناسد

سوئد اخيرا اقدام به بحث و نظرخواهی در ارتباط با تصویب قانونی  که ازدواج زوج های همجنسگرا را 

کميته ای در پارلمان سوئد که الیحه ی زندگی مشترک را مورد مطالعه قرار داده است، این الیحه را . مجاز اعالم کند نموده اند

این کميته همچنين موافق ازدواج زوج . زوج های همجنسگرا را در قانون بگنجاندکهنه می داند و توصيه می کند که پارلمان ازدواج 

گزارشی که این کميته روز جمعه ی گذشته منتشر کرد حاکی از آن است که در یک همه . های همجنسگرا در کليسا است

طبق . قی هنوز در این مورد مرددند درصد مخالف، و با31 درصد از شهروندان سوئد با ازدواج همجنسگرایان موافق اند، 46پرسی 

 درصد از مردم معتقدند که تصميم مبنی بر جاری 84یک همه پرسی دیگر که در راستای مطالعات این کميته انجام شده است، 

باید گفت که فقط بخشی از پارلمان . کردن یا نکرده عقد ازدواج زوج های همجنسگرا باید بر عهده ی ارگان های مذهبی باشد

 .  با پيشنهادات این کميته موافق استسوئد

کمتر از نيمی از مردم با ازدواج همجنسگرایان موافقند و "ایوان اندرسن، نماینده ی دموکرات مسيحی پارلمان در سخنانی گفت، 

ومی بی من تعجب می کنم که این گزارش اینقدر به عقيده ی عم"او اضافه کرد، ." شما هنوز اصرار به تصویب این قانون دارید

 .  اکو، که به حقوق اقليت های جنسی می پردازد، از مفاد گزارش استقبال کرد-رهبر گروه  ریکس." اعتنا است

آن دسته از ما که برای پيوند زندگی مشترک خود  فرم های قانونی را امضا "آرتور تييری، گوینده ی شبکه ی اس وی تی گفت، 

نکته ی مهم برای ما آن است که ازدواج ها در کليسا صورت می گيرد، ما ."  واج می کردندکرده اند، اگر اجازه می یافتند رسما ازد

 .نمی خواهيم مراسم ازدواج کليسایی را کنار بگذاریم

. در حال حاضر تنها هلند، بلژیک، اسپانيا، کانادا، و ایالت ماساچوست در امریکا اجازه ی ازدواج به زوج های همجنسگرا می دهند

 .  الی افریقای جنوبی به دولت تا دسامبر مهلت داده است تا الیحه ی ازدواج زوج های همجنسگرا را به تصویب برسانددادگاه ع

 

" پرايد"یک هفته تالش فعالين حزب کمونيست کارگری در استکهلم در دفاع از حقوق انسانی در هفته  

 فستيوال همجنسگرايان

 

این فستيوال در دفاع از حقوق افراد · برگزار می شود " پرايد" فستيوال بزرگی بنامهفته اول آگوست هر سال در شهر استکهلم 

از اين فستيوال . مي باشد)  هموسکشوال، ترانسکشوال و بيسکشوال، که به ال جی بی تی مشهورند(غير هتروسکسوال 

در پايان . ى، ميزگرد و سرگرمى استبرنامه هاى فستيوال شامل مجموعه اى از نمايش، سخنران. هزاران نفر بازديد مي کنند

گفته مي شود . هفته پرايد،  فستيوال با کارناوال بزرگى که خيابان هاى مرکزى شهر استکهلم را در مي نوردد پايان مي پذيرد

 هزار نفر با حضور در خيابان ها، اين کارناوال را تماشا و ٢٠٠٠٠٠جمعيتى بالغ بر 

 . همراهى مي کنند
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 سال قبل، فعالين حزب در دفاع از حقوق مدنی مردم ايران و بويژه افشاى رفتار وحشيانه جمهورى اسالمى امسال نيز همچون

هر روزه ميزهاى اطالعاتى بر پا شد و در باره  بى حقوقى مردم ايران با · ايران با هموسکسوال ها  در این فستيوال شرکت کردند

يز مراجعه کردند و با امضاى طومارى رفتار غير انسانى جمهورى اسالمى ايران با مردم زيادى با عالقه به م. هزاران نفر صحبت شد

مردم و بويژه همجنسگرايان  را محکوم کردند و بدين ترتيب از حقوق مدنى مردم ايران حمايت کردند و با کمک مالى حمايت گرم 

 .خود را ابراز داشند و ما را در ادامه کارمان دلگرم و تشويق مي کردند

و شرایط غير انسانی که آن ) ال ج  ب ت ( مسال با تهيه جزوه ويژه اى در باره وضعيت همجنسگرايان، بی حقوقی مطلق افراد ا

جزوء کوچکى که شامل چند سخنرانى و مقاله است، اخباری از وضع · ها تحت حکومت اسالمی ایران دارند را وسيعًا افشا کرديم

هایی از قوانين جمهوری اسالمی و برخورد سرکوبگرانه قانون با آن ها و همچنين سياست و گوشه ) ال ج ب ت ( زندگی افراد 

جزوء کوتاه و چند صفحه ای، اما سندى تکان دهنده  که خوانندگان آنرا به فکر . ضد پناهندگی دولت سوئد در مورد آن هاست

 .وامي داشت

سال قبل ميکروفون براى . نى و شرکت در ميزگردهاى آن است يک جنبه ديگر حضور فعالين حزب در اين فستيوال براى سخنرا

دقايقى در اختيار کيميا پازوکى فعال سرشناس حقوق پناهندگى  قرار داده شد و امسال نيز از مهين عليپور فعال سرشناس 

عيض بر عليه مهين عليپور در سخنان خود در باره تب. جنبش زنان و حقوق انسانى  براى شرکت در ميزگرد دعوت شده بود

 . همجنسگرايان و تأاثير آن بر تقاضاهاى پناهندگى صحبت آرد

اين تجربه، همچون تجارب مشابه، يک بار ديگر بر اين واقعيت تأکيد نهاد که گوش · استقبال مردم از ميز اطالعاتی ما کم نظير بود

اين فعاليت را . دى آماده حمايت از ما هستندمردم زيا. قلب هاى بيشمارى با ماست· های بسياری آماده شنيدن حرفهای ماست

مي شود و بايد در همه جا، در همه کشورها و شهرهائى که فعالين حزب حضور دارند و به مناسبت هاى مختلف در دستور 

 . گذاشت

 از بودنمان تشکر در طى این یک هفته، بارها مورد تشویق قرار گرفتيم، بارها مراجعين به ميز، ما را در آغوش گرفتند، بوسيدند،

کردند، کمک مالی کردند و در موارد زیادی بعد از خواندن جزوه دوباره به سراغمان آمدند، کمک مالی بيشتری را به صندوق مان 

گاهی در آخرین ساعات شرکت کنندگان در فستيوال · ریختند، برای ادامه کارمان، تشویق مان کردند و زحماتمان را ارج گذاشتند

برایمان تبليغ می کردند، با مراجعين بحث می کردند و آن ها را تشویق می · زمان می آمدند و با ما همراه می شدندبه کنار مي

 ·کردند تا ليست اعتراض به جمهوری اسالمی را امضا کنند

در اعتراض به  امضا ٦٠٠٠ نسخه جزوه افشا گرانه عليه جمهوری اسالمی، جمع آوری بيش از٢٠٠٠هفته پراید را با پخش بيش از 

 نفر عليه سياست های ضد انسانی و ارتجاعی جمهوری اسالمی و اسالم سياسی ١٠٠٠٠جمهوری اسالمی و بحث با  حداقل 

 ·و جمع آوری مقدار قابل توجهی کمک مالی به پایان بردیم

ی حزب کمونيست کارگری، کمپين يک هفته اى در دفاع از حقوق مدنى مردم ايران با شرکت و همکارى جمع گسترده ای از اعضا

 ·مقدور شد

 برای همگی دست اندر کاران، دستان پر توان تر  آرزومندم 

 سيما بهاری 

 مسئول پيش برد کمپين حقوق مدنى در هفته پراید  

  اگوست٨
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  جهانی مونتریالنگاهی به کنفرانس

کنفرانس جهانی حقوق بشر همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان از روز 

 Palais des ژوئيه در مرکز همایش مونتریال به نام 29 ژوئيه تا شنبه 26هارشنبه چ

congres de Montrealبرخی از احزاب دولت کانادا، دولت .  در قلب شهر مونتریال برپا بود

کبک و شهرداری شهر مونتریال شرکت کنندگان را به ميهمانی شام مراسم بازگشایی 

 . ودنداختتاميه کنفرانس دعوت نم

و 

کنفرانس شامل پنج جلسه عمومی و در برگيرنده تعداد زیادی از سخنرانان سرشناس بين المللی و همچنين دویست کارگاه 

آموزشی و اطالع رسانی در پنج زمان مختلف بود و به موضوعات کلی حقوق اساسی، مسائل جهانی، مسائل گروه های مدافع 

 . اعی و راهکارهای تغييرات شرایط فرهنگی و اجتماعی پرداختحقوق اقليت های جنسی، مشارکت های اجتم

حدود چهار سال پيش یک گروه بسيار معروف همجنسگرا که در مونتریال مرکز استان فرانسوی زبان کبک در کانادا فعال بودند و 

 یک برنامه زیبا و رویایی ریخته شد طرح. بزرگترین پارتی های شهر را برگزار می نمودند تصميم گرفتند که حادثه ای جدید بيافرینند

این طرح که پس از چهار سال تالش بی وقفه این گروه و بسياری از سازمان ها و ارگان های مدافع حقوق . و در صدد اجرا برآمدند

 .  بود”Outgame“اقليت های جنسی در روز بيست و ششم ژوئيه اجرا شد همانا اولين جام جهانی 

مسابقات ورزشی ای که برگزار کنندگان آن اقليت های جنسی در . د مقدمات این جام جهانی انجام شدبا تالش های بسيار زیا

دو سال و نيم پيش گروهی از . سرتاسر دنيا می باشند و شرکت کنندگان بسياری را از تمام نقاط دنيا در کنار هم گردآورده است

انسی را در حاشيه این مسابقات برگزار کنند و این اولين و مدافعان حقوق بشر اقليت های جنسی تصميم گرفتند که کنفر

. بزرگترین کنفرانس ال جی بی تی ها  در سرتاسر دنيا می باشد که موضوع حقوق بشر اقليت های جنسی در آن محوریت دارد

ام جهانی پس از ششم تا بيست و نهم ژوئيه دایر بود و افتتاحيه جو کنفرانس جهانی حقوق بشر ال جی بی تی ها از بيست 

در حدود دو هزار و پانصد نفر در این کنفرانس شرکت نمودند و حدود پانصد سازمان و گروه از . کنفرانس مذکور قرار گرفته بود

 . هشتاد کشور دنيا در این کنفرانس فعاليت داشتند

سی این بار نام همجنسگرایان، برای نخستين بار در عرصه های جهانی و کنفرانس های برگزار شده در مورد اقليت های جن

وضعيت حقوق «. دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی نيز در بين شرکت کنندگان و فعاالن در این کنفرانس به چشم می خورد

. تيتر یکی از نشست های این کنفرانس بود که در کتابچه راهنمای کنفرانس نيز چاپ شده بود» بشر اقليت های جنسی ایرانی

 . یک سال پيش ثبت نام برای شرکت در این کنفرانس آغاز شداز حدود 

 برنامه های 12:30 الی 11سازمان همجنسگرایان ایرانی در این کنفرانس شرکت نمود و در روز بيست و نهم ژوئيه از ساعت 

. بازدیدکنندگان روبرو شد گسترده استقبالخاصی را در ارتباط با وضعيت حقوق بشر اقليت های جنسی ایرانی به ارائه نمود که با 

 جسيکا استرن از سازمان دیده بان حقوق بشر به همراه آرشام پارسی از سازمان همجنسگرایان ین برنامه اسکات النگ ودر ا

 . ایرانی حضور داشتند و در ارتباط با ایران نشست ویژه ای را ترتيب دادند
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 فرماندار کل کاناداپيام ژان ميشل ، 

قتی من است که پيام تبریک خود را به کليه حاضران در گردهمآیی جهانی خوشوی مایه 

استحکام شخصيت و . همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان در شهر مونتریال می رسانم

جام جهانی «تعهد شما به امر آگاه سازی اجتماع عواملی بوده اند که سبب حضور هر یک از شما در 

OutGame «برای رقابت شما با سایر ورزشکاران و کسب رتبه  بازی ها فرصت خوبی این. شده اند

 ورزش و  یهمين فرصت یگانه که دو مقوله. های ممتاز و شایسته شما عزیزان را فراهم کرده است

راد افو  فراوان مرزهای کشورها را در می نورددتاثيری با حقوق بشر را تحت یک عنوان و در کنار هم مطرح ساخته بدون شک 

 . گوشه نشين جامعه جهانی اقليت های جنسی را از انزوا به در آورده و زندگی را در گستره ی جهان بهبود می بخشد

از که شما در این حرکت گسترده از نزدیک تشویقتان کنم، اما تماشای انرژی و نيرویی هر چند که نمی توانم در کنار شما باشم و 

آرزو دارم این .  مثبت بنگرم دیدی کامًال را تحسين کنم و این رویداد را با همين جا شما شد تا ازخود نشان داده اید باعث

 . باشنده یاد ماندنی  پر شور و بها بازیگردهمایی موفق باشد و 

 

 پيام ژان کارست استاندار کبک

 و ،زی، مهمان نواامتيازان شهرهای مختلف جهان، نوگراییمونتریال شهری است با اعتبار جهانی که 

ميزبانی نخستين جام افتخار می کند که شهر مونتریال . ارد را یکجا دچهره ای انسانی و شایسته

  . را به عهده گرفته استOutGameجهانی 

ده اند که مردان و زنان را از هر کجای جهان به یکدیگر نزدیک و بییورزش و فرهنگ همواره انگيزه ها

 مایه هایبهترین ابراز  و  قوی که همانا ميل به بيان خودواستساخته اند و آنان را تحت یک ميل و خ

چنين اتحاد و خویشاوندی در اینجا یک . و متحد نگاه داشته اند،  در کنار هم،انسانی خویش می باشد

عه به  و احترامی است که امروزه در این جام، اجتماعی اقليت های جنسی دارد و آن پيروزی و رسميت یافتنبار مثبت دیگر نيز

ه نخستين ميزبان این سلسله بازی ها بوده  خود خواهد باليد کمونتریال از این پس همواره به. خواست های آنان گذارده می شود

. فرهنگی و ورزشی تبریک می گویمبه یاد ماندنی من از جانب دولت استان کبک به کليه شرکت کنندگان در این رویداد . است

 تشکر را به دوش کشيدند تبریک می گویم، ومراسم بار تدارکات داوطلبانه برنامه و کسانی که این  برگزار کنندگانهمچنين به 

 . می کنم

که مردم و ارگان ها و سازمان های اقليبت های بدیل خواهد شد تمن اطمينان دارم که این رویداد به سنتی با شهرت جهانی 

 . دشدی از حقوق و آزادی انسان ها در عرصه جهان خواهد و نماجنسی را از سراسر جهان به خود جلب خواهد کرد 

 

 پيام جرالد ترمبلی شهردار مونتریال

شرکت کنندگان عزیز، به شهر مونتریال که اکنون ميزبان نخستين دوره بازی های 

OutGameاقليت های جنسی است خوش آمدیدی، همراه با گردهمآیی حقوق بشر . 

از هم اکنون که .  شهر ما به وقوع می پيونددبسيار خوشوقتم که این اتفاق در

دفاع از حيطه ی وسيعی در  ی آغاز شده شواهد حاکی از آن است که بازتابایگردهم

 .حقوق و آزادی های بشر به همراه داشته است
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 فعال ستگی و همب،آزادی، عدالت راه برای کسب چنانچه که می دانيد مونتریال از شهرهایی است که همواره در هموار ساختن

 اینک من شما را به استفاده و لذت از فضایی دعوت می کنم که مخلوطی است از جذابيت های اروپایی و تمدن .بوده است

 روزهای اهالی مونتریال از دیدن شما خوشحال و مفتخرند و من نيز آرزوی.  شهر ما، مونتریال است یامریکایی و این همانا چهره

 .را برایتان دارمدر شهر مونتریال دلپذیری 

 

 یوان دلورم رئيس پليس مونتریالاپيام 

انریال شهری است که به استقبال از گوناگونی در جامعه ی می بایست خاطرنشان کنم که مونت

  واقعيت در این شهر یقينا گواهی بر اینOutGameبرگزاری نخستين دوره جام جهانی .  شهرت دارد

 . است

سانی 

 هماهنگی های الزم برای برگزاری موفق شده است با ترتيبال از اینکه نيروی پليس شهر مونتری

 .  خوشحال و مفتخر استایفاکند، خود را  یمراسمی هرچه امن تر و بهتر نقش ویژه

اقليت های جنسی شهر مونتریال سابقه ای دراز دارد که به ی همکاری ميان نيروهای پليس و جامعه 

ت ااکنون نيز بر اساس همين سنت، ما در کنار شمایيم تا خدم. ک از این دو طرف باز می گردداحترام و توجه متقابل ميان هر ی

ری این تعهد ما به شما شرکت کنندگان و قهرمانان حاضر در نخستين جام آ. مدهيدگرجنس ارائه /دو/به جامعه هم خویش را

 .  است2006 در سال OutGameحهانی 

 

 کنفرانس سازمان آرک اینترنشنال

 غير دولتی است که توسط جان فيشر و ی سازمانARC-Internationalسازمان 

 این سازمان .نو است دفتر اصلی این سازمان در ژکيم ونس مدیریت می گردد؛

نامه ای به سازمان ملل متحد در اعتراض به وضعيت اقليت های جنسی ایرانی 

 .نوشت که در دهمين پيش شماره نشریه چراغ به چاپ رسيد

 و سخنرانانی از سازمان  اختصاص داشتآرک اینترنشنالبه  ،کنفرانسروز اول در 

همکاری های امکان ملل و سازمان های مدافع حقوق زنان گرد هم آمده بودند تا 

در این نشست در ارتباط با وضعيت . را بررسی کنندسال آینده  برای مشترک

چنين راهکارهای زنان و تبعيض های جنسی بحث های زیادی انجام شد و هم

ایجاد ارتباط و استفاده از ابزارهای سازمان ملل و بویژه شورای جدید حقوق بشر 

 . آن مورد بررسی قرار گرفت

در بسياری از . مسئله حقوق اقليت های جنسی تنها در ایران تابو نيست

 زمانی که 1995نفرانس جهانی زنان در سال به عنوان مثال در ک. استزیاد رو برو وانع با مدگرباشی کشورها و فرهنگ ها گفتمان 

 مطرح شد و  بسياریمباحث جنسيتی و گرایش های جنسی مطرح گردید، به دليل عدم اطالع کافی شرکت کنندگان مباحث

زنان همجنسگرا از مشکالت بيشتری برخورار هستند زیرا نه پنج صبح ادامه یافت و بر این واقعيت انگشت گذاشت که کنفرانس تا 

را به سخن رشته ی ها خود به حق خواهی بر نمی خيزند بلکه معموال در کنفرانس های زنان فمينيست نيز مردان همجنسگرا تن

کنفرانس جهانی حقوق بشر این فرصت را به دست داد که مردان .  می کنند و زنان همجنسگرا همچنان سکوت دست می گيرند
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 حضور پررنگی  نيز در این کنفرانسزنان همجنسگرا.  فعال داشته باشندیرو زنان همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگونه حضو

تفاوتی که جامعه همجنسگرای غرب و ایران دارد این است . داشتند و فعاليت های بسياری را طرح ریزی و به انجام رسانيده بودند

زنان ر اکثر کشورهای خاورميانه که لزبين ها دوشادوش مردان همجنسگرا در مبارزه با بی عدالتی جنسی هستند اما د

  . همجنسگرا کمتر وارد عرصه مبارزه می شوند

کيد می کردند که ما ناچاریم البی و ارتباط با دولت ها را افزایش أ ارتباط با سازمان ملل فعاليت داشتند ت یپروژهسخنرانانی که با 

 و باید تالش کرد که اینبی اطالع اند ط به این گرایشات  از وضعيت اقليت های جنسی و اطالعات مربودولت ها معموًال. دهيم

با حقوق اقليت های ی کنفرانس ها و نشست های جهانی مرتبط  ما نباید تنها بر رو.بحث در کشورهای مختلف مطرح شود

 باید در تمامی عرصه ها حاضر باشيم و مسایل اقليت های جنسی حضور یابيم؛جنسی 

 . ه عرصه های گوناگون بکشانيمبرا مطرح کنيم و گفتمان را 

یکی از اعضای سازمان ملل که در این کنفرانس حاضر بود متذکر شد که در سه سال 

در تصميم گيری های سازمان ملل ) NGO(گذشته فعاليت های سازمان های غير دولتی 

  که ارتباط سازمان ملل با سازمانهثر بوده است و از ماه ژوئن تصميم بر این شدؤبسيار م

 و شروع به ،امروز با توجه به تشکيل.  بيشتر شود،های غير دولتی برای کسب اطالعات

باید از . کار شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل ما وظيفه مهمی را بر دوش داریم

، اطالعات و گزارشاتمان را به آن ه کرد را استفادها و پتانسيل های این شورا نهایتابزاره

 .  کنيمشانتصميم گيری یاریها ارسال کنيم و در  

 باید با آن ها وارد مذاکره ،نمایندگان تمام دولت ها در سازمان ملل متحد حاضر هستند

باید . را به دليل گرایش جنسی از ميان برداریم... شویم و تمام تالش و کوشش خود را بر آن بگذاریم که شکنجه، تجاوز، کشتار و 

 آن طور که هست زندگی کند و هيچ کس این حق فراموش کرد که هر شخصی حق دارد نباید .دولت ها را وادار به همکاری کنيم

 . را ندارد که به حریم او تجاوز کند اما برای بدست آوردن این حق باید مبارزه کرد

رهای مختلف حاضر در زمان بررسی روش ها و راهکارهای ارتباط با سازمان ملل و استفاده از این ابزار برای فشار به دولت ها کشو

نماینده سازمان همجنسگرایان ایرانی که در این کنفرانس حاضر . در کنفرانس گزارش های خود را در ارتباط با این مهم ارائه نمودند

ایشان با اشاره به .  تا ساعت ها بحثی پيرامون وضعيت ایران باال گرفتوبود در باره وضعيت اختصاصی ایران توضيحاتی ارائه نمود 

خاطرنشان کرد که جای ... شکالت سياسی و درگيری های ایران با سازمان ملل بر سر مسئله اتمی، اسرائيل، حزب اهللا و م

بحثی درباه اقليت های جنسی ایرانی نمی ماند و به محض شنيدن نام ایران در سازمان ملل تمام افکار به این موضوعات منعطف 

 در سازمان ملل با این شرایط ندارند و چه باید کرد که بتوان از آنان نيز دفاع کرد؟می شود و اقليت های جنسی ایرانی جایی 

 ها حق داریم که در تمام LGBTQخانم کيم ونس یکی از مدیران سازمان آرک اینترناشنال در پاسخ به این پرسش گفت که ما 

برای . تی نمی تواند این حق را از ما بگيریدهيچ دول. عرصه های سياسی و اجتماعی و فرهنگی در کشورهایمان سهيم باشيم

باید ارتباطات خودتان را با . رسيدن به آن باید شبکه ایجاد کرد

افراد زیادی . دهيدسازمان ها و نهادهای بين المللی گسترش 

عاليت در این زمينه فبيش از چهل سال سابقه ی هستند که 
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موفق تر و قوی تر بستگی و همکاری، باید با هم. ی جنسی ایرانی کننددارند و می توانند کمک موثری را به جنبش اقليت ها

بمسئله  این ،، از هر طریق ممکنباید با دولت ها وارد مذاکره شویم.  بتوانيم مشکالت را به راحتی از سر راه برداریمتاشویم 

 نتيجه ای دارد که به خودمان بر خواهد گش این تالش ها.قرار دارندسود مردم آن جامعه هست زیرا در ارتباط مستقيم با دولت 

 . یکی از مهمترین این ابزارها البی کردن و گفتمان است

ه 

. ت

دنيا مشاهده می شود، برخی از کشورها کمتر و برخی بيشتر هستند و این  مشکالت برای اقليت های جنسی در سرتاسر

و از به نحوی در مبارزه هستند  باید دست به هم دهيم  همه .مشکالت با توجه به وضعيت اجتماعی آن منطقه پدیدار می شود

باید آگاه باشيم که ممکن است اتفاقی که امروز در کانادا فاجعه ناميده می شود و در حال مبارزه برای . نيمتجربيات هم استفاده ک

ایرانی به این مشکالت  پس باید از هم اکنون جنبش اقليت های جنسی ،رفع آن هستيم در سی سال آینده در ایران رخ دهد

 .  موجود امروز نيز توجه کنند و با استفاده از این تجربه ها تالش کنند که از تکرار این حوادث جلوگيری کنند

در حاشيه این کنفرانس یک روزه نشست هایی متشکل از سازمان های اروپایی، افریقایی، آسيایی و امریکایی به صورت جداگانه 

 .  با مسائل کلی اقليت های جنسی بحث و تبادل نظر گردید و نتایج آن در پایان کنفرانس اعالم شدبرگزار شد و در رابطه

سازمان همجنسگرایان ایرانی نشست هایی نيز با فعاالن حقوق اقليت های جنسی در هندوستان، پاکستان، چين و بوسنی 

 . داشت و در رابطه با همکاری های مشترک آینده بحث و گفتگو شد

فرانس ها مطرح شد که به تصویب گذاشته شود و در ليست فعاليت های سال پایان جلسه پيشنهادات برگزاری جلسات و کندر 

همه گروه ها و تشکل ها پيشنهادات خود را ارائه می کردند و خواستار بحث های تخصصی در این زمينه بودند و . آینده قرار گيرد

این پيشنهاد به . وجود نداشتظهورش ی س می شد اما امکانی برانيازش حدر این ميان پيشنهادی مطرح گردید که ساليان سال 

ت و اولين موردی بود که  مورد استقبال همه شرکت کنندگان قرار گرف2007محض نوشته شدن بر روی صفحه ویژه وقایع سال 

 ."اولين کنفرانس حقوق بشر اقليت های جنسی ایرانی" و چيزی نبود جز پيشنهاد برگزاری تصویب شد،

، جمعيت )HRW(، سازمان دیده بان حقوق بشر )IGLHRC(ون جهانی حقوق بشر همجنسگرایان در پيرو این پيشنهاد کميسي

برگزاری این حمایت و آمادگی خود را برای ) COC Netherlands(و سازمان همجنسگرایان هلند ) ILGA(جهانی همجنسگرایان 

 . کنفرانس اعالم کردند

 

  جهانیکنفرانس

گزاری کنفرانس واقع در مراسم بازگشایی کنفرانس در محل بر

 بود Plais des congres de Montrealمرکز همایش مونتریال به نام 

که نمای بيرونی آن به صورت بسيار زیبایی با شيشه های رنگين 

 . کمانی پوشيده شده بود

دود دو هزار و پانصد نفر را حسالن بسيار بزرگ بود و جمعيتی در 

ی مراسم بازگشایی کنفرانس پس از پذیرای. در خود جای داده بود

 . با حضور ميهمانانی از دولت، سازمان ملل، دفاتر و سازمان های حقوق بشری آغاز شد

برخی از احزب سياسی دولت کانادا، دولت کبک و شهرداری مونتریال شرکت کنندگان را به ميهمانی شام افتتاحيه و همچنين 

 این نشانی از حمایت و پشتيبانی آن ها از حقوق اقليت های جنسی می ميهمانی ناهار اختتاميه کنفرانس دعوت نمودند و

 . باشد
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کنفرانس چندین نشست عمومی برگزار شد که به مسائل اروپا، آسيا، امریکای شمالی و اقيانوسيه پرداخت و بيش در طول این 

سازمان همجنسگرایان ایرانی در . کرداز دویست کارگاه آموزشی برگزار شد که موضوعات گوناگون اقليت های جنسی را بررسی 

 :برخی از این کارگاه های آموزشی با توجه به شرایط جامعه ایران شرکت نمود که گزارش آن به شرح زیر می باشد

 

 نبرد عليه هوموفوبيا در سيستم آموزشی و  تبادل تجربيات

ی گوناگون پيرامون مسائل زندگی اقليت های جنسی در این برنامه گزارشی از رویکرد جهانی و نيازهای مختلف مردم در کشورها

عالوه بر آن در این جلسه آموزشی موفقيت ها و مشکالت پيش روی شاخه تحقيقات . از منظر آموزش و پرورش ارائه شد

نيز اجتماعی از گروه لزبين ها در مونتریال و چگونگی انطباق مفاهيم و آشنایی های الزم همجنسگرایی با شيوه های آموزشی 

گروه کریس مونتریال متدهایی را برای آشنایی با همجنسگرایایی از سطوح ابتدایی مدارس را طرح نمود که نشان می . ارائه شد

 .داد بهترین راه رفع هوموفوبيا آموزش و آشنایی افراد با این مقوله ها در دوران کودکی می باشد 

 را در مدارس پياده کرد می بایست با تکيه بر مسائل خانواده و حقوق بشر سعی اما در ارتباط با ایران که نمی توان این برنامه ها

 .کرد از درون خانواده این آموزش آغاز شود

 

 بهداشت و سالمتی زنان لزبين و دوجنسگرا

 بهداشت و این کارگاه آموزشی معرف برنامه های کوتاه مدتی بود که چند گروه محلی زنان لزبين و دوجنسگرا برای حفظ و ارتقای

دعوت کننده اصلی گروه های لزبين سازمان ایلگا بود که مشوق و گردهم . آگاهی های مربوطه در ميان این قشر انجام داده بود

زنان لزبين و دوجنسگرایی از سازمان های ایتاليا، چين، افریقای جنوبی و سریالنکا به دور . آورنده ی این گروه ها در مونتریال بود

مقصود نهایی این گروه ها نيز در این برنامه حفظ روحيه افتخار و خالقيت در ميان اقشار زنان لزبين و . بودندهم جمع شده 

اما در عين حال آنها بر این نکته تاکيد داشتند که بهداشت و سالمتی زنان لزبين و دوجنسگرا شایان توجه . دوجنسگرا می بود

 .ا می باشدویژه در ميان این قشر جامعه در سرتاسر دني

نماینده سازمان همجنسگرایان ایرانی نيز در این کارگاه آموزشی شرکت کرد و خواهان توجه به زنان لزبين و دوجنسگرای ایرانی 

شد زیراکه امکان فعاليت های حضوری آنان در ایران وجود ندارد و پس از بررسی های بعمل آمده قرار بر این شد که همکاری های 

مهمترین امر ایجاد یک شبکه ی ارتباطی ميان زنان .  سازمان ها در ارتباط با لزبين های ایرانی صورت پذیردمشترکی ميان این

 .همجنسگرا و دوجنسگرای ایرانی با دیگر سازمان ها و نهاد های بين المللی ارزیابی گردید

 

 قطعنامه مونتریال

 رسمی به سازمان این قطعنامه به صورت کامًال. کنندگان توزیع گردیددر روز پایانی کنفرانس متن قطعنامه مونتریال در ميان شرکت 

ها ارسال خواهد  ملل متحد و کليه دولت ها در جهت نشان دادن وضعيت صحيح اقليت های جنسی و رعایت حقوق انسانی آن

یادگار ماند و به دنيا اعالم کرد  ميراثی که توسط هزاران نفر به تصویب رسيد و به عنامه ميراث این کنفرانس می باشد،این قط. شد

 نماینده کانادا در سازمان ملل متحد این قطعنامه را دریافت کرد و اعالم نمود که مراحل ارسال آن .که ما چه حقوقی را خواستاریم

شایان ذکر است که ." زیرا مشکل تک تک شما مشکل همه ماست"وی گفت، . به کليه دولت های عضو انجام خواهد گرفت

 .مان ملل متحد این قطعنامه را به عنوان اولين منشور تخصصی رفتارهای جنسی به رسميت شمرده استساز
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 دريــچـــه  
 دريچه برگزيده ای است از اشعار و مطالب خوانندگان چراغ

 

 

 

 یک لزبين /  نشریاتسخنی با خوانندگان 

 

به  خواندن تجربيات شما که در نشریه های مختلف خوانندگان عزیز ،

چاپ رسيده بود، به من کمک کرد تا از شرایط بد روحی که در آن به سر 

حتی من به .  به چاپ رسيده بود به من آگاهی داد و کمک کردهای مختلفتجربيات شما که در نشریه تمام . می بردم بيرون بيایم

فراموش نکنيد که هر . ه اميد و اعتماد پيدا کردمار آموختم و به آینديها و تجربيات گی ها هم بس عنوان یک دختر از خواندن داستان

های جنسی تأثيرگذار ليت اقياعضای در ميان می گذارید خيلی در سرنوشت با دیگران نامه ای که می فرستيد و هر تجربه ای که 

 . است و حتی دگر جنسگراها هم می توانند از آن بياموزند

چون شما از آن به بعد خود را در قبال آنچه . ان برای خود نویسنده هم خيلی خوبهبه نظر من در ميان گذاشتن تجربه ها با خوانندگ

 یک مطلب فرستادم و گرچه از نشریه ایمثال من خودم یکبار برای . نوشته اید و هزاران نفر می خوانند مسئول می دانيد

 جمالت به ذهنم هجوم می آورند و با خودم تکرار اعتقاداتم نوشته بودم اما از وقتی مطلب خود را در نشریه خوانده ام هر روز آن

می کنم نکنه دست از پا خطا کنی و اعتقادات درست خود را زیر پا بگذاری، تو که تجربه خود را با بقيه در ميان گذاشته ای اول از 

 تنها با کمک به چيزی در عمل مشخص می شود و ما به نظر من تنها راه اثبات هر. همه خود مسئول عمل کردن به آن هستی

شما .  ثابت کنيم و گرنه دوستت دارم را که همه حتی به دروغ هم می توانند بگویندآنها در عمل می توانيم عشقمان را به مجالت

یک چيز را هم مد نظر داشته باشيد کسی قرار نيست به شما به خاطر مطالب ارسالی جایزه نوبل بدهد که فکر کنيد حاال آبروتون 

یا هرچيز دیگری در ذهن دارید بنویسيد و برای  ادبی ننویسيد یا انشاتون خوب نباشه، به نظر من شما اگر تجربه، ایده وميره اگر 

های  باور کنيد نوشته های تمام متخصصان دنيا و همين نویسندگان کتاب.  بفرستيد آنها می توانند آنرا ویرایش کنندنشریات

را بخونيد خواهيد فهميد که اولين اثر ایشان " باربارا دی آنجليس" اعتماد به نفس خانم اگر کتاب. روانشناسی هم ویرایش ميشه

باربارا متخصص روانشناسی بوده و . هرکس در یک زمينه تخصص دارد. بعد از ویرایش زیر تمام جمالت خط قرمز کشيده شده بوده

باور .  و متخصص صفحه بندی و چاپ هم آنرا چاپ کردهعقيده خود را عنوان کرده و یک متخصص زبان هم مطلب را ویرایش کرده

 کنيد من با نوشتن این مطالب اول از همه به خودم چيز یاد دادم و آموخته هایم را برای خود تکرار کرده ام و بعد این شمایيد که آن

ر مورد مطلب من ویرایش  خواندم متوجه شدم که جمله ای که دنشریهمن وقتی که مطلب خود را در . ها را مطالعه می کنيد

کرده بودند چقدر خوب عنوان شده و یک نکته در مورد نگارش و انشا آموختم و بعد متوجه شدم که یک کلمه را هم از نظر امالئی 

 !غلط نوشته بودم که اینجای کار دیگه به خودم خندیدم و گفتم ای بيسواد، هنوز بلد نيستی درست بنویسی؟

 

 

 

 

 

                    !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                 بيستم          شماره –   36  



 اننامه حميد از کردست 

 در مورد روابط  شاهرخ در ميان صحبت ها  .چند روز پيش با شاهرخ رئيسی، سر دبير محترم نشریه چراغ تماس تلفنی داشتم

آن روز نتوانستم پاسخ کاملی به آن . بين همجنسگرایان در شهر ما و کًال جاهایی که می دانيم و می شناسيم از من سئوال کرد

 .ن نامه نوشتمنازنين بدهم لذا پاسخم را در ای

 مثًال مایی که اینجا هستيم چيزی جز تنهایی و تنهایی و تنهایی نصيب ما  در مورد روابط هم جنس گرایان در اینجا باید بگویم

اگر بگویم اینجا گی نيست یا ندارد مسلمًا گزاف گفته ام، اما . نيست؛ دریغ از یک هم احساس و هم دل که بتوان با او درد دل کرد

 کوچک بودن محيط، تعصب قومی مردم، و هر آنچه را که شما بهتر می دانيد، گی ها به هيچ عنوان آفتابی نمی شوند، یا به دليل

 .خود و احساسشان را نمی شناسند

ولی در جاهای دیگر که رفته ام، مانند شهرهای همجوار که هم از نظر جغرافيایی هم جمعيتی و هم خيلی چيزهای دیگه از اینجا 

بيشتر گی های بعضی شهرهای بزرگ و نسبتًا بزرگ  همدیگر را می .   فرق دارد  گی ها تا حد زیادی با اینجا ره، اوضاعبزرگت

وقتی که برای بار اول با یک . که این یک امتياز بزرگ برای آنهاست) البته نه همه آنها ( شناسند و کم  و زیاد با هم آشنایی دارند 

  دوست شدم و از حال و روزشان کم وبيش با خبر شدم خوشحال شدم که حداقل در نزدیکی گی از شهری نزدیک شهر خودم

. شهر خودم دوست و دوستانی پيدا کرده ام ولی متأسفانه وقتی بيشتر با آنها از دور آشنا شدم دیدم همچين آشی هم نيستند

ودن برای هم گربه می رقصانند پشت سر هم درسته که با هم آشنا بودند ولی به جای دست به دست دادن و در کنار هم ب

اگر در کل . دو گانگی و من وتویی بدی بينشان حاکم است که این دردآور است. کرکری می خوانند و برای هم صفحه می گذارند

آیا واقعا نمی دانم ... نگاهی به همجنسگرایان در ایران بيندازیم حتی از زبان خودشان می شنویم که از دست خودشان گله دارند 

جوانان ما هنوز به این حد از آگاهی نرسيده اند که با وجود مردم متعصب، وجود مذهب بسيار افراطی شيعه، وجود طوایف و گونه 

های قومی زیاد، دولت اسالمی، تنها و تنها خودمان هستيم که از احساس درونی همدیگر خبر داریم، ولی باز هم این رفتارها را 

من ساده دل احساس می کردم گی بودن و این حس مشترک می تواند تمام این معایب ... عًا نمی دانم چرا ؟؟؟با هم داریم، واق

 ...... را بپوشاند ولی افسوس

  

نازنينم اگر من گی یا شما . مورد دیگر در مورد ایزوله شدن گی ها که می خواهند کمابيش از جامعه دگرجنسگرایان جدا باشند

من خودم تا چند سال پيش دوستان دگرجنس گرای زیادی داشتم که خيلی وقت . انيم یه جورهایی حق داریممی خواهيم تنها بم

تا قبل از اینکه خود را بشناسم برایم فرقی . ها با آنها بودم ولی به دورانی رسيدم که دیگر کارهای آنها برایم تحمل نشدنی شد

 دوستانم جمع می شدند و دسته جمعی به بيرون می  ورم، مثًال گاهی کهنمی کرد ولی از آن به بعد دیگر نتوانستم تاب بيا

رفتيم آنها همه یک صدا مشغول چشم چرانی و دختر بازی بودند که برای آنها هم طبيعی و هم لذت بخش بود ولی برای من چه 

انتظار داشتن که من هم با آنها ؟؟؟؟؟ در هر جایی که بودیم خواهی نخواهی بحث بحث دختر و دختر بازی پيش می آمد و آنها 

 آخر ما رو  چه به این کارها ؟؟؟  در کل دنيای دگرجنسگرایان با دنيای ما توفير دارد به خصوص اگر از گی خوششان  همراه شوم

 .....نياید 

 همدیگر است ماداميکه اولين حرف گی ها پرسيدن در مورد پوزیشن و قد و وزن و سرو لباس. مورد دیگر ایزوله شدن گی هاست

خوب معلوم است روابطی که بر پایه این ها شکل یابد استوار نيست، ما هنوز یاد نگرفتيم که دوستانمان را به خاطر هم احساس 

بعضی اوقات بچه ها حرف هایی را می زنند و مالک هایی برای به قول . بودن بخواهيم نه پوزیشن و قد و وزن و سرو لباس

اه اه موهاش  . ارند که مضحک و بچه گانه است، از تيپش خوشم نيومد شلوار پارچه ای پوشيدهخودشان بی اف دار شدن د
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 ...بچه شهرستانيه ولش کن، و . وایيييی فارسی حرف می زنه لهجه داره. قدش از من کوتاه تره. دماغش گنده س. ریخته

  

 آنگاه که غرور کسی را له می کنی، 

 ان می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویر

 آنگاه که شمع اميد کسی را خاموش می کنی، 

 آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ، 

 آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، 

ی کنی تا برای آنگاه که خدا را می بينی و بنده خدا را نادیده می گيری، می خواهم بدانم، دستانت را بسوی کدام آسمان دراز م

 خوشبختی خودت دعا کنی؟

 بسوی کدام قبله نماز می گزاری که دیگران نگزارده اند؟

  

هنوز یاد نگرفتيم انسان های زیادی در کنارمان هستند با سر و وضعی ساده ولی مهم اینجاست که احساس آنها خيلی پاک تر و 

هنوز یاد نگرفته ایم که در .  همه مردم  از یک طبقه و قشر نيستندهنوز یاد نگرفتيم که همجنسگرایان مثل. شکننده تر از ماست

شهرهای کوچک و خيلی کوچک هم همجنس گرایانی هستند که حق زندگی حق عاشق شدن دارند ولی  کسی جز تنهایی با 

هنوز یاد . نها بگذاریمهنوز یاد نگرفته ایم که نباید معایب و ناداشته های دیگران را به حساب خطا و گناه آ. آنها دوست نيست

نگرفته ایم که به زبانمان یاد دهيم که به جای خار بودن و شکستن  دل دیگرهم احساسانش ميتواند خيلی راحت دلی را بدست 

ماداميکه یک همجنس گرا به دليل نوع لباس و قيا فه ظاهری از یک هم احساسش طرد می شود خوب طبيعی ست از . بياورد

 سر جای خود...  گيرد، حال  درد بی درمان نگرش مردم و دولت و دین و دیگران هم کناره می

  ساله از کردستان24 حميد دانشجوی   دوست شما
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 "تئاتر فمينيستی"   

 و علل ایستایی فرهنگ ما نگاهی به اساطير: بخش اول 

  نيلوفر بيضایی

 

 روح و جسم، احساس و خرد، آزادی و اجبار، انسان ترآيبى ست از نيروهای متناقض چون

. در اسطوره  آفرینش آمده است آه خدا زن را از بغل مرد آفرید...  نيروی زنانه و نيروی مردانه و 

)  اسطوره ی آفرینش. ( این خود گواهی ست بر این مهم آه انسان موجودی یگانه بوده است

ست  و دارای جنسيت خاصی نيست، بلكه او در این یگانگی خود موجودی آامل و بی نياز ا

این احساس یگانگی اوليه در روانشناسی معاصر به دوران آودآی . مجموعه ایست از دو جنس

. نام نهاده است" خودشيفتگی اوليه"و یا " نارسيسم" نسبت داده می شود و فروید آن را

انسان اما با خوردن سيب دانایی به خرد دست یافت و از . ستبعبارت دیگر انسان در این یگانگی اوليه ی خود با طبيعت در پيوند ا

و " آدم"بدین گونه . رسيدن به خرد اما بدون عشق ممكن نيست. مرحله ی جمعی ناخود آگاه به مرحله ی فردی خود آگاه  رسيد

وجه تناقض و تضاد و اینجاست آه انسان مت.. دستيابی به خرد و عشق زمينی متوجه تفاوت های یكدیگر می شوند با" حوا"

بدین سبب سرچشمه ی پيدایش مذاهب را جنگ این دو . تناقض ميان بخش زنانه و بخش مردانه ی خود. درونی خود می شود

هيچيك از مذاهب و مسالك اما به ترآيب این دو نيرو تن نداد، بلكه آن ها را بصورت دو دشمن به . نيرو در تضادهایشان دانسته اند

این دوآليسم فكری یكی از منشاءهای . ، روح و جسم، اسطوره و تاریخ و سرانجام ضعف و قدرت تقسيم آرددو بخش  نيك و بد

زن بدليل قدرت باروری خویش، مظهر طبيعت، جسم ولذت شد و مرد مظهر روح وآمال . جدایی این دو نيرو و این دو جنس شد

است آه باید ) اسالم" (فتنه گر"ذات وهوس های زودگذر و یا موجودی غریبه و سرچشمه ی ل" زن"بهمين دليل در مذاهب . طلبی

او نه تنها . در متون پهلوی بمعنای روسپی ست" جهی"دختر اهریمن است و " جهی"فرزند "  زن"در اساطير زرتشتی . مهار شود

ان اخالقی ایرانی موجودی در تفكر انس" زن"در یك آالم . اهریمن را بر ضد اهورامزدا بر می انگيزاند، بلكه اغواگر نيز هست

این هراس جنسی یكی از مهم ترین علل سترونی فرهنگ ما بوده است؛ حتی در پرسپوليس نيز آه قرار است . خطرناك است

پرستشگاه زندگی باشد هيچ تصویری از زن نمی بينيم، بلكه تنها تصاویر جنگجویانی را مشاهده می آنيم آه بر هر چيز مهر 

ليرغم نيروی بازو و روحيه ی جنگ طلب آه با نيروی زنانه در تضاد است، در طول تاریخ تبدیل به قومی سربزیر اخالقی می زنند و ع

 . و مطيع  و سرشار از حس گناه می شود

. برای مرد ایرانی با آشش جنسی برابر است، پس به سرآوب او می پردازد تا اميال جنسی خود را نفی آند" زن" بعبارت دیگر

اسالم عزیز نيز آه به مقوله ی غریزه ی " (بهشت زیر پای اوست"آه گویند " مادر"یكی : نگ ما دارای دو چهره می شودزن در فره

پس آنان ... شدن زن مشروع می داند" مادر"جنسی بسيار عالقمند است، رابطه ی جنسی را تنها در صورت بوجود آمدن فرزند و 

 . ، آه باید سرآوب شود"فتنه گر"و دیگر  ) قرآن..." . چون آشتزارند و شما آشتگران

و تا ریشه اخالقی اما در جامعه ی ما تنها به این یا آن اندیشه و مسلك محدود نشده بلكه در ادبيات، تئاتر، " پدرساالرانه"تفكر 

معنی واژه ای آن اگر روشنفكری را با . سينما، سياست و خال صه در تمامی عرصه های دیگر نيز بوضوح خود را نمایان می سازد

معنا آنيم، با تعمقی در می یابيم آه در بازتوليد فرهنگی و هنری اش  درگير همين " صاحب اندیشه بودن"،"روشن اندیشيدن"نيز 

مثًال در اآثر آثار ادبی .  مذهبى دچار است-دو چهره ی غالب از نيمه ی دیگرش، بخش زنانه ی وجودش، به همان تعاریف اخالقی 

واپس گرا را بكار می برد و در " جنسی/ اخالقی "معيارهای " زن بد"و " زن خوب"سنده در تيپ سازی شخصيت های معاصر، نوی
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بين آثارزنان نویسنده  متنی بيشتر مورد توجه قرار می گيرد آه از شيوه ی نوشتار مردانه تقليد آند و زن را از دریچه ی چشم مرد 

صلحت قابل باور ساختن ادعایش در پيشرو بودن و باور بر مدرنيته به دفاع از حقوق زن بپردازد، حتی اگر در جایی نيز بنا بر م.  ببيند

به آجا می . در بطن خود و در توليدات ادبی فرهنگی اش آنچنان با این موجود بيگانه است، آه الجرم به سطح اآتفا می آند

 .وب شده ات تا شاید گوشی شنوا بيابی سرآ" خود"توانی پناه برد جز به تالش برای شناخت و شناساندن 

ضرورت  به زیر عالمت سئوال کشاندن تعاریف غالب : تمامی این توضيحات بهانه ای بود برای زدن نقبی به موضوع اصلی این بحث

و موضوع ، )وجود ندارد" عامه"و " روشنفكری"تفاوتی ميان " زن"آه متأسفانه در نگاه آن به (و پيش شرط های تاریخی  از یكسو 

نتيجه ای که به آل بشریت سود خواهد . از زن  در تئاتر از سوی دیگر" دیگر"یا الاقل رسيدن به نگاهی و تعریفی " زن"قرار دادن 

 . از آليت بافت جوامع  بشری را آسان تر خواهد کرد" دیگر"رساند و رسيدن به تعریفی 

واهد آرد تا با پرداختن به تعاریف انسان امروزی تئاتر، آه مسلمًا در قسمت های بعدی این بحث، نگارنده ی این سطور تالش خ

تئاتر "درتئاتر نيازمند است، به ضرورت وجودی مقوله ای بنام " دیگر"به تجربه ی فرم های " دیگر"برای رسيدن به تعاریفی 

 . اهند داشتنقش مهمی خو" تصویر"و " زبان" ، "استتيك"در این بحث واژگانی چون . بپردازد" فمينيستی

 تئاتر فمينيستی

تا آنجا آه به تئاتر مربوط می شود، زنانی از همه .  می دانيم آه در درون جنبش فمينيستی جریان های فكری مختلف وجود دارد

سهيم بوده " تئاتر فمينيستی"ی جهت های فكری موجود در جنبش فمينستی  در پایه ریزی و بنيان گذاری شاخه ای ازتئاتر بنام 

در یك تعریف عام از تئاتر فمينيستی می توان گفت آه نوعی از تئاتر است آه از دید زنانه و توسط زنان، سيستم و فرهنگ . دان

بهمين دليل است آه این نوع تئاتر از فرهنگ حاآم فاصله می گيرد و نوعی . مردساالرانه ی حاآم بر جوامع را زیر سوال می برد

تحقيق در مورد تئاتر فمينيستی باید در ورای انواع نقد تحليلی موجود انجام گيرد چرا آه دارای . دمحسوب می شو" آلترناتبو"تئاتر

ژانل رایشلت معتقد است تئاتر . خصوصيات مستقلی است آه تا شناخته نشوند، هر نوع بحث تحليلی را به اشتباه وا می دارند

جای می گيرند و دیگر " تئاتر پالتفرم"یكی اینكه هر دو در تعریف . آندفمينيستی و تئوری تئاتر برشت از دو نظر دارای نقاط مشتر

مطرح "جين گالوپ معتقد است آه .  اینكه هر دو قوانين اجرای نمایشی رایج فرهنگ حاآم مردساالرانه را در هم می ریزند

اگر این بحث را به تئاتر منتقل ". دساختن تفاوت ميان دو جنس بدون قصد متضاد انگاشتن آنها شاید تمام مشغوليت فمينيسم باش

 تا حدودی به – نبرد طبيعت و فرهنگ، نبرد انسان و خدا–آنيم آه در شكل آالسيك خود هميشه ورطه ی نبرد تضادها بوده است 

تئاتر آالسيك با همه ی عظمتش . پست مدرنيسم نيز بدرستی تئاتر آالسيك را به نقد می آشد . اصل مشكل نزدیك شده ایم

تئاتر امروزتنها ازطریق تجدید نظر در گذشته ی خود است . را به عرصه ی وجود بياورد" آميك"و " تراژیك"ا توانست دو صحنه ی تنه

در مورد تئاتر آالسيك شاید درست " درام روایتی غرب"گالوپ معتقد است آه استفاده از واژه ی . آه می تواند به حيات ادامه دهد

تئاتر آوانگارد امروز دیگر چون تئاتر تراژیك و آميك به قهرمان و نقطه ی اوج . شده است" آوانگارد" ئاتر امروزبه اعتقاد او  ت. تر باشد

 .تئاتر امروز تئاتر اآسيون و حرآت است. نياز ندارد

 ما به تئاتر نمی .با اینهمه به اعتقاد او فرم های اجرایی امروز با تئاترآالسيك در تضاد نيستند، بلكه ادامه ی منطقی آن هستند

می خواهيم از نگاه در آینه ای بازگردیم آه انكار جریان جاری را منعكس آند، تا . رویم تا تنها ببينيم، بلكه می خواهيم دیده شویم

 . تئاترآالسيك اما چگونگی شكستن این نگاه را به ما نشان نمی دهد. بتوانيم نگاه مرسوم را در ذهنمان بشكنيم

یسر یكی از زنان نمایشنامه نویس است  آه عالوه بر بيان مسئله ی زن در جامعه ی مردساالر در نمایشنامه ی ماری لویيزه فال

بر فرم نمایشی و شكل  شخصی توليد هنری خود تأآيد می ورزد و متهم می شود آه ساختمان " پرده ای در سر"خود بنام 

ه این آزادی را برای خود قائل می شود آه خواسته خود را دنبال آند، ولی ایراد در چيست؟ او از آنجا آ. فكری دراماتيك ندارد
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 .مرزهای تئاتر را تا بيرونی ترین سطح می گشاید و بدنبال غير ممكن هاست

 چيزی دیگر آنطور آه بوده نيست؛ چقدر مرگ های مرده، –درام از پایان عمر آغاز می شود: اورزوال آرشل در مصاحبه ای می گوید

من تابحال هيچ اندیشه ی دراماتيكی را در مورد تولد، در مورد . ت، چقدر فریاد، و اینها همه فانتزی های عصبی مردانهچقدر خشون

منظورم این نيست آه حتما تولد را بعنوان یك اآت نمایشی آرزو می آردم، ولی بی اعتنایی به این مرحله . آغاز زندگی نشنيده ام

 .  بعنوان واقعه ی دراماتيك برسميت شناخته نمی شودبسيار سئوال برانگيز است چرا آه

در این سال بحران های سياسی و اجتماعی در اروپا اوج گرفتند .  نقطه ی عطفی در تئاتر فمينيستی محسوب می شود٦٨سال 

ی شكل حرآت سازمان های زنان در این دوره بر رو. و سياست های فرهنگی و جنسيتی دستگاه های حاآم زیر سئوال رفتند

در همين دوره بود آه تئاتر فمينيستی شكل گرفت آه در شكل آغازینش . گيری اولين تظاهرات سياسی تأثير مستقيمی داشت

نسل اول بنمایندگی . در انگليس، دومين نسل تئاتر فمينيستی پا به عرصه ی وجود نهاد. بصورت نمایش خيابانی اجرا می شد

 .  فعاليت های خود را در زمينه ی تئاتر فمينيستی آغاز آرده بود٥٠ در دهه ی جين آردن، آن جليكو، و دوریس لزینگ

 شكل گيری تئوری فمينيسم سوسياليستی در تئاتر انگليس 

. در تئوری فمينيسم سوسياليستی رابطه ی ميان جامعه، اقتصاد، و جنسيت بر صحنه ی تئاتر مورد بررسی قرار می گيرند 

سيریل چرچيل شيوه ی  . ری برشت را در تئاتر الگوی توليدات هنری خود قرار می دهندفمينيست های سوسياليست تئو

نوشتاری اپيزودیك برشت را،  آه در آن هر اپيزود مستقل است ولی در طول نمایش نقاط گره اپيزودها با یكدیگر ارتباط پيدا می 

 . آنند، در دستور آار خود قرار می دهد

 در سال Berliner Ensambleاین تأثيرپذیری از اولين سفر. ثير بسزایی در تئاتر انگليس داشته استتئوری و طرح اجرایی برشت تأ

 . آغاز شد١٩٦٤توسط جان ویلت در سال "  برشت در تئاتر" به انگلستان و چاپ آتاب ١٩٥٦

سازمان یافته ای آه پایه سنت تئاتر سياسی به زمان شكل گيری جنبش سوسياليستی در انگلستان برمی گردد، و دراماتولوژی 

تئاتر سياسی نيازمند این توانایی است آه ایده ها و روابطی را . اش نقد اجتماعی بود، از این طریق بنيان گذاشته شده است

بر عكس شيوه های رئاليستی و ناتوراليستی آه ایدئولوژی را پنهان می . مشخص و آشکار کند آه ایدئولوژی را نمایان می سازند

و می پوشانند، تئوری ها ی برشت در مورد اشكال اجتماع و ساختمان اپيك و فاصله گذاری بر این اصل استوار است که آنند 

 . روابط اقتصادی پایه ی واقعيات اجتماعی هستند؛ او به این طریق  ایدئولوژی مبارزه با شرایط تاریخی را برجسته می سازد

 باید خود را در عمل سياسی بازیابد تا بدین وسيله به مخاطب واقعی خود نزدیك سو آلن آيس معتقد است آه تئوری فمينيستی

بنظر من ولی تئوری فمينيستی می تواند با غلبه بر تمام . او معتقد است آه فمينيسم نباید خود را در برج عاج زندانی آند. شود

  زندگی می آنند بسيار آارساز باشد و از این طریق ارتباط ایدئولوژی ها در پيدا آردن راه حلی برای تمام زنانی آه امروز و اآنون

 .خود را با دنيای واقعی اطراف حفظ آند

performance art  

 یا نوع امروزی تئاتر فمينيستی

ی محسوب دو واژه ی آامال متفاوتند و الزامًا اثر هر زنی آه کار تئاتر آند جزو ژانر تئاتر فمينيست" تئاتر فمينيستی"و " تئاتر زنان "

ما در تئاتر نيز زنانی را داریم آه هنوز به  حدی از خودآگاهی نرسيده اند و از اینكه آارشان برچسب ضد مرد بودن . نمی شود

از سویی، تئاتر فمينيستی را تئاتر حرآت و آآسيون تعریف می آنند، چرا آه می خواهد انفعالی را آه قرن ها . بخورد هراس دارند

 . اجتماعی اش تعيين شده، نفی آندبرای زن در حضور 

توانایی دیدن و ایجاد مناسبات و روابط جدید؛ توانایی توليد : "چنين تعریف شده است" خالقيت"در فرهنگ واژه های روانشناسی، 
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اختمان در فرم امروزی تئاتر فمينيستی آه آگاهانه از س." ایده های مخالف نورم؛ توانایی فاصله گرفتن از الگوهای فكری رایج

اجرا کننده می تواند خود را بعنوان یك آاراآتر، و بازی و . مردساالرانه ی تئاتر آالسيك فاصله می گيرد، زبان بدن، زبان غالب است 

 .حرکات بدن خود را بعنوان سمبل های آداب و رفتارهای روزمره بكار گيرد

 

یك وسيله ی ایجاد ارتباط تبدیل می شود آه به تحليل خود انسانی در این نوع اجرایی تئاتر فمينيستی بدن بازیگر به یك متافور، 

 . اش می پردازد

 در آمریكا، انگليس، آانادا، فرانسه و هلند بعنوان شاخه ای از تئاتر برسميت شناخته شد، ولی از آنجا ٧٠هنر پرفورمنس در سال 

ر آامل پذیرفته نشده، بسياری از زنان به این فرم تئاتری آه این هنر هنوز در آشورهایی آه سنت دراما در آنها ریشه دارد، بطو

 ...      بهمين دليل بسياری از زنان پرفورمر فمينيست هستند، مثل آنی گریفين، لوری آندرسن، تریشا براون و . روی آوردند

 

 نمونه ای از گروه های فمينيستی تئاتر

 Tatticoramگروه تاتی آورام                 ·

  

 workبازی های آن ها بيشتر به شكل  .  زن بازیگر و رقصنده اند٤وه تئاتری است آه در آآسفورد تشكيل شده و اعضای آن یك گر

in progress انجام می شود تا بصورت قطعه های از پيش حاضر شده، چرا آه معتقدند خالقيت در حين آار بيشتر خود را شكوفا  

در درجه " حرآت"در آار آن ها . عالوه بر بازیگری تجربه ی نویسندگی و آارگردانی نيز دارندهمه آن ها . می سازد تا بر روی آاغذ

. طرح نور در آار آن ها ازهمان جلسه ی اول تمرین های بازیگری تمرین می شود. در درجه ی دوم" متن" ی اول اهميت قرار دارد و

چخوف تنظيم "  سه خواهر"نام دارد آه بر اساس )  ١٩٨٨" (سه خواهر، در من می خواهم به مسكو بروم"آخرین اجرای آنها 

 .شده است

چيزی . وقتی آه اثرت را خلق می آنی، آنچه را آه می خواهی در آن بازگو می آنی: سوزانا ریكاردز، آارگردان این گروه می گوید

 نقش های قوی برای زنان در نظر گرفته قبل از هر چيز بدین خاطر آه در تئاتر سنتی تعداد بسيار محدودی. آه قبال گفته نشده

 ."به این زنان گوش بده"مسقيمًا با تماشاگرت حرف می زنی و تمام قصدت اینست آه به طریقی بگویی . شده است

·         Pina Bausch    وتئاترWuppertal 

ایش جدید پينا باوش داستان عشقی ميان قرار بود در نم: رایموند هوگف آه آتابی درباره ی پينا باوش و تئاترش نوشته، می گوید

در شب اجرا به او خبر دادند آه آرگدن را نمی تواند بر روی صحنه استفاده آند و او بناچار بجای . یك زن و یك آرگدن بازگو شود

زن و مرد چرا آه نقش انسان و آرگدن قابل تعویضند و رابطه ی ميان . آرگدن از مردی با آت و شلوار خاآستری استفاده آرد

 . گاهی اوقات به همين اندازه ناممكن

وقتی . در تئاتر پينا باوش ناممكن امكان انجام یافتن می یابد؛ خود را امتحان آردن، در خود فرو رفتن و جستجو آردن و شاید، یافتن

ت انجام می شود، او جواب یكی از بازیگرانش از او می پرسد آه آیا در یك صحنه از نمایش باید صحبت شود، یا این آه فقط حرآ

را بر " دانای آل"پينا باوش  در پی آن نيست آه نقش ." باید امتحانش آنيم، همينطوری در تئوری نمی توانم بگویم"می دهد، 

 . عهده بگيرد

ما خودم بخودش حق می دهد آه برای بقيه تکليف تعيين آند و ادعا آند آه همه چيز را می داند، من ا" دانای آل: "او می گوید

 . در حال جستجو هستم، من هم مثل بقيه شنا می آنم
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 .او مرزهای ميان تئاتر، بالت، تئاتر بيانی و تئاتر رقص را در هم می شكند. تئاتر باوش نمی خواهد نقش ناجی بشریت را بازی آند

چند مرد دخترآی را آه " ه سفر می رودرناته ب"در نمایش . در بسياری از نمایش های او مردها با زنان مثل عروسك رفتار می آنند

اگر با دیدن این صحنه فقط فكر آنيم آه اتفاق عجيبی نيفتاده، بلكه فقط مردهایی دخترآی . در گوشه ای ایستاده، بغل می آنند

 نهان موقعيتی را را از اینسو به آنسو بردند و بغل آردند، در سطح مانده ایم  از دیدن این صحنه ام می توان  فكر آرد آه یك مرد در

 . آرزو می آند آه دخترك بی حرآت و بدون هيچ عكس العملی بایستد و اعتراض نكند

تئاتر باوش خود را به ما تحميل نمی آند، بلكه آنقدر تصویر . در تئاتر پينا باوش مرتب اتفاق می افتد، هميشه حرآت هست وتصویر

 . ه باشيمبه ما پيشنهاد می آند، تا بتوانيم حق انتخاب داشت

با این همه همواره در طول عمر هنریش با برخوردهای شدیدًا . پينا باوش امروز یكی از مطرح ترین آارگردان های جهان است

بارها در سالن نمایش او با عصبيت به هم خورده و منتقدی معترض از آن . عصبی منتقدین و مقامات آنسرواتيو روبرو بوده است

تئاتر او .  تئاتر باوش تمام باورهای سطحی ما را در اینكه در صلح و صفا زندگی آنيم، زیر سئوال می بردچرا آه. بيرون رفته است

تمام آن چيزهایی آه پس پشت ذهن مان فرستاده ایم تا رنج حرف زدن و فكر آردن درباره شان را بر خود هموار آنيم را از پستو 

 . بيرون می آشد و در مقابلمان قرار می دهد

من . من نمی توانم و نمی خواهم پيام خاصی بدهم و به دیگران راه حل نشان بدهم: اینهمه خود او در مورد تئاترش می گویدبا 

 .من حكم صادر نمی آنم . جواب را هر آس می تواند برای خود پيدا آند. سئوال طرح می آنم

بنظر من مهم است آه " یا " من احساس می آنم آه " یا " من نمی دانم: "او در البالی حرف هایش این جمالت را تكرار می آند

... " 

حس آردن، تجربه آردن، و رشد آردن، فلسفه ی تئاتری باوش را می سازد، و همه ی این ها مجموع آن چيزی هستند آه جهان 

.  است، فرسنگ ها فاصله دارد قدرت طلب استتيك زنانه، آنچه با زندگی پيوندی ابدی دارد و با هر آنچه مرگ آفرین و . ما آم دارد

 ...این فاصله درست است

    Franka Rahme فرانكا رامه        ·

چون در این مورد . چرا ؟ چون من یك زن هستم. ایده ی مطرح آردن مسائل خاص زنان را مدت ها بود مه در سر می پروراندم "

ما روش گروتسك را برگزیدیم، چرا آه بر . بيانش می آردمچون خشمی در من بود آه باید . حرف های بسياری برای گفتن داشتم

 ."این باوریم آه گریستن و دلسوزی برای خود هيچ آمكی به ما نخواهد آرد

او بازیگر اآثر نمایش های داریو فو بود و تا سال ها بنام همسر . فرانكا رامه یكی از مهم ترین پایه گذاران تئاتر فمينيستی است

راه مستقل خود را بعنوان یك " فقط بچه، آشپزخانه، و آليسا"فرانكا رامه با بازی تك نفره اش در نمایش . د می شدداریو فو از او یا

من هميشه عالقه داشته ام سرنوشت زنان را بر روی :"او در همان سال ها در مصاحبه ای می گوید. تئاتری فمينيست آغاز آرد

. ترآم با داریو فو هميشه این احساس را داشته ام آه خالقيتم محدود شده استمی دانيد، در آارهای مش. صحنه بازسازی آنم

رامه معتقد . چرا باید در این مورد سكوت آنم؟ بهرحال با بازی در این نمایش دارم احساس واقعی خودم را تحقق می بخشم

 . دان نيز هستنداست آه تئاتر فمينيستی بهيچوجه تنها برای زنان انجام نمی شود، بلكه مخاطبانش مر

تئاتر فمينيستی پایه گذاری شده از سوی رامه مورد حمایت همه جانبه ی سازمان ها و جنبش های زنان قرار گرفت و 

در یكی از اعالميه های تبليغاتی . سازماندهی اجراهای آن در شهرهای مختلف ایتاليا توسط این سازمان ها انجام می شد

  :سازمان های فمينيستی آمده است

ما فمينيست ها مفتخریم آه نوعی از تئاتر را عرضه می کنيم آه در آن به موضوع زن پرداخته می شود، چرا آه تجربه به ما  "
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 ."ثابت آرده آه این نوع تئاتر می تواند جامعه ای را آه تا ریشه سنتی است، به تفكر وا دارد

 آه موضوعاتی آه در تئاتر او مطرح می شود، از جمله آورتاژ، ستم با اینهمه برخی از فمينيست ها نيز به او انتقاد می آردند

جنسی، و پذیرفته نشدن زن بعنوان فرد، موضوعاتی تكراری هستند آه از سال ها پيش در درون جنبش فمينيستی در مورد آنها 

 .بحث شده است

وقتی آه هنوز آليسای آاتوليك . ن ها نيستاینكه در مورد این موضوع ها بحث شده، دليل بر حل شدن آ:"او در پاسخ می گوید

از سوی دیگر تا . آورتاژ را جنایت می داند، گواهی بر این واقعيت است آه هنوز ابتدایی ترین حقوق زنان برسميت شناخته نشده

م اقشار تئاتر یك هنر مردمی است و روی سخنش تما. زمانی آه معضل وجود دارد، جای دارد آه در تئاتر به آن پرداخته شود

 ."هستند و نه فقط روشنفكران

 

 . تماشاگر برای هر اجرا ، خود گواهی بر اين نكته است ٢٠٠٠استقبال بی نظير تماشاگران از نمايشهای رامه با رقم نزديك به 
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. از دنيا رفتپاریس شهر  در ١٩۶٣ اکتبر ١١ در حومه پاریس به دنيا آمد و در ١٨٨٩ژان کوکتو در 

 سالگی پدرش را از ١٠در . شاعر می دانست او نویسنده، کارگردان، نقاش بوداما خودش را

شر کرد ت سالگی اولين شعرش را من١٧در . تگذاشثير زیادی أدست داد و گویا مرگ پدر بر او ت

ی ساخت به نام ، باله ا١٩١٧در .  سالش تمام شود، دفتر شعری تدوین کرده بود١٩و تا 

در .  به فيلم سازی روی آورد٣٠  یز دههااز آغ. که طراح صحنه اش پاپلو پيکاسو بود» ليبرتو«

دوستی اش با ژان ماره بر کار هنری هر . های بعد فيلم نامه نوشت و به بازیگری پرداخت سال

ر به دليل مسموميت حاصل از مصرف بيش از کوکتو مواد مخدر و به ویژه تریاک مصرف می کرد و چند با. دو، فصلی تازه گشود

 اندازه بستری و تحت مداوا قرار گرفت

او یک دوجنس گرا بود و در بسياری . بودن او » بای سکشوال«نمی توان از ژان کوکتو و آثارش صحبت کرد، بی هيچ اشاره به 

ها و نيازهای عاشقانه اش به همجنس می  به بيان تمنا هایش مستقيم یا غيره مستقيم ها و فيلم ها، طرح شعرها، داستان

 پيکر اشکالی پيشتر ناشناخته به ما عرضه  را در ببيند و آن» آن طور دیگر«شاید اگر جز این بود، نمی توانست جهان را   .پرداخت

  .کند

 

 دروغگو

 ژان کوکتو: ینوشته

 فرهنگ کسرائی: برگردان

 

این حقيقت است، حقيقت عاشق من . ولی حقيقت عاشق من نيستعاشق حقيقتم، . من دلم می خواهد حقيقت را بگویم

ایستد و من می شوم دروغگو و همه آید ریختش دگرگون می شود و روبرویم میاما حقيقت همين که از دهانم بيرون می. نيست

 . به من چپ چپ نگاه می کنند

آدم را به دام . آورددسرهای وحشتناکی به بار میدروغ در. قسم می خورم. ولی من آدم راستگوئی هستم، دروغ را دوست ندارم

ی چيزی بپرسد، اگر کسی از من در باره. اندازدش تا همه به ریشش بخندندمثل تناب دورش می پيچد و به زمين می. اندازدمی

 داشته می خواهم پاسخم حقيقت. من دلم می خواهد حقيقت را بگویم. دلم می خواهد آن چيزی را که فکر می کنم بگویم

ولی نمی فهمم  چطور می شود که از ترس و نگرانی از اینکه مبادا باعث . ی من استحقيقت مسئله. من گرفتار حقيقتم. باشد

و باری، دیگر خيلی دیر است که بخواهم خود را پس بکشم و . آری، دروغ می گویم. هوا دروغ می گویمی دیگران بشوم، بیخنده

اش به این سادگی ها فرار از تله. آیده تنها یکبار به دام دروغ بيفتی، دیگر همينجور پشت سر هم میهمين بس ک. از دروغ بگریزم

 . خيلی سخت است. باور کنيد. نيست

 دیگر سختی. آدم می داند که دیگر اشتباه نمی کند. برای آدم های تنبل یکجور برازندگی است. گفتن حقيقت خيلی ساده است

...! اش همان نخستين دم است، آن دم که دهان می گشائی؛ بعد، همه چيز روان و ساده است، و منیای در کار نيست؛ سخت

 .وای مگر شيطان می گذارد

ای روی فانفاری بزرگ و او شما را، که انگار نشسته باشيد در چارچرخه. دروغ تنها سرنگون شدن به درون مغاکی هولناک نيست

آید، گلویتان به هم می آید، و های بلند و ترسناکش می برد که نفستان بند میز فراز و فرود تپهپيچاپيچ، آن چنان پرشتاب و تيز ا

 .قلبتان را از تپش بازمی ماند
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ی این پيداست و دنباله!" من عاشقم :" و اگر عاشق نباشم، می گویم! "  من عاشق نيستم " من اگر عاشق باشم، می گویم، 

 .مين روال آدم می تواند تيری در مغزش خالی کند و آسایشش را بازیابدیعنی به ه. که به کجا می کشد

تو دیگر دروغ نمی :" ی کمد بایستم وهی بخودم بگویمچه سودی دارد که بروم روبروی آینه. نه، پند و اندرز کمکی به من نمی کند

 ."گوئی، تو دیگر دورغ نمی گوئی، تو دیگر دروغ نمی گوئی

 می گویم، دروغ می گویم، دروغ می گویم، هيج فرقی هم برایم نمی کند، چه برای چيزهای بزرگ چه من دروغ می گویم، دروغ

و اگر یکبار همينجوری، یعنی اتفاقی، ناگهانی، حقيقت را بگویم، بيدرنگ روی برمی گرداند، می چروکد، می . برای چيزهای کوچک

رکاری، هر رویدادی، کوچکترین چيزی سر برمی کشد تا ثابت ه. پالسد، ریختش بهم می خورد، دگرگون شده و می شود دروغ

 .امکند من دروغ گفته

 .نه، من آدم ترسوئی نيستم

اما هنگام رزم، گاه گپ و گفت . من در درونم هميشه می دانم چه پاسخی باید بدهم و در خيال خود را برای کارزار آماده می کنم

همه با من آنگونه رفتار می کنند گویی من یک دروغگو هستم؛ و من همه چيز . آیدو شنيد، تنم سست می شود و زبانم بند می

می گذارم که به من ناسزا .  اش را ندارمولی توانایی. می توانستم اما پاسخ دهم که شما دروغ می گویيد. را در خودم می ریزم

شمی که در دلم تلنبار می شود، مرا از تنفر می و این خشم، این خشم فزاینده، این خ. افتمبگویند و از زور خشم به لرزه می

 . انبازد

ست که مثل یک دروغگو با من رفتار شود، آن وقت است که دیگر از زور فقط کافی. من آدم بدجنسی نيستم، خيلی هم خوبم

 .نفرت خفه می شوم

راست این است که من نمی اما . ی ناسزاهای شما هستممی دانم درست می گویيد که من شایسته. شما درست می گویيد

خواستم دروغ بگویم و دیگر تاب این را ندارم که نمی فهمند من برخالف خواست درونيم دروغ می گویم و شيطان است که مرا از 

 . راه به در برده است

 دروغ نگویم،  تا باید روشی بيابم تا دیگر. ازاین پس دروغ نخواهم گفت. اممن آدم دیگری شده. من آدم دیگری خواهم شد... من

خاردارها در دیگر گرفتار دنيای سردرگم دروغ نشوم، دنيایی مانند اتاقی ریخت و پاشيده و درهم برهم، مانند  کالف سردرگم سيم

و . من از این بن بست خود را می رهانم. من درمان می شوم، بهبود خواهم یافت. ی خوابشب، مانند راهروهای هزارتویه

فکر نکنيد بخاطر . آورم  و خود را بازخواست می کنممن در پيشگاه همگان گناهم را به زبان می. م سندشبفرمایيد، این ه

من از دروغ هایم بيزارم آنقدر که هرکاری از . نه، نه من خجالت می کشم و شرمگينم. ام دچار این گناه می شومراستگوئی

 . ا در کليسا اعتراف کنمدستم برآید انجام خواهم داد تا  ناچار نشوم گناهانم ر

ی شنيدن سخنان من هستيد؟ راست این است که من بی آنکه فکرکرده شما حقيقت را می گویيد؟ آیا شایسته... و اما شما

باشم خود را در برابر دادگاهی بازخواست می کنم که نمی دانم بدرستی شایستگی آن را دارد؟ می تواند دادرس من باشد؟ داد 

 ایدم؟گيرد و یا ببخش

 .بی هيچ درنگی. یتان دروغ می گوئيدهمه. شمایان دروغ می گوئيد

گرفتاریتان . شمایان به خودتان دروغ می گوئيد. و با اینکه دروغ گفتن را دوست می دارید، گمان می برید که دروغ نمی گوئيد

 . من یک دروغگو هستم. گویمآنقدر رو راست هستم که بگویم من دروغ می . من به خودم دروغ نميگ ویم. جاستهمين

 !" مردک بيچاره "به سخنانم گوش فرامی دهيد اما پيش خود می پندارید،. و شمایان ترسویيد

 !مچتان را گرفتم. شمایان از راستی و راستگویی من بهره برمی گيرد تا دروغ هایتان را الپوشانی کنيد
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من این .  گویم و دروغ را دوست می دارم؟ نه، چنين چيزی حقيقت نداردخانم ها و آقایان، آیا می دانيد چرا من گفتم که دروغ می

 .اندازم، تا رفتارهایم را دریابم، و بتوانم پاسخگویشان باشمها را تنها به این انگيزه گفتم تا شما را به دام بی

روغ گفتم تا به شما بگویم که من دروغ من د. من از دروغ بيزارم، و دروغ از من بيزار. من هرگز دروغ نمی گویم. من دروغ نمی گویم

هرکس از ترس اینکه مبادا من از او بازخواستی بخواهم، به جای . اکنون می بينم  چگونه چهرهایتان درهم می رود. می گویم

، آقای گرامی. خانم گرامی، شما دیروز به شوهرتان گفته بودید رفته اید خياطی . دیگری می رود روی سندلی دیگری مينشيند

یارای این را دارید که . درست نيست، راست نيست که نيست. شما به همسرتان گفته بودید که با دوستان به جنگ رفته بودید

 هيچکس تکان نميخورد؟ . انکارش کنيد؟

شمایان . ساده است که به دیگران انگ بزنيم یا گناهکار بينگاریمشان. می دانستم انگشت روی چه چيزی بگذارم. چقدر خوب

 .و چقدر هم زیبا. ادعا می کنيد که من دروغ می گویم ولی شما دروغ می گویيد

و اگر زمانی ناگهانی دروغی بگویم تنها به این خاطر است که کاری برایتان کرده . هرگز! می شنوید . من هرگز دروغ نمی گویم

از ناگریزی  از روی ناچاری،. ایسته، دروغ مصلحتییک دروغ ش. نگذارم چالشی پيش بياید... جلوی درد و اندوهی را بگيرم... باشم

 ...دروغ گفتن... اینجا و آنجا... کمی. باید دروغ گفت

. آوراستچون این گونه دروغ ها را به من بستن شگفت... نه... یعنی فکر کردم... چيزی گفتيد؟ شما چيزی گفتيد؟ انگارکه

 .  دروغ می گویيد آن هم در برابر کسی که دروغ نمی گویدراستش از سوی شما خيلی مسخره است،از سوی شمایانی که

 .شما سخنان مرا باورنخواهيد کرد... ولی نه... ببينيد، به تازگی

 .ستدروغ چيز باشکوهی... ولی از اینها گذشته، دروغ

 و شکوهمندی دارد ای سترگو درست است که حقيقت چهره. دروغ گفتن. باورکردن یک دنيای به دور از حقيقت!  خوب فکر کنيد

هرچند که من ... شاید دروغ کمی توانمندتر باشد. حقيقت و دروغ همترازند. آری حقيقت. و مرا به راستی شگفت زده می کند

 .دروغ نمی گویم

 . من دروغ گفتم آن هنگام که به شما گفتم، دروغ می گویم! چه گفتيد؟ من دروغ گفتم؟ مطمئنيد 

من؟ .  به شما گفتم دروغ می گویم، یا آن هنگام که گفتم، من دروغ نمی گویم؟ یک دروغگویا من دروغ گفتم آن هنگام که

من یک !  شگرف و ناآشنایی چه حالت. همه چيز در درونم گيج و گنگ می شود. راستش را بخواهيد من خودم را نمی شناسم

 .ه حقيقت را می گویدیک دروغ که هموار. من بيشتر یک دروغ هستم. دروغگو هستم؟  از شما می پرسم
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 نقاشی

در تئاتر، تلویزیون، و . در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فيلمسازی آموخت.  در ایران به دنيا آمد1336شاپور شهيدی در 

روهی در تورنتوی مجسمه شاپور شهيدی در چند نمایشگاه  تکنفره و گ/تابلوهای نقاشی و نقاشی.  سينما به بازیگری پرداخت

او در حال حاضر .  است2006هيوستون " رمی"برنده ی جایزه طالی " سيليکون"فيلم کوتاه . کانادا به نمایش گذاشته شده است

.  ، در تورونتو، محل سکونت خود، مشغول است) BEAM Robotics (ام .آ.ای.به ساختن فيلم های تجربی و طراحی روبوت های بی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای آشنایی با کارهای شاپور شهيدی به آدرس زیر سر 

 www.shapour.ca .بزنيد
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  سازمان ماه یدربار  
 

 برنامه رادیویی حرف های سباستين 

 ان همجنسگرایان ایرانی در استان آلبرتای کانادا با دبير کل سازمCJSWمتن مصاحبه ی رادیو اف ام 

  درود به آرشام و خوش آمدید به شوی رادیویی ما-

درود می فرستم به تمام شنوندگان شما و ممنون از توجه شما به اقليت های جنسی ایرانی و اینکه از من دعوت کردید که در 

 .برنامه شما شرکت کنم

آشکار کرده اید و برای دفاع از حقوق اقليت های جنسی ایرانی  امروزه همه کانادا می دانند که شما هویت جنسی خودتان را -

من تصور . آشکار سازی هویت جنسی برای یک همجنسگرا حتی در امریکای شمالی هم هرگز آسان نبوده است. تالش می کنيد

 هستيد و چطور چه موقع شما متوجه شدید که همجنسگرا. می کنم این آشکارسازی در جامعه ایران بسيار سخت تر خواهد بود

 .همجنسگرایان در جامعه ایران یکدیگر را مالقات می کنند

شاید یکی از آن . بله آشکار سازی هویت جنسی در هر جامعه ای با توجه به شرایط و باورهای آن جامعه خيلی مشکل است

 . ت می شوددالیل این باشد که از همجنسگرایی در اکثر جامعه ها یک رفتار غير طبيعی و ناهنجار برداش

اما در آن زمان نمی دانستم .  سال داشتم حس می کردم که با بقيه متفاوت هستم8من از زمان کودکی یعنی زمانی که حدود 

تا سن شانزده سالگی سعی می کردم کتاب های مختلف روانشناسی را پيدا کنم و هر کتابی را . که من یک همجنسگرا هستم

واقعًا وحشتناک بود . جنسی بين دو مرد می رفتم که معموًال در فصل انحرافات جنسی بودکه می دیدم سریع به قسمت روابط 

برای چند سال من فرد مؤمنی بودم و مجازات های . چون من احساس می کردم که گناهکار هستم و باید به اصطالح مؤمن شوم

 زندگی من  و باورهای من به کلی تغيير کرد و اما در سن هجده سالگی. بسياری را برای این حس درونی ام در نظر می گرفتم

ذهنم به مانند فرمت کردن کامپيوتر تخليه شد و سعی کردم اطالعات صحيح را بدور از برداشت های اشتباه جامعه در آن جایگزین 

یی که واقعا به من یکی از ابزارها. بسيار کار سختی بود اما موفق شدم. کنم و به اصطالح به اطالعات ورودی به ذهنم ویزا دهم

اولين باری که به اینترنت دسترسی پيدا کردم توسط یکی از دوستانم بود که با سایت گوگل . در این امر کمک کرد اینترنت بود

اولين کلمه مورد جستجوی من مرد . آشنا شدم و فهميدم که می توانم به جستجوی صفحات مختلف با موضوعات مورد نظر بگردم

»Men «نستم سایت های بسياری را پيدا کنم و آنجا بود که با واژه بود و تواGay آشنا شدم و پس از مدت زمان کوتاهی زندگی 

متوجه شدم که من تنها فردی نيستم که این احساس را دارم و انسان های بی شماری همانند من هستند و . من دگرگون شد

از طریق اینترنت دوستان بسياری پيدا کردم که هنوز ارتباط بسيار . دمشروع کردم به مطالعه و تحقيق، و دوستان بسياری پيدا کر

اکثر همجنسگرایان داستانی شبيه به من داشته اند، این تقریبًا یک داستان همگانی شده است که همه . خوبی با آن ها دارم

ترنت و گوگل بودند که من را به خودباوری و در اینجا می توانم به جرأت بگویم که این. همجنسگرایان به نحوی آن را تجربه کرده اند

 . در نهایت آشکارسازی سوق دادند و گرنه معلوم نبود االن من در چه شرایطی بودم

به نظر .  می دانيم که ساليان سال است که مردم تحت حکومت آیت اهللا ها در ایران زندگی می کنند و سختی های زیادی دارند-

ان بسيار دردناک تر از زمان شاه است و از زمانی که حکومت اسالمی ایران روابط با اروپا و امریکا می رسد که زندگی فعلی ایراني

اکنون با حضور احمدی نژاد که تفکرات دیکتاتوری دارد، و پليس مخفی های بسيار، و .  را تحریم کرد وضع بسيار بدتر شد

در ایران چگونه است؟ آیا شما که هم اکنون در تورنتو زندگی زندگی روزانه . دستگيری های پی در پی، وضعيت بدتر شده است

 می کنيد احساس آزادی بيشتری دارید یا نه؟

من تقریبا یک سال و نيم پس از انقالب ایران متولد شدم و دوران پيش از انقالب را ندیده ام که االن بتوانم مقایسه عادالنه ای 
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ی کنم و با اطمينان می گویم که ایران یک زندان بسيار بزرگ است و مردم ساکن من هم اکنون در تورنتو زندگی م. داشته باشم

من . بسياری از آنها تصور می کنند که آزاد هستند و آزادی دارند اما این طور نيست. ایران نمی دانند که در زندان به سر می برند

من زندانی بودم اما در آن زمان . متر مربع زندگی کردم ميليون کيلو1.6 سال در یک زندان به وسعت 24امروز اقرار می کنم که 

 . نمی دانستم که چه حقوقی را به عنوان یک انسان دارا می باشم

در قانون اساسی فعلی ایران وجود دارد که برخی از ... برای خيلی موارد از جمله روابط جنسی، شکنجه، دستگيری، مجازات و 

متأسفانه بسياری از اقليت های جنسی . ازات ها به صورت غير رسمی انجام می شودآنها علنی هستند و بسياری از این مج

شالق زدن و جریمه «: چند روز پيش من با همجنسگرایی صحبت می کردم که می گفت. ایرانی از حقوق خود بی اطالع هستند

ا را شالق می زنند و آزاد خواهند شدن که خيلی عادی هست، نگران نباش، اگر پليس کسی را دستگير کرد چند روز بعد آن ه

مجازات هایی که انسان ها را شوکه می کند و غير قابل باور است، در ایران یک امر عادی تلقی . این یک فاجعه هست»  .شد

شاه در زمان . چرا؟ به دليل اینکه یک فرد با این مسایل در طول روز پيکار می کند و طبيعی است که قبح آن از بين برود. می شود

 . همجنسگرایی قانونی نبود اما مجازات اعدام، سنگسار و شالق هم وجود نداشت

دولت جمهوری اسالمی اعالم می کند که مردم را به دليل همجنسگرایی اعدام نمی .  همجنسگرایی در ایران غير قانونی است-

ما کمی . ام شده اند نه به خاطر همجنسگراییکند و ایاز مرهونی و محمود اصغری به دليل تجاوز به یک کودک سيزده ساله اعد

 بارها و بارها مقاالتی راجع به تعقيب و آزاد Gay City Newsآقای داگ آیرلند، روزنامه نگار امریکایی، در روزنامه . گيج شده ایم 

در برنامه های خود سيستماتيک اقليت های جنسی توسط پليس نوشته اند و اظهار داشته اند که دولت احمدی نژاد این روش را 

برخی از سازمان های معتبر حقوقی با این نظر . قرار داده است و بارها از کلمه کشتار و قتل عام سيستماتيک نام برده است

شما در ایران زندگی کرده اید، . مخالف اند که دولت جمهوری اسالمی ایران قتل عام برنامه ریزی شده ای را در دستور کار دارد

 ست؟نظر شما چي

بله در ارتباط با مورد مشهد بحث های بسيار زیادی مطرح است، و ما با برخی از قست های آن ها موافق و با برخی دیگر 

همجنسگرایی طبق قانون مجازات اسالمی ایران غير قانونی است، و جرم محسوب شده و مجازات شکنجه، اعدام و .  مخالفيم

و معينی در ایران نداریم که به صورت کامًال رسمی این مورد را پيگيری کنند و به بحث ما پشتيبانان مشخص . سنگسار در پی دارد

برخی از حقوقدانان و فعاالن سرشناس . و بررسی بگذارند، در واقع اکثر ارگان ها ترجيح می دهند این مسائل مسکوت باقی بماند

 . ایت را نمی توانيم در مجامع عمومی اعالم کنيمنيز به ما اعالم کرده اند که ما حامی حقوق شما هستيم اما این حم

البته به نحوی این . این طور نيست که پليس علنًا نيروهای خود را برای دستگيری و سرکوب اقليت های جنسی بسيج کرده باشد

تا زمانی که فرد بنابه معموًال . کار نيز انجام می شود اما دستگيری همجنسگرایان در اولویت برنامه های دولت و پليس قرار ندارد

زمانی که دستگير شد باید نگران اتفاقی که در پس آن رخ خواهد داد، . دليلی دستگير نشده است خطری او را تهدید نمی کند

معموًال در اولين دستگيری ها اشخاص را مجبور به امضای تعهد نامه هایی می کنند که این حق را به پليس می دهد که . باشد

 . ار دیگر به هر دليلی دستگير شد، مطابق با قوانين موجود با او برخورد کندچنانچه یک ب

داستان های بسيار زیادی در این امر موجود است و دولت ایران بارها . در مورد اعدام های مشهد قضيه بسيار پيچيده شده است

وان مثال چندی پيش سفير ایران در سوئد آن ها را قاتل به عن. جرایم اعالم شده را تغيير داده و هر زمان موردی را بر آن می افزاید

ما به عنوان سازمانی که فعاليت . ناميد و گفت که پسر بچه ای را به قتل رسانيده اند و این امر باعث اعدام آن ها شده است

در . شند، قضاوت کنيمهای حقوقی داریم نمی توانيم با تکيه بر داستان سازی هایی که حتی ممکن هست واقعيت نيز  داشته با

قضيه ی اعدام های مشهد موارد مبهم بسياری وجود دارد، و نيز مواردی که چون مدرکی محکمه پسند برای اثبات آن در دست ما 
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 . نيست آن را منتشر نکرده ایم

و گزارش های  بله واقعيت این است که سازمان های حقوقی مسئوليت سنگينی بر دوش دارند و نمی توانند به داستان ها -

 شما دبير کل سازمان همجنسگرایان ایرانی هستيد؛ هدف سازمان شما چيست؟. افراد به صورت صد در صد تکيه کنند

تصيم داریم که یک هدیه برای اقليت های . ما یک هدف بيشتر نداریم که برای رسيدن به آن باید راه های زیادی را بپيمایيم

سازمان ما در تهيه این هدیه تالش خواهد کرد اما نيازمند مشارکت هر چه . ه آزادی هستجنسی ایرانی بفرستيم و نام آن هدی

به دست آوردن آزادی آسان نيست و باید مراحل زیادی را . بيشتر مدافعان حقوق بشر، و به ویژه خود اقليت های جنسی هستيم

طرف کردن افکار و اعمال هموفوبيایی و مبارزه با نظام بر. پشت سر گذاشت و ما در حال حاضر ابزار فرهنگی را انتخاب کرده ایم

یکی دیگر از فعاليت هایی که ما در رأس برنامه های . مردساالری و جرم زدایی همجنسگرایی نيز از اهداف انکار ناپذیر ما هستند

 هایی در سطح جامعه مطرح در این ارتباط پرسش. ما قرار دارد، توجه به نگرش های موجود در ارتباط با گرایش های جنسی است

 .خواهيم کرد، و شهروندان معمولی و همچنين رؤسای احزاب و دولت ها دعوت می کنيم که پاسخ بدهند

 شما از دستگيری ها گفتيد، آیا هيچ گاه دوستان شما یا پارتنر شما و یا حتی خودتان دستگير شده اید و کسی را از نزدیک می -

 شناسی که کشته شده باشد؟

به هيچ عنوان وقت پارتنر یافتن هم نداشتم، اما .  را از نزدیک نمی شناسم که به دليل مسائل جنسی اعدام شده باشدکسی

شاهد دستگيری و بازداشت و زندان های کوتاه مدت برای دوستانم بوده ام و خودم هم چندین بار به دالیل خنده دار دستگير 

 .شدم

 توضيح دهيد لطفا در مورد دستگيری های خودتان -

من به دليل همجنسگرایی دستگير نشدم اما به دليل پوشش منافی شئونات اسالمی دستگير شدم و . کامال مسخره است

مجبور شدم که تعهد کنم که دیگر لباس های اینچنينی نپوشم و موهایم را آرایش نکنم، در غير آن صورت تمام مجازات های 

ارها مورد بازجویی قرار گرفتم اما هر بار و در پاسخ تمام سئوال هایی که در مورد همجنسگرا در آن مدت ب. مربوطه را قبول کرده ام

 . بودن من بود، این مسئله را انکار کردم

 در سيزدهم جون بيش از پيش تبدیل به چهره ARC- International و Egale Canada شما با سخنرانی خود در جشنواره ساالنه -

رسانه های زیادی از قول شما . ی جنسی ایرانی در سرتاسر دنيا، به خصوص امریکای شمالی شدیدمدافع حقوق اقليت ها

ما ایميل های بسيار زیادی داشته ایم »  ما همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی را فراموش نکنيد،«نوشتند که 

شما در آن . ز ایران می توان به اقليت های جنسی ایرانی کمک کردکه مایل به کمک و حمایتند اما نمی دانند که چطور از خارج ا

 روز از پروژه های در دست تهيه خودتان صحبت کردید، آیا ممکن است در این مورد بيشتر توضيح دهيد؟

ن مصاحبه بله سخنرانی من در روز سيزدهم ژوئيه بسيار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و هنوز هم ایميل های زیادی راجع به آ

مصاحبه من در بسياری از رسانه های کانادا، امریکا، استراليا، انگلستان، فرانسه و اسپانيا منتشر شد اما . دریافت می کنم

متأسفانه نشریات ایرانی، حتی نشریات همجنسگرایان، آن را منتشر نکردند و این نشان از همان زمينه های فکری و فشارهای 

 هر دليلی ترس از انتشار دارند، یا هویت خود را در خطر می بينند، و یا اینکه به اصطالح صالح در انتشار آن وارد بر جامعه دارد؛ به

. بود و این جمله به عنوان کالم منتخب من استفاده می شود» ماليات بر آزادی«نکته ی مهمی که آن روز اشاره کردم . نمی بينند

 که ما یک خانواده بزرگ ال جی بی تی هستيم و اگر ما نتوانيم یکدیگر را حمایت از جهانيان درخواست کمک کردم چون معتقدم

می توان به تهيه . کنيم پس چه کسی خواهد کرد؟ اعتقاد دارم که برای کمک کردن الزم نيست که مستقيمًا به افراد پرداخت

 . ابزارهایی کمک کرد که در بهبود شرایط برای اقليت های جنسی مؤثرند
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با توجه به اینکه سایت ما در . ال حاضر یک نشریه ی ماهانه اینترنتی داریم، و یک رادیو هفتگی که بر روی اینترنت قرار داردما در ح

ایران فيلتر می شود و دسترسی به آن در داخل ایران ممکن نيست، مجبوریم برنامه های خود را برای ایرانيان مقيم ایران از طریق 

در صدد . کار هم هزینه های بيشتری در بر دارد و هم دریافت آن در ایران بسيار مشکل و وقت گير استاین . ایميل ارسال کنيم

 چرا؟. هستيم که رادیو اینترنتی خود را تقویت کنيم و آن را به رادیو ماهواره ای تبدیل کنيم

.  تنها به شهرهای بزرگ و مدرن ایران باشدتمام شهرها و روستاهای ایران امکان دسترسی به اینترنت را ندارند و توجه ما نباید

. من به مدت پنج دقيقه با یک رادیو سراسری فارسی زبان به نام رادیو فردا مصاحبه داشتم. باید سرتاسر ایران را پوشش دهيم

 خانواده، بعد از آن حدود بيست تلفن و ایميل دریافت کردم که همجنسگرایان در. این پنج دقيقه ارزش سال ها تالش را داشت

مردم جامعه با هزاران . با شنيدن این مصاحبه که در رابطه با همجنسگرایان بود گفتگو هایی را دامن زده بودند... تاکسی، مغازه و 

ایجاد این گفتگو ها قدم . سئوال در این باره رو به رو بودند و همجنسگرایان، در قالب افرادی بی طرف، به این سئواالت پاسخ دادند

در آینده . پس وجود برنامه های مستمر رادیویی و حتی تلویزیونی می تواند راه را برای ما بسيار کوتاه سازد. ر بزرگی استبسيا

ای نزدیک نامه ای تهيه و منتشر خواهيم ساخت که راهکارهای کمک به اقليت های جنسی ایرانی در آن توضيح داده شده 

 .است

ن باور وجود دارد که همجنسگرایی یک پدیده ی غربی است، آن را یافته ای بومی و متعلق به  در اکثر جامعه های خاور ميانه ای-

برخورد جامعه ی ایران در این مورد چيست و . خود نمی دانند، و با همجنسگرایی مثل یک تهاجم فرهنگی غربی برخورد می کنند

 شما در ارتباط با شرقی و غربی بودن این امر چه فکر می کنيد؟

من در مراسم گی پراید تورنتو خانمی ایرانی را دیدم که به محض دیدن بروشور . سفانه خيلی از افراد بر این باور هستندمتأ

این موارد متعلق به . ما چيزی با عنوان همجنسگرای ایرانی نداریم«سازمان همجنسگرایان ایرانی شوکه شد و اعتراض کرد که 

. کامال خنده دار و تأسف بار بود. »ه با ایرانی ها این کار را نکنيد و به شوخی نگيریداین کشورهاست و شما را قسم می دهم ک

متأسفانه اکثریت بر این باورند که همجنسگرایی از ارزش های غربی است، اما با مطالعه تاریخ می توان به روشنی دریافت که 

شته است؛ شاید به دليل آشکار سازی آن توسط غرب همجنسگرایی سابقه ی بسيار طوالنی در ادبيات و فرهنگ مردم شرق دا

هر جمعيتی بنا بر فرهنگ خود تعبيری از . ما معتقدیم که این تفکيک ها نباید وجود داشته باشد. این طرز فکر به وجود آمده است

در . تفاده کردبه عنوان مثال نمی توان از ارزش های غرب برای شرق و ارزش های شرق برای غرب اس. همجنسگرا بودن دارد

برخی از این موارد عمًال غير ممکن است، اما نکته ی مهم این است که جوامع با تکيه به فرهنگ خاص خود، به اقدامات مشترک 

دست بزنند و این کامًال عملی است، همچنان که در کانادا افراد با فرهنگ ها و رفتارهای بسيار گوناگون در کنار هم زندگی می 

 .  و غربی بودن مطرح نيست، نکته مهم این هست که ما چه هدفی داریمپس شرقی. کنند

 وضعيت زنان همجنسگرا در ایران چگونه است؟ می دانيم که جنبش زنان در ایران بسيار درگير مسایل حکومتی است و زنان در -

حتی می توانند به کالب های یک زن همجنسگرا در ایران چه می کند؟ در اینجا به را. تالش برای احقاق حقوق خود هستند

مخصوص لزبين ها رفته و دوستان بسياری پيدا کنند، اما درایران چطور است، و آیا جنبش زنان و جنبش همجنسگرایان ایرانی 

 همکاری مشترک دارند؟ 

. شمار می روندزنان ایرانی امروزه در حال مبارزه برای احقاق حقوق انسانی خود هستند و جنبش بسيار قوی و مؤثری نيز به 

باید . زنان همجنسگرای ایرانی مشکالت بسيار زیادتری را تحمل می کنند، هم به دليل زن بودن و هم به دليل همجنسگرا بودن

یکی از دالیلی که . اشاره کرد که بسياری از زنان مدافع حقوق زنان هستند، حقوق همجنسگرایان را به رسميت نمی شناسند

 ایرانی را محدودتر می کند، جو مردساالرانه حتی در بين اقليت های جنسی است و باید با آن مبارزه فعاليت زنان همجنسگرای
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معتقدیم که جنبش زنان و جنبش همجنسگرایی در موارد بسياری اهداف یکسان دارند که نمونه ی آن مبارزه با نظام مرد . کرد

انی چه در داخل و چه در خارج از ایران دارد اما بخش عمده ی این سازمان ما ارتباطات زیادی با جنبش زنان ایر. ساالری است

 .ارتباط به صورت غير علنی است زیرا هنوز شرایط برای همکاری های رسمی و علنی مهيا نشده است

تباط اگر شخصی بخواهد با همجنس خود ار.  به عنوان سئوال آخر، در غرب با سکس به صورت کامال باز و نرمال برخورد می شود-

سکس در بين همجنسگرایان ایرانی چگونه است و اگر چرخه ای از دوستان . جنسی برقرار کند بسيار راحت امکان پذیر است

 .نباشد که یکدیگر را به هم معرفی کنند چطور می توانند این نياز خود را مرتفع سازند

 گفتگو کنند بنابراین اکثر ارتباطات و گفتمان های جنسی سکس در ایران تابو است و مردم به راحتی نمی توانند در این مورد حتی

واژگان جنسی زیادی در زبان فارسی نداریم و این ناشی از همين روحيه سکس ستيزی . در خفا و توأم با شرم صورت می پذیرد

. ا به دنبال دارداست و معموال از ابزار عشق برای رسيدن به سکس استفاده می شود که مشکالت فراوان عاطفی و اجتماعی ر

برخی برای یافتن شرکای جنسی خود از وب سایت های دوست یابی یا چت روم ها استفاده می کنند و معموًال از این رابطه ها 

 .رضایت ندارند و بيشتر موارد آشنایی ها در ميهمانی های دوستانه و با معرفی و واسطه فرد سوم اتفاق می افتد

از . دعوت ما را پذیرفتيد و اطالعاتی را در مورد دوستان ایرانی مان در اختيار شنوندگان قرار دادیدممنون و سپاسگذار از اینکه 

 .  همين جا به تمام اقليت های جنسی ایرانی درود می فرستيم و در کنار شما هستيم

 

 

 ی آنهاهاگفتگوی پروین کابلی با شاهرخ رئيسی در مورد همجنسگرایان ایرانی، سازمانيابی و فعاليت 

بيست وی .  باشدمی) ارگان سازمان( شاهرخ رئيسی دبير امور فرهنگی سازمان همجنس گرایان ایرانی، و سردبير نشریه چراغ

 . کند سال است که در کشور آلمان زندگی میچهار و نيم سال دارد و مدت و نه

 ). نوشته شده استgay; lesbianبين با خط انگليسی مثل سکلمات انگليسی با خط فارسی مثل گی و ل: توجه(

اینکه در . سئوال من در رابطه با سازمان شماست.  این روزها سالگرد اعدام دو نوجوان همجنسگرا در ایران است:پروین کابلی

 این مورد چه اقداماتی کردید و چه جوابی گرفتيد؟

در ابتدا همجنسگرایی آن ها .  دو مرد بود ژوئيه سالروز اعدام دو نوجوان به جرم رابطه جنسی بيننوزدهم :شاهرخ رئيسی

لواط به عنف که همان .  ساله منتشر گردیدسيزدههایی مبنی بر تجاوز به یک پسر  مطرح شد و پس از آن به سرعت داستان

پاسخ به ژوئيه محمد علی شریعتی دبير اول سفارت ایران در سوئد در  نوزدهمدر روز . ها منتشر شد باشد نيز در روزنامه تجاوز می

آن ها مرتکب به قتل کودکی در مشهد شدند و اوليای دم درخواست قصاص کردند و حکم جاری "خبرنگار رادیو پژواک گفت که 

به این معنی که پس از گذشت ". شده است و من متعجب هستم که همجنسگرایان سوئدی برای اعدام دو قاتل اعتراض کردند

 . فه شده استها اضا های آن یک سال، قتل هم به جرم

 این مورد اعدام یک رخداد تاریخی شد به دو دليل 

 .ایران یکی از کشورهایی است که منشور حقوق کودکان را امضا کرده است. ها  کودک بودن آن-یک

 . ها  رابطه همجنسگرایی آن-دو

اری از شکنجه همجنسگرایان به صورت گزارشات بسي. ما امروز با توجه به این موارد باید به موارد دیگر نيز توجه داشته باشيم

 مرد دوآنچه مسلم است در قوانين جزایی ایران با صراحت برای رابطه همجنس گرایانه بين . رسمی و غيررسمی در دست است

حکم اعدام و برای دوزن صد ضربه شالق در نظر گرفته شده است، و اگر زنی برای بار چهارم مرتکب آن عمل شد، حکمش اعدام 
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   .است

سازمان همجنسگرایان ایرانی مراسم یادبودی در دانشگاه تورنتو برگزار کرد که بيش از شصت نفر در آن شرکت کردند و 

 ژوئيه، تظاهرات و نيز سخنرانی، سی ام و بيست و نهم همچنين در روزهای . سخنرانانی از جامعه ایرانی و دولت کانادا داشتيم

ان، در شهر فرانکفورت برگزار نمودیم و در آن مراسم، قانون مجازات اسالمی را برای با همکاری سازمان همجنس گرایان آلم

همجنسگرایان به آلمانی ترجمه و در بين حاضران در جلسه توزیع کردیم و درباره ی وضعيت و شرایط غيرانسانی همجنسگرایان 

 .نی و فعاالن حقوق بشر در آلمان به همراه داشتاین مراسم بازتاب خوب و چشمگيری در مطبوعات آلما. در ایران صحبت کردیم

  سازمان شما چه اهدافی دارد و چگونه تشکيل شد؟:پروین کابلی

 : اهداف سازمان به شرح زیر می باشد:شاهرخ رئيسی

 رج های جنسی مقيم ایران و خا تالش در جهت ارتقاء آگاهی اجتماعی و فرهنگی با هدف بهبود شرایط زندگی برای اقليت)  الف

گردآوری و ارائه ی تحقيقات و مطالب پيرامون موضوعاتی نظير جنسيت، گرایشات جنسی، هویت جنسی و در کل مسایل )  ب

 های جنسی در ایران و در بين ایرانيان مقيم خارج مربوط به همجنسگرایان و دیگر اقليت

 نهای جنسی در ایرا فعاليت در جهت برابری حقوق و رفع تبعيض از اقليت)  ج

 های جنسی در جامعه  فعاليت در جهت گسترش بهداشت جنسی، جسمی و روانشناختی اقليت)  د

باشد و فارغ از هرگونه جهت گيری قومی و  می) از نظر سياسی(فعاليت سازمان به صورت غيرحزبی و تشکيالتی : تبصره یک

 . مذهبی است

 .باشد تغيير میبا توجه به شرایط و نيازها، اهداف سازمان قابل : تبصره دو

 .ها همکاری نماید ها و گروه تواند برای دستيابی به اهداف فوق با سایر سازمان سازمان  می :تبصره سه

 گروهی به اسم رنگين کمان برای رسيدگی به مسایل و مشکالت همجنسگرایان و متحد نمودن آن ها هشتاد و یکسال در 

 وب سایت هشتاد و دوایميل بود و با توجه به ازدیاد حجم کارها در سال های این گروه تنها از طریق  فعاليت. تشکيل شد

com.persiangayboy.wwwاین وب سایت با اهدافی بزرگ در جهت اعتال بخشيدن به .  ایجاد شد و شروع به کار کرد

پس از حدود . ی به آن ها ایجاد شد و به مردان همجنس گرا اختصاص داشتهمجنسگرایان و رفع نيازها، آموزش و اطالع رسان

پی جی بی اس چند ماه و استقبال شدید مراجعه کنندگان و همکاری عزیزان به پيشنهاد دوستان گرامی گروهی بزرگتر به اسم 

 با برخی فعاالن همجنسگرا، گروه در پی هماهنگی. تری را ارائه نمود و فراگيرتر شد های گسترده  تشکيل گردید و فعاليتاو

های رسمی سازمانی به اسم سازمان  با توجه به شرایط محدود داخل کشور و عدم توانایی انجام فعاليت. گسترده تر گردید

در .  فعاليت غير رسمی آن آغاز گردیدهشتاد و دو در کشور نروژ ثبت و تقریبا از بهمن ماه )پی جی ال او (همجنسگرایان ایرانی

 .های خود را آغاز نمود  سازمان همجنسگرایان ایرانی به صورت رسمی فعاليتهشتاد و سهول فروردین ماه سال ا

ال جی بی (های جنسی  مطالعات حقوقی سازمان و دفاع از حقوق اقليت. اولين پروژه ی سازمان ایجاد کمسيون حقوق بشر بود

 . کند مرکز نظارت حقوقی فعاليت میدر ایران وظيفه ی این کميسيون است که به عنوان ) تی

ها  این پروژه دربرگيرنده ی نشریات، مجالت، بولتن ها و سایر خواندنی. دومين پروژه، انتشار مطالب همجنس گرایان ایرانی بود

 . ت ویژه نامه از آن منتشر شده اسهشت شماره و نوزدهاولين محصول این پروژه نشریه ی چراغ بود که تا به حال . باشد می

 .  برنامه از آن پخش گردیده استپنجاه و سهپروژه ی بعدی رادیو همجنس گرایان ایرانی بود که تا به حال 

آیا فکر .  شما در اهداف سازمان از مسائل صنفی همجنسگرایان و همينطور آموزش و مسائل حقوقی نام برده اید: پروین کابلی

همجنس گرایان ایرانی باشند که از جهات مختلف مورد تهدید  هستند؟ از  تتوانند جوابگوی خواس کنيد که این اهداف می می
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شود جوابگوی این وضيعت  مشخصًا چطور می. تهدید به اعدام و سنگسار های عقب مانده ی فکری و از طرف دیگر یکطرف سنت

سازمان شما و یا سازمان های شود از طریق  شد؟ مسائل فرهنگی و یا حقوقی همجنسگرایان ایرانی در خارج از ایران را می

 گوئيد؟ اما در مورد مسائل داخل ایران چه می. مشابه جواب داد

 .شاید بتوان اهداف سازمان ما را به دو دسته تقسيم کرد، اهداف بلند مدت و اهداف فوری: شاهرخ رئيسی

های جنسی، و نيز ایجاد فضای اتحاد و  قليتمهمترین اهداف بلند مدت ما شامل باال بردن فرهنگ عمومی ایرانيان در قبال مسائل ا

منظور من از کلمه اقليت های جنسی، سه گروه همجنس گرایان و دوجنس . باشد دوستی در بين خود اقليت های جنسی می

 . باشند این اهداف بلند مدت هرچند الزم و ضروری هستند اما به هيچ وجه کافی نمی. گرایان و دگرجنس گونگان می باشد

ور که شما گفتيد، در ایران قوانين وحشيانه ی بسياری بر ضد اقليت های جنسی وجود دارد که کار فرهنگی درازمدت همانط

ای جز ورود به عرصه فعاليت سياسی و  سازمان ما به عنوان فعال حقوق همجنس گرایان، چاره. تواند پاسخگوی آن باشد نمی

تالش برای لغو کليه ی قوانين ضد همجنس گرایان، مبارزه با هر : گنجند مت میاهداف فوری ما بيشتر در این قس. داجتماعی ندار

گونه رفتار تبعيض آميز در قبال اقليت های جنسی، تالش برای ایجاد مراکزی برای حمایت و پشتيبانی حقوقی و پزشکی از اقليت 

 . انیهای جنسی، تالش برای به دست آوردن حق آزادی بيان و داشتن نشریه و اطالع رس

های فرهنگی، سياسی و اجتماعی در تعقيب اهداف درازمدت و فوری، الزم و  ما معتقدیم که فعاليت های ما، در تمامی عرصه

 . باشد و تا کنون راهکارهایی نيز برای هرکدام پيدا کرده ایم ضروری می

منظورتان این . های سياسی واجتماعی ندارید ای جز ورود به عرصه فعاليت کنيد که چاره درباال به این اشاره می: پروین کابلی

 کنيد؟ چگونه؟ است که عليه جمهوری اسالمی فعاليت می

های سازمان ما، به هيچ وجه صرفًا  فعاليت. اول از همه یک نکته را قبل از پاسخگویی به سئوال شما ذکر کنم :شاهرخ رئيسی

نيان اقليت جنسی که در سراسر جهان پراکنده شده اند حمایت شود و ما از تمامی ایرا به ایرانيان داخل کشور محدود نمی

یکی از این موارد حمایت از آنان برای گرفتن اجازه ی اقامت و اثبات حقانيتشان به عنوان یک اقليت جنسی در دادگاه . کنيم می

 . اما شاید بتوان گفت که سنگر اصلی مبارزه ی ما داخل ایران است. پناهندگی است

 درصد دو درصد دوجنس گرا و ده درصد افراد اجتماع همجنس گرا، پنجزنند در حدود  ران بنا به تخمين هایی که میدر داخل ای

 مليون نفر اقليت جنسی در ایران یازده مليون باشد، بيش از هفتادیعنی اگر جمعيت ایران . هستند) ترنسجندر(دگرجنس گونه

يليون و دگرجنس  مهفت مليون نفر هستند، دوجنس گرایان در حدود و نيمسه همجنس گرایان داخل کشور حداقل . وجود دارد

این آمار درصدی است که بر اساس جدید ترین تحقيقات علمی در جهان مشخص گردیده . ميليون نفریک و نيم گونگان در حدود 

ميدن اینکه مسئله ی اقليت بنابراین برای فه).  درصد دگرجنس گونهدو درصد دوجنس گرا و ده درصد همجنس گرا، پنج(است 

های جنسی چه ابعادی دارد نياز چندانی به محاسبات پيچيده وجود ندارد و با یک ماشين حساب و چند عمل ساده ی ریاضی 

 ميليون نفر در اجتماعی به شدت مردساالر و یازدهاین . می توان به تعداد تقریبی اقليت های جنسی را در ایران حساب کرد

نظام دگرجنس گرایی اجباری که در ایران وجود دارد و با توجه به اینکه این انسان ها از حداقل حقوق  در. برند  میهوموفوبيک بسر

انسانی خود محروم هستند، تعجبی نيست اگرکه آمار خودکشی و بيماری های روانی در بين اقليت های جنسی در ایران باال 

در فضای ایران به دليل سانسور . ما حق داشتن نشریه نداریم. زمند آزادی بيان هستيمما برای آگاهی دادن به این افراد، نيا. باشد

از طرفی ما خواستار لغو کليه قوانين مجازات بر عليه همجنس گرایان، و . توان اطالعات صحيح علمی به مردم رساند رژیم نمی

  .همچنين ایجاد قوانينی جهت حمایت و دفاع از حقوق شهروندی آنان هستيم

اگر فضای کشور ما فضایی بود که در آن امکان اطالع رسانی و برقراری دیالوگ با قانون گذاران و کارگزاران رژیم وجود داشت، ما 
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مثال با احزاب . کردیم مثل دیگر سازمان های همجنس گرایان در کشورهای غربی و دموکراتيک فعاليت متداول سياسی می

اما دولت ایران . کردیم، و فعاليت هایی از این قبيل انی وارد سيستم قانون گذاری کشور میسياسی ارتباط می گرفتيم، نمایندگ

دولت ایران کوچکترین حقوقی برای همجنس گرایان قائل نيست و این حق را به . راه را بر برقراری هر گونه دیالوگ بسته است

ماهيت و ساختار رژیم ایران نشان داده است که . بپردازنددهد که به اطالع رسانی علمی  های جمعی نيز نمی مطبوعات و رسانه

الزم است بگویم که صحبت هایی که من در . البته این نظر شخصی من است. در خود پتانسيل رسيدن به این تغييرات را نيز ندارد

، رژیم حاکم بر ایران نشان به نظر شخص من و نيز سازمان ما. کنم نظرات من و تا حد زیادی هم مواضع سازمان ما است اینجا می

یکی از مهمترین دالیل آن شاید مربوط به . داده است که توان و پتانسيل برقراری دیالوگ سالم با اقليت های جنسی را ندارد

 . باشد مذهبی بودن ساختار این رژیم می

تواند  شد، نشان داد که میهای سياسی و اجتماعی  وارد عرصه زمانی که مذهب از حد حریم فردی و خصوصی زندگی افراد

اش را در  های مسيحی اش را در ایران شاهدیم و نمونه هم اکنون یک نمونه اسالمی. ترین دیکتاتوری ها بشود منجر به ایجاد مخوف

اکنون که رژیم ایران ما را از داشتن حداقل حقوق انسانی مان محروم . شناسيم دوران قرون وسطی و حاکميت کليسا در غرب می

ده و راه را بر برقراری هرگونه دیالوگ بسته است، ما چاره ای جز وارد شدن به عرصه فعاليت سياسی بر عليه رژیم ایران کر

 . نداریم

البته الزم است بگویم که فعاليت سياسی قسمتی از فعاليت سازمان ما است و ما فعاليت های دیگری نيز مانند فعاليت های 

 وجود اینکه یک سازمان حقوق بشری هستيم، اما در این شرایط مجبور به فعاليت سياسی بر ما با. حقوقی و فرهنگی داریم

این را خدمتتان عرض کنم که سياست و عرصه ی فعاليت سياسی برای ما یک وسيله است و هدف ما . عليه رژیم ایران هستيم

های سياسی مشخصی برای  ه برنامهما یک سازمان سياسی به آن معنی ک. دفاع از حقوق اقليت های جنسی می باشد

ای جز ورود به عرصه  اما در راه دفاع از حقوق اقليت های جنسی، چاره. رسيدن به قدرت و اداره حکومت داشته باشيم، نيستيم

کليه سازمان های معتبر دفاع از حقوق همجنس گرایان، حتی در کشورهای غربی، مشخصًا به . فعاليت های سياسی نداریم

کنم که کسی بتواند ادعا کند که فعال حقوق  من هم گمان نمی. ر گذاشتن در قوانين کشورشان فعاليت سياسی دارندهدف تأثي

 .ندارد) به همان معنی که گفتم(همجنس گرایان ایرانی است، اما هيچ فعاليت سياسی 

 بسيار جوان است که سابقه ی آن به جنبش همجنس گرایان ایرانی، در مقایسه با مثًال جنبش کارگری یا جنبش زنان، یک جنبش

همجنس گرایان ایرانی و بخصوص فعاالن نسل بعد از انقالب، متأسفانه یأس و سرخوردگی عجيب و انفعال . رسد  سال نمی٣۵

این خصوصيات در . نسل امروز ایران به شدت سياست زده و از هر فعاليت اجتماعی و سياسی گریزان است. خاصی پيدا کرده اند

اکنون . شود تحت سرکوب و فشار بوده اند بيشتر دیده می) چند هزار سال(اقليت های جنسی، به این دليل که هميشه بين 

جنبش همجنس گرایان ایرانی، که سازمان ما زیر مجموعه ی این جنبش می باشد، دارد کم کم به ضرورت فعاليت سياسی واقف 

ت تا با اندیشيدن و دیالوگ بين خودمان و استفاده از خرد جمعی به ما یک جنبش جوان هستيم و بسيار الزم اس. شود می

برخی از این راهکارها باید در عرصه کار و فعاليت سياسی . هایمان برسيم راهکارهای مشخصی برای رسيدن به اهداف و خواسته

ما از شماره بعدی .  استجنبش همجنس گرایان ایرانی به اعتقاد من هنوز به راهکارهای مشخص سياسی نرسيده. ما باشد

خواهيم ستونی را به این موضوع مهم اختصاص دهيم و از صاحبنظران و فعاالن سياسی و اجتماعی دعوت  می" چراغ"نشریه ی 

 . کنيم که در این گفتمان شرکت کنند

 : از این قرارنداین راهکارها . من خودم راهکارهایی برای فعاليت در عرصه ی مبارزه سياسی دارم که مطرح خواهم کرد

حمایت و پيوستن جنبش همجنس گرایان و فعاالن جنبش ما به دیگر جنبش های مدنی در ایران برای رسيدن سریعتر به  .1
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 اهداف مشترک 

 شوند  حمایت و پشتيبانی از جریان های سياسی که منجر به ایجاد فضای دموکراتيک در ایران می .2

 از سياست و ایجاد فضای دموکراتيک در داخل کشور شوند و ایستادن در حمایت از جنبش هایی که منجر به جدایی دین .3

 ) البته با هوشياری و چشمان باز(کنار دیگر مبارزان در جبهه ی مبارزه عليه استبداد 

المللی دفاع از حقوق بشر و انعکاس ظلم ها و ستم های وارد بر همجنس گرایان ایرانی برای  همکاری با نهادهای بين .4

 المللی به رژیم ایران المللی به هدف وارد ساختن فشار سياسی در سطح بين  و سازمان های بينجهانيان

ميشه کمی بشتر . باشد گویيد با توجه به شرایط و نيازها، اهداف سازمان قابل تغيير می  اهدافتان میدودر تبصره : پروین کابلی 

 توضيح بدهيد؟ منظورتان چه شرایطی است؟

هدف . ظور این است که به مقتضای ضروریات زمانی برخی تغييرات در برخی اهداف سازمان داده خواهد شدمن: شاهرخ رئيسی

حال بر حسب ضروریات ممکن است که زمانی به . اصلی سازمان ما دفاع از حقوق و پرداختن به مسائل اقليت های جنسی است

صلی که داریم اهداف جدیدتری به موارد قبلی بيفزایيم و یا این نتيجه برسيم که می بایست مثًال برای رسيدن به این هدف ا

 .منظور از این عبارت این است. اهداف قبلی را قدری تغيير داده و یا وسعت بخشيم

های جنسی یعنی چی؟ من این را  اقليت. کنيد های جنسی استفاده می هایتان از واژه اقليت شما در صحبت: پروین کابلی 

کنند با نرم های جامعه تفاوت دارند  کنيد که در رابطه ی جنسی که برقرار می ر مورد گروهی صحبت میمتوجه هستم که شما د

اما سئوال من این است . این را من متوجه هستم که مبارزه ای سخت در راه دارید. کنند و برای به رسميت شناختن آن مبارزه می

 کنيد؟ های جنسی استفاده می که چرا از واژه اقليت

 .)انگليسی مثل گی به انگليسی تغيير داده شده است-در این قسمت کلمات آلمانی و فارسی: ابل توجه آقای رئيسیق(

بپردازم باید اینرا بگویم که اقليت های جنسی نه تنها در شکل " اقليت های جنسی"قبل از اینکه به اصطالح : شاهرخ رئيسی

اصطالح . نرم متداول جامعه، که همان شکل دگرجنس گرایانه است متفاوتندارتباط جنسی، بلکه در فرم هستی و زندگيشان با 

از مهمترین واژگان در فرهنگ مبارزات همجنس گرایان و تئوری های جنسی است که متأسفانه تا کنون " دگرجنس گرایی اجباری"

دگرجنس ).  لذت از شادی امينبه جز ترجمه ی کتاب قدرت و(درباره ی آن چندان به زبان فارسی مطلبی نوشته نشده است 

این نظام مقتدر و تک . گرایی اجباری، همچون نظام مردساالری، منش مسلط بر تمامی پدیدارهای فرهنگی دنيای امروز است

ساحتی سعی کرده که در طول صدها سال خود را بسان یگانه فرم ارتباط عاشقانه و جنسی افراد بشر بنمایاند و هر گونه 

اقليت های جنسی به این معنی نه فقط . دیگر از قبيل هستی همجنس گرا و دوجنس گرایانه را سرکوب کندهستی و شيوه ی 

رابطه ی جنسيشان بلکه هستی و شيوه ی زندگيشان در قياس با این شيوه ی مسلط، مقتدر، خودمحور و تکساحتی در حاشيه 

همجنس گرا، (توان با اطمينان گفت که اقليت های جنسی نمیاتفاقًا به همين دليل بسياری ها معتقدند که . قرار گرفته است

در اقليت قرار دارند، زیرا برای انسان هایی که در دل فرهنگ مردساالر دگرجنس گرای هوموفوبيک ) دوجنس گرا و دگرجنس گونه

در چنين . کنند اهانه سرکوب میبزرگ شده اند، از همان ابتدا نياز و احساسشان به همجنس را آگاهانه یا ناآگ) دنيای مدرن امروز(

 .توان به دست آورد و این آمارگيری ها فاقد دقت علمی الزم هستند اجتماعی آمار دقيقی از مثًال همجنس گرایی نمی

اصطالحی است جا افتاده و رایج در علوم " اقليت های جنسی. "می شود" اقليت جنسی"این انتقادی است که از اصطالح 

) بایسکشوال(، دوجنس گرایان )گی و لزبين(شود، همجنس گرایان ها اطالق می  دسته از گروهسهی و به جنسی و علوم اجتماع

  ).ترنسجندر(و دگرجنس گونگان 

   .اما من به چند دليل که خدمتتان عرض خواهم کرد موافق به کار بردن این اصطالح هستم
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اریم آنچه امروز پس از آمارگيری با جدیدترین متدها و تست های ای در گوشه ی ذهنمان نگه د اگر ما آن دید منتقدان را لحظه

 :انجام پذیرفته است، بدین قرار است" اقليت های جنسی"روانشناسی در ارتباط با 

  درصد افراد اجتماع همجنس گرا هستند٧ تا ۴ بين --

  درصد افراد اجتماع دوجنس گرا هستند١٠ در حدود --

 ن ها دگرجنس گونه هستند درصد انسا٢ تا ١ در حدود --

دليل اول اینکه موردهای آزمایش شده در دل (اگر ما حتی بپذیریم که این آمار علمی به دو دليل فاقد دقت نظر علمی الزم هستند 

کنند و دليل دوم اینکه  فرهنگ هموفوبيک بزرگ شده اند و آگاهانه و ناآگاهانه تمایل جنسيشان به همجنس را سرکوب یا پنهان می

بينش هموفوبيک و دگرجنس گرا، نه تنها بر فرهنگ عامه، بل حتی بر علم و روند شکل گيری و پيشرفت علم در همه مراحلش از 

در " اقليت های جنسی"توان گفت که در واقع  و بنابراین نمی) نمونه برداری و تحقيق تا شکل گيری تئوری ها سایه افکنده است

 . اقليت هستند یا در اکثریت

تقابل . به جنگ آن تقابل ها برویم" تقابل های دوتایی"ای نداریم جز اینکه در دل  ما به قول ژاک دریدا، فيلسوف فرانسوی، چارهاما 

اند، تقابل هایی همچون نيک و بد، مرد و زن، علمی و ضد علمی،  هایی که در دل مدرنيته و جهان مدرن ساخته و یا تقویت شده

 .یت و اقليتبخردانه و نابخردانه، اکثر

معتقد است که این سه گروه در اقليتند و نظام حاکم بر اجتماع و فرهنگ آدمی نيز، که ) حال چه درست و چه نادرست(علم امروز 

من اما . می داند) از لحاظ کمی( گروه را در اقليت سههمان نظام و فرهنگ مردساالر دگرجنس گرا و هموفوبيک می باشد، این 

به این . یعنی به مرور با بکار بردن همين کلمه ی اقليت، زیر پایش را خالی کنم. ين تضاد به جنگ آن برومخواهم در دل هم می

فارسی، به اعتقاد من باید که اول از همه بر در اقليت بودن این " گفتمان"ترتيب که با توجه به نياز و ضرورت فعلی کشور ایران و 

ما نباید فراموش کنيم که در گستره ی زبانی و فرهنگی حرف .  اقليت را به چالش کشيدگروه تاکيد شود و بعد که جا افتاد، همان

حتی عمل جراحيش در کشور قانونی شده  که) ترنسکشوال(زنيم که در آن همجنس گرا و دوجنس گرا و حتی دگرجنس گونه  می

کنيم که   گستره ی فرهنگی صحبت میما در! به حساب نمی آید که بخواهيم بر سر درصدش چانه بزنيم" آدم"است، اصال 

نماز  اشاره به صحبت آیت اهللا جنتی که چندی پيش در. (اندازد همجنس گرا، همجنس باز است و امام جمعه تف بر صورتش می

 ")تف بر صورت آنان که همجنس بازی را قانونی کرده اند: "جمعه گفت

ای که هستی و غرایزشان در اقليت است،  چرا باید عده. کند هدایت میما را به دل و مرکز بحران " اقليت"من معتقدم که کلمه ی 

نيست؟ آیا فردیت " فردیت مدرن"های مدرنيته،  توسط اکثریت سرکوب، انکار، و یا حتی نابود شوند؟ آیا یکی از مهمترین مشخصه

شود که خواست و انتخاب  کوفا نمیگيرد که خواست و اشتياق به همراه انتخاب باشند؟ آیا فردیت آن زمان ش زمانی شکل نمی

شخصی در برابر خواست و اراده ی جمعی قرار بگيرد؟ آیا اگر کشور ما در حال گذار از سنت به مدرنيته است، نباید به انتخاب و 

داری یا روا" تولرانس"ها است؟ آیا  احترام بگذارد؟ آیا دموکراسی چيزی جز تضمين حقوق اقليت) حتی در اقليت(ای، خواست عده

معنی " اقليت"که یکی از مهمترین دستاوردهای روزگار مدرن و دستاورد خرد و منطق و دانش است، دقيقًا در همين نوع برخورد با 

 یابد؟ نمی

کند، برای فرهنگ ایران و ایرانی  در فرهنگ ما که دوران گذار به مدرنيته را طی می" اقليت های جنسی"به اعتقاد من کلمه ی  

تواند جنبه ی روشنگرانه داشته باشد و عقل و وجدان مخاطب را در  آورد، می را نمی" دگرباش"و " دگراندیش"ل که تاب تحم

کند، به دل بحران کنونی  نمی داند و همچون آیت اهللا جنتی تف بر رویشان پرتاب می" آدم"فرهنگی که اقليت های جنسی را 

 .هدایت کند
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کنند حمایت کنيد، و  خواهيد از جنبش های مختلف که از فضای دموکراتيک دفاع می ا میاید که شم  در باال گفته:پروین کابلی

دوست دارم بيشتر در این . شوند پشتيبانی کنيد همچنين از جریان های سياسی که منجر به ایجاد فضای دموکراتيک در ایران می

نيد؟ بطور مثال هستند کسانی که از پایه گذاران خواهيد این حمایت را بر چه اساسی  پایه گذاری ک می. مورد توضيح دهيد

. کنند جمهوری اسالمی بوده اند و در کشتار مردم دست داشته اند ولی امروز صحبت از آزادی زندانيان سياسی و غيره می

دهند و  ران ارائه میهایی که  برای دمکراسی در ای حمایت سازمان شما از چنين افراد و یا جریاناتی چگونه خواهد بود؟ آیا از برنامه

برم که  کنيد؟ برای روشن شدن سئوالم بطور مثال از حمایت سازمان شما از گنجی اسم می یا ادعایی که امروز دارند حمایت می

این تقدیر شما مثل این است که یهودیان از رژیم  .   ی گنجی در دفاع از حقوق بشر را عميقا تقدير کردید ها بشردوستانه تالش

 نظرتان در این مورد چيست؟. م برای دفاع از حقوق یهودیان تقدیر کنندرایش سو

ما معتقدیم که جنبش رهایی بخش همجنس گرایان ایرانی، رها از دیگر جنبش های مدنی موجود در ایران : شاهرخ رئيسی 

 که کارگران روزمزد و استثمار ای، که دگراندیشان و مبارزان سياسی را به بند کشيده است، آن نظامی آن نظام و اندیشه. نيست

آورد، همان نظام در جایی دیگر، طناب دار بر گردن همجنس  ای که وجود هيچ دگرباش را تاب نمی کند، آن اندیشه زده را چپاول می

گرایی می افکند که تنها جرمش عشق ورزی به همجنسش بوده است و دگرجنس گرایی اجباری را به بهای سرکوب غریزه 

 . اش تاب نياورده است ياز درونیطبيعی و ن

سازمان همجنس گرایان ایرانی در بسياری موارد اساسی با اکبر گنجی اختالف نظر دارد و راستش را هم بخواهيد ابدًا به شخص 

زند می باید با صراحت  امروز هر کس حرف از دموکراسی و حقوق بشر می: اکبر گنجی خود گفته است. ایشان خوش بين نيست

اما موضع اکبر گنجی در قبال همجنس گرایان که در . فيت موضع خودش را درباره ی نقض حقوق بشر در ایران اعالم کندو شفا

اما اکبر گنجی با عملکرد چند سال ! دهند، ناروشن و عاری از شفافيت است  ميليون از جمعيت ایران را تشکيل میچهارحدود 

شاه : به قول گنجی( جان در مقابل ظلم و استبداد نظام حاکم و والیت فقيه گذشته ی خویش نشان داد که با دليری تا پای

این تالش های اکبر گنجی . ایستاده است و برای رسيدن به هدفش جانش را بر کف دست نهاده است )ای سلطان علی خامنه

انسانی، که ما سخت به اما همان اخالق . بی شک ارزشمندند و چشم بستن بر آن ها خالف انصاف و اخالق انسانی است

کند که زمانی اکبر گنجی و همه ی عامالن و سردمداران حکومتی سال های سياه و دردبار دهه  ضرورت آن معتقدیم، ایجاب می

 در دادگاهی علنی و قانونی پای ميز محاکمه بایستند و چنانچه شاهد و مدرکی دال بر دست داشتن آنان در جنایات و شصتی 

اکبر گنجی خود نيز برای شرکت در چنين دادگاهی، در کنفرانس برلين . گردند) و نه اعدام(است، محاکمه  سرکوب ها موجود

ای   دهه ی مرگ و اعدام و خفقان، در هالهشصت،ما معتقدیم که هر چند گذشته ی اکبر گنجی در دهه . اعالم آمادگی کرده بود

های اکبر گنجی، مثل بازنگری مجدد مفاهيم دینی، و فلسفه ی  ف ها و گفتهاز ابهام فرو رفته است، و هر چند ما با بسياری از حر

مخالفيم، و هر چند گنجی موضع روشن خود را در قبال همجنس گرایان اعالم نکرده است، هر چند " ببخش و فراموش نکن"

، "وکراسی دموکراسی استدموکراسی اسالمی معنی ندارد، و دم"تضادها و ابهاماتی در گفته هایش هست و مثًال می گوید 

من به این سفر خارج آمدم که فریاد دموکراسی خواهی "گوید که  می" صدای آمریکا"اما از طرف دیگر هنگام مصاحبه با 

با همه ی این احوال دليلی برای عدم شرکت در مبارزه برای  ...و" سلمانانی همچون سروش و کدیور را به گوش جهانيان برسانمم

ما با صراحت اعالم کردیم که از فراخوان اکبر گنجی برای دفاع از حقوق انسانی و آزادی زندانيان .  سياسی نيافتيمآزادی زندانيان

ما اعتقاد . کنيم اما به رهبری هيچ کسی در این حرکت معتقد نيستيم و منظورمان شخص آقای گنجی بود سياسی حمایت می

ای و بحران خاورميانه جلب شده است از هيچ  جهانيان به مناقشه ی هستهداشتيم و همچنان معتقدیم در این زمان که توجه 

اعتقاد ما بر این است . بایست فروگذار کرد برای جلب توجه جهانيان به نقض حقوق بشر در ایران نمی) حتی سمبوليک(تالشی 
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ایستاد و از هيچ ) شياری و چشمان بازالبته با هو(بایست دوشادوش دیگر مبارزان  که در جبهه مبارزه عليه استبداد و ظلم، می

در حمایت از فراخوان اعتصاب غذا، نگاه ما به زبان بریده ی منصور اسانلو، و فریاد در گلو خفه شده ی . کوششی فروگذار نکرد

یم صدها زندانی سياسی و عقيدتی، که هيچ کس حتی نامشان را در هيچ روزنامه و خبری نخوانده و در گوشه ی زندان های رژ

 .ایران در حال پژمردنند، بود

ما . من معتقدم که همراهی ما با اعتصاب غدا همراهی آگاهانه با حرکتی بود که در مجموع به نفع زندانيان سياسی بود

ای سرگشوده از او خواستيم علنا موضعش را در قبال  مرزبندیمان را در همان بيانيه با گنجی نشان دادیم و بعد هم در نامه

تواند دو دليل داشته باشد، یا اینکه  البته این سکوت می. گرایی مشخص کند که متأسفانه تا کنون چنين نکرده استهمجنس 

با همجنس گرایی مخالفند و یا اینکه نخواستند از این خط قرمز بنا به " روشنفکر"همچون آقای کدیور و دیگر مسلمانان به اصطالح 

 .مصلحت های پشت پرده بگذرند

دم که جنبش همجنس گرایان، در بسياری مواضع، با جنبش های مدنی همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان و من معتق

به . جنبش کارگری، اهداف مشترک دارد و همانطور که گفتم، ما با چشمان باز، و البته با حفظ مرزها، از آن ها حمایت خواهيم کرد

ی مشترک  توان با چشم باز در جبهه می.  اختالف عقاید خيلی مهم نيستی ضداستبدادی در مبارزه"قول یکی از دوستان چپ، 

 ".ی گنجی ضد استبداد ایستاد حتی شانه به شانه

وضيعت . ها موقعيت بسيار بدتری دارند زنان بنا به سنت. خواستم بپرسم  در مورد زنان همجنسگرای ایرانی می:پروین کابلی 

؟ آیا تمایل به متشکل شدن برای کسب حقوق شهروندیشان را دارند یا اینکه هنوز با زنان در سازمان همجنسگرایان چگونه است

 موانع جدی روبرو هستند؟

آنان شاید دو برابر فشار .  همانطور که شما هم متذکر شدید، موقعيت زنان همجنس گرا بسيار سخت تر است:شاهرخ رئيسی

در سازمان ما، و کال در . ن و دیگر به خاطر اینکه همجنس گرا هستندکنند، یکی به دليل زن بودنشا و بی عدالتی را تحمل می

جنبش همجنس گرایان ایرانی، زنان همجنس گرا و دوجنس گرای بسيار فعال و فرهيخته وجود دارند، اما تعدادشان به نسبت 

ار ما است و حضورش بسيار که از نزدیک همک ما در سازمان و نشریه چراغ ساقی قهرمان را داریم،. مردان بسيار کمتر است

تا کنون . بسيار سازنده و مفيد بوده است و نيز زنان نویسنده و اندیشمندی هستند که با نشریه و سازمان ما از دور همکاری دارند

اما زنان و دختران . بيشترین مدافعان و حاميان ما، در بين دگرجنس گرایان، زنان فمينيست و فرهنگی و یا سياسی بوده اند

منظورم بجز استثناها .(مجنسگرای ایرانی به اعتقاد من، فعاليت اجتماعی و گروهی کمتری نسبت به مردان همجنسگرا دارنده

من با سازمان های همجنس گرایان آلمانی نيز همکاری دارم، و این معضل، معضل رایج در بين جنبش همجنس گرایان ). است

ميل آماده همکاری با زنان همجنسگرا می باشيم و خوشحال می شویم که به ما من و سازمان ما، با کمال . آلمانی نيز هست

 .بپيوندند

به عنوان آخرین سئوال چه پيامی برای .  شاهرخ عزیز بسيار متشکرم از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید:پروین کابلی

 خوانندگان ما دارید؟

ت را در اختيار من قرار دادید که بتوانم با خوانندگانتان ارتباط برقرار من هم از شما بسيار متشکرم که این فرص: شاهرخ رئيسی 

من گمان ندارم که در دنيای امروز یک روشنفکر، فعال سياسی یا فعال حقوق بشر بتواند در روند . کنم و نظراتم را مطرح سازم

. دهند بگذرد و سکوت کند را تشکيل میدرصد افراد اجتماع بشری ١٧فعاليتش از کنار مسئله ی اقليت های جنسی که حداقل 

پرسش و مسئله اقليت های جنسی، یکی از مهمترین معيارها و سنگ محکی است برای سنجش تولرانس و توان خردورزی و 

 . نهادینه بودن مفاهيم مدرن در درون یک انسان و یا حزب و تشکيالت سياسی
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حداقل یکصد و چهل سال سابقه مبارزه سياسی و ) گلوساکسوناروپای قاره ای و کشورهای ان(جنبش همجنس گرایان غرب 

تا زمانی که ما در پشت ماسک ها و اسم های مستعار و انجمن های مخفی و زیرزمينی پنهان شده ایم، و . فعاليت فرهنگی دارد

 . تالش کنندآینده از آن کسانی است که برایش. از فعاليت سياسی و اجتماعی گریزانيم، راه به جایی نخواهيم برد

من از همه خوانندگان نشریه شما، همجنسگرا، دوجنس گرا و دگرجنس گونه، می خواهم که به وجود خود و هستی و هویتشان 

و تالش کنند تا در شکل گيری سرنوشت سياسی  افتخار کنند و با سری بلند در کنار دیگر مبارزان راه عدالت و آزادی، بایستند

  .حقوق حقه ی انسانی خود را به دست آورندکشورشان تاثير گذاشته و 

 

 

 آرشام پارسی...  / مصاحبه ای که منتشر نشد، چون  

 

از عزت گوشه گير در شماره » فریاد خاموش همجنسگرایان در ایران/ چاقوی پدر زیر گلوی پسر «

 ) 1. (قبل شهروند را خواندم و بر آن شدم تا مطلبی در این باره بنویسم

 امریکایی، همجنسگراست و عالقه ای به مسائل همجنسگرایان ایرانی  وزنامه نگارداگ آیرلند، ر

او از ما خواسته بود که کسانی را جهت انجام مصاحبه به او معرفی کنيم تا بتواند جو . دارد

یکی از کسانی که ما . خفقانی که همجنسگرایان ایرانی در آن به سر می برند را به تصویر بکشد

عزت عزیز این مصاحبه را انجام داد و از فارسی به . د معرفی کردیم  آرش بودبه داگ آیرلن

ترجمه کرد و برای داگ آیرلند ارسال نمود، اما او این مصاحبه را منتشر نکرد و در پاسخ به ما نوشت که این نمونه خالی از 

 .  را منتشر نماید زیرا تأثيری نداردهيچگونه دستگيری و شکنجه ای از طرف دولت ایران است و نمی خواهد آن

انگليسی 

این پاسخ شاید برای او و همکارانش پاسخی منطقی بود اما متأسفانه تداعی دیگری است از این واقعيت که برخی از مردم تنها 

ا این مسئله شامل عموم مردم نمی شود ام. زمانی به یاد اقليت های جنسی ایرانی می افتند که سودی برایشان داشته باشد

زمانی که اوضاع بر وفق . متأسفانه کم نيستند افرادی که فقط به دنبال استفاده ی ابزاری از موقعيت دگرباشان ایرانی هستند

مرادشان باشد، به خيابان ها می ریزند و روبروی سفارت های ایران تظاهرات می کنند که چرا همجنسگرایان را تحت فشار قرار 

د، اما در البالی حرف های آن ها شعارهایی به گوش می رسد که دال بر تبليغات حزبی و گروهی داده و شکنجه و اعدام می کني

شاید این موضوع برای خيلی از مردم اهميت چندانی نداشته باشد اما ما . و موجه جلوه دادن عقيده شان می باشد

 های جنسی چگونه بی پروا به دنبال منافع خود همجنسگرایان ایرانی زمانی که می بينيم برخی از مدعيان دفاع از حقوق اقليت

هستند و از موقعيت ما بهره می برند، ناخرسند می گردیم زیرا هر گونه سو استفاده از موقعيت اقليت های جنسی ایرانی جهت 

يان نخواهم آورد با وجود نمونه های فراوان مثالی از ميان ایرانيان به م. منافع شخصی و گروهی، خود تجاوزی به حقوق آنان است

 چرا داگ آیرلند مصاحبه با آرش منتشر نکرد؟ . و به این روزنامه نگار امریکایی اکتفا می کنم

شاید با مطالعه ی مصاحبه ی آرش به درد و سختی او پی برده باشيد، . داستان زندگی آرش بسيار درد آور و تأسف برانگيز است

لحظه به لحظه ی زندگی او، اگر بتوان آن را . يد و این بار خودتان را به جای آرش تصور کنيداما لطفًا یک بار دیگر آن مصاحبه را بخوان

نباید فراموش کرد که آرش تنها یکی از همجنسگرایانی . است... زندگی خطاب کرد، سرشار از استرس، غم، تجاوز، بی حرمتی و 

بود و متأسفانه باید گفت که از این نمونه ها ، که ) وفوبيکهوم(است که در ایران زندگی می کرد و تحت فرهنگ همجنسگراستيز 

آماج رفتارهای ناشایستی از طرف خانواده، دوستان، آشنایان، اجتماع قرار می گيرند، و در نهایت توسط دولت و قوانين 
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ه ها نمونه از این سازمان همجنسگرایان ایرانی روزانه د. همجنسگراستيزش مورد شکنجه و آزار می شوند، بسيار موجود است

درد و رنج نامه ها را دریافت می کند که به دليل مسایل امنيتی و حفظ هویت شخصی نویسنده ی نامه، اجازه ی انتشار آن ها را 

نيز ندارد، و این فریاد خاموش همجنسگرایان ایرانی تا زمانی که تغييری در فرهنگ و جامعه خود ندهيم، همچنان خاموش خواهد 

 .  ماند

توسط دولت نيست و  به همين دليل داگ آیرلند آن را منتشر ... ر داستان آرش نشانی از دستگيری، زندان، شکنجه، شالق و د

نکرد، چون هدف او، که عامل اصلی عالقمند شدنش به مسائل همجنسگرایان ایرانی نيز می باشد، دفاع از حقوق اقليت های 

 .  برای فشار به دولت ایران استجنسی ایرانی نيست، بلکه استفاده از آنها

 .زمانی که همجنسگرایی توسط دولت دستگير شد، باید حقوقش را مطالبه نمود

 .زمانی که همجنسگرایی توسط دولت زندانی شد، باید تظاهرات کرد

 .زمانی که همجنسگرایی توسط دولت شکنجه شد و شالق خورد، حقوق بشر پایمال شده است

 .وسط دولت اعدام شد، باید سرتيتر روزنامه ها شودزمانی که همجنسگرایی ت

 .زمانی که همجنسگرایی توسط نيروهای پليس تحت تجاوز جنسی قرار گرفت، باید دادخواهی کرد

اما زمانی که همجنسگرایان حتی حمایت خانواده را ندارند، زمانی که مادر ، به جرم همجنسگرایی، سيلی محکمی به گوش 

ی که پدر فرزندش را از خانه بيرون می کند تا این لکه ننگ از دامانش پاک شود، زمانی که پچ پچ های مردم فرزندش می زند، زمان

در ميهمانی ها، حضور فرد همجنسگرا را غدغن می کند، زمانی که در اتاقی زندانی می شود و اجازه هيچگونه ارتباطی با 

ختی ها دست به خودکشی می زند تا از این زندان روحی نجات پيدا کند، دوستان و آشنایان ندارد، زمانی که با وجود همه این س

به دليل اینکه هدف ما تنها فشار به دولت ایران است، اما غافل از این هستيم که طرز تفکر و . هيچ اتفاق مهمی نيافتاده است

دارد، زیرا که هر دو به حقوق اساسی ما عملکرد خانواده و اجتماع، در نظر اقليت های جنسی ایرانی تفاوتی با عملکرد دولت ن

 . بی توجه هستند و تنها به منافع خود می اندیشند

از نظر مخالفان دولت ایران، همه چيز در تغيير رژیم ایران خالصه شده است نه حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و 

 و به یا پدر آرش چاقو را زیر گلوی آرش نمی گذاشتسئوال اینجاست که اگر جمهوری اسالمی ایران نبود آ. دگرجنسگونگان ایرانی

؟ آیا آرش هيچگاه در نبود دولت جمهوری اسالمی ایران کلمه ی اوا خواهر و کونی را نمی شنيد؟ آیا آرش آسوده او تجاوز نمی کرد

 و آرام زندگی می کرد؟ 

به هيچ عنوان هدف من از این منظر دفاع از . مشکل ما تنها دولت نيست، ما با یک ملت ناآگاه و همجنسگراستيز مواجه هستيم

مهمتر از آن ملت ایران است که . جمهوری اسالمی ایران نيست بل بر این باورم که همه چيز در دولت و حکومت خالصه نمی شود

اقليت های تا زمانی که . برخالف تمام اختالفاتی که با دولت و حکومت دارند، در این خصوص پشتيبان دولت و قوانينش هستند

اما از روزی که متولد می شوند . جنسی توسط نيروهای پليس دستگير نشده باشند، اعدام، سنگسار و یا شالقی در کار نيست

پس می توان تغيير . در کنار خانواده اند، و از روزی که پا به عرصه های اجتماعی می گذارند با شکنجه های روحی پيکار می کنند

اضر را در اولویت قرار داد و زمانی که اجتماعی پشتيبان کننده و آگاه داشتيم قدم در راه تغيير قانون در  اجتماع و فرهنگ ح

 . بگذاریم

یی که روزی خواهد آمد اقليت های جنسی ایرانی حقوق برابر خود را دارا هستند؟ آیا به آنها حق زندگی »ایران آزاد فردا«آیا در 

مدافع حقوق "می گویيم » پز شخصيتی«ی آن ها قائل خواهند شد؟ یا فقط از سر ترحم و برای داده خواهد شد؟ آیا حق ازدواج برا

و در صحنه ی جامعه  " اقليت های جنسی ایرانی هستيم، اما بروند و در گوشه ای زندگی کنند و کاری به کار ما نداشته باشند
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 برای سمت های دولتی و اجتماعی کاندیدا نشوند، و هزاران حضور نداشته نباشند، نماینده ای در پارلمان ایران نداشته باشند،

شاید یکی از دالیل همجنسگرا ستيزی نيز همين باشد، ترس از حضور . تبعيض و محدودیت جدید که به وجود خواهد آمد

 . همجنسگرایان در جامعه

 

 

 : لينک روزنامه شهروند): 1(

http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?Content=NW&CD=SC&NID=55#BN1088
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 غنشريه الکترونيکی چرا
 

 

از دوستان و همکارانی که مطلبی برای ما  . کنداز کليه پژوهشگران، نويسندگان، مترجمان و ويرايشگران، دعوت به همکاری می

 :ارسال می کنند، خواهش می کنيم

 

 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( ويرايش  درغچرا   

  می شود مطالب رسيده، در صورت درخواست نويسندگان، پس فرستاده  

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  

 

 
 
 

 معرفی رسانه های ما
 

 )majaleh_maha@yahoo.com(مجله ماها 

 )delkadeh@gmail.com(ماهنامه دلکده 

 )news@bidari.info (خبرنامه بيداری

  ) editor@pglo.net(نشریه چراغ 

 )radio@pglo.net(رادیو رها 
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 تماس با ما

arsham@pglo.net  1-آرشام پارسی    

pooya@pglo.net  2-پویا  

saba@pglo.net  3-صبا راوی  
 :تيب حروف الفبااعضای شورای مرکزی به تر

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  ير امور بهداشتیدب 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 

      

 :شعبه های سازمان    

      

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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