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م

وندي بيشتر پرداخته اند يا كدام بخش از جنبش دگرباشي ايراني به گفتمان و كدام بخش به اعالم حضور و از اين ميان، همجنسگرايان به حقوق شهر

دگرجنسگونگان و از ميان همجنسگرايان، گي به ابراز وجود براي ابراز هويت بيشتر پرداخته يا لزبين و اين پرسش ها اگر طرح شوند و بعد بررسي شوند تعيين مسير 

با توجه به داده نشده (كند مي كنند يا سؤال مي شوند راه پاسخ را مي بندند؟ تحليل كه به اطالعات داده شده تكيه مي 

و دگرباشان كه همه جاي جامعه ايستاده اند، با شباهت نزديك به جنبش هاي زنان، منافع مشترك، و متفاوت درون ) ها

تشكلي كه براي تسهيل شرايط شهروندي گروه خاص حركت ) هر(جنبش دارند و اين داده هاي ثبت شده ابزارند براي 

اشان جنسي ايراني، به دليل شرايط خاص، در فاصله اي مشخص از ساختار يك سازمان سازمان دگرب.       مي كند

سياسي و يك ان جي او، توازن مسير خود را پيگيري مي كند و ارتباط با تمام جامعه ي دگرباشان جنسي فقط يكي از 

 ارگان اين سازمان، راهي ندارد جز ايجاد فضايي كه از چارچوب سازمان چراغ، به نام. هدف ها نيست، در ليست وظايف هم جا گرفته روز به روز ضروري تر مي شود

گشادتر باشد تا براي انتشار حركت جنبش كه از اين سازمان وسيع تر است جاي كافي داشته باشد و تا زماني كه اين جنبش به درون اين نشريه سرازير نشود اين 

جنسگراياندر اين شماره، واراند، در .      يد پهن شود تا چه ارتفاعي دراز شودنشريه تنها با حدس و گمان كشف مي كند كه تا كجا با ، بررسي وضعيت اقتصادي ه

اين مقاله كه شايد شروع بررسي شرايط كار و آموزش و روابط اجتماعي قشري باشد كه به داليل . مشكالت اقتصادي گي ها را به رفتارهاي اجتماعي مربوط مي داند

چوب هاي تنگ سر مي كند به انتخاب روش هايي كه بايد براي ايجاد تسهيالت در شرايط روزمره ي زندگي دگرباشان جنسي همين قشر در نظر اقتصادي با چار

 اين آسيب به  و تا زماني كه تأثير–در دراز مدت به جنبش(دور زدن تنگناهاي مادي در كوتاه مدت به فرد آسيب مي رساند .  قاعدتاً.  گرفته شود منتهي خواهد شد

با حفظ در صدي از (و همانجا به سهم رفاه اجتماعي دگرباشان محروم از در آمد آسيب مي رساند كه برخورد با آن ) جنبش برسد يك نفر يك نفر تلف شده اند

به عهده ي تشكل هاي دگرباشان و ) ته شوندخوشبيني غير واقع گرايانه، و فقط به خاطر يادآوري هدف هايي كه شوخي به نظر مي آيند اما ضرر ندارد در نظر گرف

، و آنچه در كوتاه و.      است كه امكان ارائه ي راهكار دارند) و از نظر نظريه پردازي(راهكار پيدا كردن به عهده ي اعضاي مرفه .      ان جي او ها است اما چگونه

اين بار هم، باز طبق قاعده ي سانسور، . ره، يعني حاال، بايد، با طرح گفتمان بررسي شودمدت به سر افراد مي آيد و در دراز مدت دور پاي جنبش مي پيچد، باالخ

با مطلع كردن مخاطب از . با حفظ احترام كامل به استقالل نوشته از نويسنده، اين شعر اتفاقي نيست. اين بررسي روي دست ادبيات گذاشته شد در شعر همسرشت

اين همان ديالوگي است كه بيرون مي .  كند به مخاطب، شعر همسرشت توليد وحشت مي كند و اجازه ي انكار نمي دهدحضور چشمي درون اين شعر كه نگاه مي

ادبيات دگرباش از نبود امكانات چاپ و . پرد، از اين شعر، تا يقه ي مخاطب اين يكي جامعه را ول نكند، بگذريم كه خود شاعر يقه ي همه را ول كرده تا گرفته باشد

رار بوده ضربه بخورد و عقب بماند، ضربه را ادبيات بالقوه ي جنبش، حتماً، خورده است، اما اسم هاي شناخته شده اثري از اين ضربه در بافت كارشان نشان نشر ق

ساقی قهرمان
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اند و در فضاي وب الگ ها به انتشار مي تواند به اين دليل باشد كه از ابتدا ارتباط خود را با فضاي ادبيات غيردگرباش و اداره ي سانسور قطع دانسته . نمي دهند

 00قرار بود  حدود . چند قطعه از شعرهاي همسرشت در اين شماره باز چاپ شده اند.      پرداخته اند؟ يعني در واقع فضاي مورد نياز را خود توليد كرده اند؟ شايد

وت وب الگ همسرشت ابراز كرد، من هم قرار داشتم با چاپ مجموعه ي شعرها هر كس نگراني اش را به شكلي از سك.  تا باشند، اشكال صفحه بندي داشتيم، نشد2

 امروز كه نشريه را با يك روز تأخير بستيم، با شعر تازه اي به روز شده و تا چراغ منتشر آخرين بازمانده.     در اين شماره، نگراني خودم را از آن سكوت ابراز كنم

ننوشتن همسرشت خبر بد بود، . خواندن متن تلخ همسرشت شادي خواندن متن خوب را دارد. و خبر من كهنه استشود و به دست همه برسد همه خبر دارند 

امسال آمد يك مشت گرد و خاك روي دستمان گذاشت كه بتكانيم و تا . و ديگر اينكه بهار گاهي مي آيد گاهي نمي آيد.       دوباره نوشتنش خبر خوب است

هنوز اين سر دنيا از همه ي فصل ها بند همين بهاريم كه گاهي، نمي . مهم اينست كه آمد، و  يكي دوبار . از آمدن آمد يكبار بعد از آمدنيكبار قبل. تكانديم، آمد

واي گرم هم اعالم ه. هوا هم كه گرم بشود يعني تمام شد، هوا گرم است. دو سه هفته ي ديگر در تقويم نيز اعالم مي شود كه آمد و شايعه نبوده. اينبار آمد. آيد

اين از بهار، كه با آمدنش كسي مشكلي ندارد غير از فصل هاي آخر، كه بس كه رفته اند به رفتن عادت كرده اند، و در هر حال، . كردن ندارد، عرق مي كني و همين

 تا همين االن كه اين نشريه، اين شماره را انتشار مي روز زن هم خواهد آمد، اما در اين روزها و. غصه خوردن نخوردنشان در چارچوب مسئوليت هاي نشريه نيست

 .دهد، نيامده

اما جداي از مبارك بودن روز زن، كه از بديهيات است، زن بودن چگونه تعيين مي . صبر مي كند يكباره مي آيد. تفاوت روز زن با بهار در آن است كه آمد رفت ندارد

با فرهنگي كلنجار مي رويم كه اما و اگر . اشاره بكنند و نظر بدهند كجاي اين جريان مي ايستند و راه مي افتندشود؟ به اين مسئله زناني كه زن هستند خوب است 

زياد دارد و مدام زير مجموعه مي سازد سهم ها را قاطي مي كند و دست آخر فقط از خود گرسنگي مي شود فهميد كه كي هنوز سهمش را نگرفته است و به دهان 

تغيير قوانين به نفع زنان بايد امضاي .  است دگرباشان امضاي خود را در اختيار كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين به نفع زنان، بگذارندخوب. نبرده است

 . همه ي ايراني ها را داشته باشد به جز

رح شده با دليل همراه نيست، يعني همينطوري و از سر عصبانيت يا نظر شما را نمي دانم اما گاهي حرف هاي مط. دليلي هم ندارم.  اين جا جا ندارد"به جز"اين 

. بي مدرك حرف ها به هوا مي وزند. دلتنگي به زبان مي آيد اما چون بحث سر چند موضوع اساسي نظير بهار و  امضا و خوردن نخوردن غصه است، مدرك الزم است

ربطي هم به اينكه چه در صدي از دگرباشان به چه داليلي به كجاي زن . كنند، اتفاق بدي افتاده استاگر دگرباشان امضاي خود را به مخزن امضاهاي كمپين اضافه ن

اما اگر به جاي امضاي اينترنتي، حضوري امضا كنيم مي توانيم اين سؤال را هم با خودمان ببريم كه در جنبش زنان، چه تعدادي از ما . بودن چقدر نزديكند، ندارد

نگراني خودم براي خود باطبي را پنهان مي كنم مي . اضطراب وب الگ نويسان جنبش دانشجويي از حد گذشته. حال احمد باطبي خراب است.  به شمار مي آييمزن

 . نويسم اين نگراني كه اينجا ابراز مي شود بيشتر از نگراني هاي ديگر نيست و اگر هست براي پيراهن جنبش دانشجويي است

تثبيت اين ترم را در اين نام و استفاده ي ابزاري از اين ترم را براي در برگيري بخش  .چنان بر دگرباشي اقليت هاي جنسي تأكيد مي كنيمو، نه، عزيزم، در چراغ هم

ر گرفته نشده جامعه در بدنه ي فرهنگ در نظ) بخش از(نيازهاي اين .  االن نظريه ي كوئير نمي دانم-هاي چندگانه ي اين جامعه،  آسيب رسان به سياليت اينجا
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همين تفاوت اساسي را فرهنگ ايراني امروز به كل ناديده . دگرباشان جنسي از آنچه ديگران مي خورند، نمي خورند، با آنچه ديگران مي خوابند، نمي خوابند. است

 گرفته شود تا حقوق اجتماعي عادالنه و بر اساس ِ اين تفاوت زاويه و نگاه و سليقه و طبيعت و گرايش و جنسيت بايد در همين بدنه ي فرهنگ در نظر. گرفته است

تأكيد بر اين دگرباشي هيچ كاري از پيش اگر نبرد، شكل و شمايل عروس ها و دامادها در حافظه ها را مختصري .       بودن تقسيم شود، نه به شرط همرنگ بودن با

 . تغيير مي دهد

 

 آخرين خبر هم اين است

 

 از جامعه ي دگرباشان ايراني دعوت مي كند نظرات و پيشنهادات خود را براي تكميل آيين نامه ي در دست تهيه ي IRQOان رسمي نشريه ي چراغ به عنوان ارگ

 . سازمان به آدرس اينترنتي نشريه بفرستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 پاسخ هيئت دبيران سازمان ايرکيو

 نياز سليمي

 

به . ناخته اي مي نويسم كه از شروع شكل گيري اين سازمان يار آن بوده اند و يا از آن ياري گرفته انداين يادداشت را به احترام دوستان ناش

در . همين دليل مايلم كه اين گفتگوي كوتاه لحني صميمانه داشته باشد و نه قالبي اداري و رسمي

ز در فضايي ضمن به ياد داشته باشيم كه بررسي سابقه ي فعاليت اين سازمان و آرشام پارسي ج

در گذشته ي اين فعاليت ها نه پست و مقامي به . دوستانه و بنا بر اصل تفاهم و اعتماد ممكن نيست

مقدار ناچيز . معناي واقعي كلمه وجود داشته و نه دفتر و دستكي براي بررسي رسمي موجود است

 اين فرد است، و حمايت مالي اي كه براي سازمان و مخارج آن دريافت شده، هم حاصل دوندگي هاي

 . هم ريز مخارجش تا حد امكان تهيه و ارائه شده

دوست عزيزي تلفن زد و اجازه خواست تا شماره ي مرا به آرشام، كه .  مالقات كردم2006آرشام پارسي را براي اولين بار در اواخر تابستان 

قرار گذاشتيم كه چند روز بعد در قهوه .  بعد آرشام به من تلفن زد دقيقه ي10گفتم اشكالي ندارد و . ظاهراً تازه به كانادا رسيده بود، بدهد

با اينكه تأكيد كرده بودم بيش از نيم ساعت وقت ندارم حدود يكساعت و نيم گفتگو . فروشي اي نزديك به محل كار من مالقات كنيم

بعد از اينكه حدود چند دقيقه . تي است و بسيار جديآرشام سر موقع آمد و به نظرم رسيد كمي خجال. كرديم و قرار مالقات بعد را گذاشتيم

اي ساكت ماندم كه خودش را و هدفش را توضيح بدهد، شروع به پرسش كردم و با اينكه گاهي صراحتم مي توانست برخورنده باشد، به 

 ناقص و يا اشتباه بود برايش در پايان آن مالقات همه ي مواردي را كه به نظرم. همه ي سؤال هاي من و با حوصله و آرامش پاسخ داد

حاصل ده ها . اين كار را نكردم. مي توانستم فكر كنم بعضي از اين خطاها به عمد صورت گرفته و حاال هم همان نظر را بنويسم. توضيح دادم

ري مشابه را ايجاد كرده سال فعاليت در زمينه هاي مشابه اگر چيزي به دانش من اضافه نكرده باشد حداقل كمي تجربه و اطالع از شرايط كا

فرداي آن روز . وقتي كه از هم جدا مي شديم به او گفتم كه دوستان ديگري را هم براي همكاري به او معرفي خواهم كرد، و كردم. است

از .  مي گذرداز آن روزها حدود هشت ماه. دوباره به من تلفن زد و من فكر كردم كه نظرات و احتماالً شرايط را پذيرفته، كه پذيرفته بود

همان زمان شروع به كار مشترك كرديم و تصميمات براي برگزاري چند مراسم سخنراني و سمپوزيوم، كه من به آن ها مي گويم مراسم 

در طول ماه هاي اول همكاري با آرشام به مرور باور كردم كه آن چه در روزهاي اول به نظر خطا و . معارفه ي سازمان با جامعه، گرفته شد

 نقص مي آمد، في الواقع راهكارهاي عملي بوده كه يك جوان بيست ساله ي كم تجربه براي محقق كردن يك رؤياي عمومي به كار مي يا
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ياد گرفتم كه خودم را در شرايطي كه به او و ديگر دوستان فعال در اين زمينه غلبه داشته مجسم كنم و حد و امكانات و آزادي . گرفته

اصل قضيه ي . اگر منصف باشم بايد اعتراف كنم كه حتي نيم اين راه را هم نمي توانستم رفته باشم. را درك كنمانتخاب در آن شرايط 

استفاده از نام مستعار كه در همه ي فعاليت هاي اين چنيني امريست معمول، از همان ابتداي كار بسيار عادي و پذيرفته شده بود و مورد 

 و PGLOيخچه ي عملكرد اين اسامي بود،كه آرشام براي ما در باره ي تك تك نام هايي كه در ارتباط با مسئله، آشنايي با تار. سؤال نبود

در مورد يكي دو تا از اسامي، مطرح شد كه چون دوستاني كه از اين نام هاي مستعار استفاده . نشريه ي چراغ مطرح شده بودند توضيح داد

ي نكردند، و تغيير مداوم اسامي همكاران نشريه و سازمان باعث نگراني و دلسردي دوستان و مي كردند، بيش از چند ماه با سازمان همكار

اسامي . خوانندگان مي شد، قرار بر اين شد كه همكاران جديدي كه مايل به استفاده از نام واقعي خود نبودند از همان اسامي استفاده كنند

همه ي اين ها براي ما قابل فهم و در نتيجه قابل . ورتي ساخته و يا حذف شدندديگري نيز بوده اند كه در شرايط خاص و به دليل ضر

در پايان اين جلسات نتيجه ي نهايي براي همه ي ما اين بود كه مسئولين سازمان در گذشته بنا به ضرورت شرايط از راه حل . پذيرش بود

فاهم و توافق، تصميم به ثبت رسمي سازمان به عنوان سازماني غير پس از اين ت. هايي بهره برده اند كه در شرايط جديد ضرورتي ندارند

كارهاي اداري ثبت سازمان با همكاري وكيل معتبري كه به همت آرشام قبول به همكاري با سازمان را كرد، در . انتفاعي و خيريه گرفته شد

نام سازمان و با مسئوليت سه نفر از مديران است كه هر بخشي از پروسه ي قانوني ثبت سازمان باز كردن حساب بانكي به . حال انجام است

 . ساله از طرف دولت كانادا رسماً حسابرسي خواهد شد و حاصل آن در اختيار عموم قرار خواهد گرفت

وديم متأسفانه در طول يكي دو ماه گذشته بحث هايي در مورد آرشام پارسي و عمل كرد سازمان شروع شد كه هر چند همه ي ما اميدوار ب

كه بدون دخالت ما خود به خود به كفايت برسد و پايان بگيرد ولي متأسفانه هنوز هم ادامه دارد و دوستان و غيره با بي دقتي و شايد بي 

اطالعي از شرايط هر روز هيزم تازه اي زير اين آتش مي گذارند كه در نهايت آسيب آن نه به سازمان بلكه به افرادي وارد مي شود كه مي 

در اين كالف سر در گم شك و اتهام، سؤال هايي مطرح مي شود كه اگر كمي دقت و ذره اي حسن . انند از حمايت هاي آن نصيبي ببرندتو

 . نيت داشته باشيم پاسخش را بدون نياز به جنجال پيدا مي كنيم

 في الواقع قدرت و اختيارات آن شخص فرضي را به فرض بگيريم كه آرشام در ابتدا از نام ديگري استفاده مي كرده و بعد از خروج از ايران

مشكل اين قضيه كجاست؟ اتهام آرشام اين نيست كه شخص اول سازمان را به قتل رسانده و حقوق او را تصاحب . خود منتقل نموده است

قضيه به . ودش منظور كرده استكرده و يا اينكه او را با بي عدالتي و حق كشي از منصبش بر كنار كرده و پست پر مزاياي او را براي خ

سادگي اين است كه قبل از خروج از ايران مسئول سازمان، به اصطالح در خارج از ايران بوده كه سايه ي خطر از روي فعالين داخلي، از 

ند و من نمي فهمم هر دوي اين افراد خودش بوده ا. بعد كه به خارج از ايران آمده خودش جلو صف ايستاده. جمله خود آرشام، بر طرف شود

قرار گرفته اين است كه هر كاري تا امروز تحت ) ميل به حقيقت يابي(اصلي كه در اين تشنج و هيجان، تحت الشعاع . اشكالش كجاست
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در اگر پولي از سازماني خارج از ايران دريافت شده به همت همين رهبر و . عنوان الف، ب، و يا ج انجام شده همه توسط يك نفر انجام شده

در غيبت اجباري ساختار اداري و قانوني چه كسي قرار بوده تعيين كند كه . ضمن، پادوي بي جيره و مواجب همين سازمان بوده است

اولويت مصرف اين پول ها چيست؟ با اين همه آرشام پارسي از اين حمايت هاي واقعاً ناچيز مالي به درست ترين شكل ممكن استفاده كرده 

پيوتر لپ تاپ براي سردبير سابق نشريه ي چراغ در آلمان، تا كمك به مخارج ضروري پناهندگان در تركيه و فرانسه، يا و از تهيه ي كام

اشكال كار در اين است كه . كمك تأمين مخارج دفتر و تهيه ي كامپيوتر لب تاپ براي دبير سازمان در هلند هيچ يك را از قلم نينداخته

قرار گرفت و هويتش به عملكرد اين جريان گره خورد، به ناچار مي بايد اولين هدف حمالت به آن جريان وقتي كسي در خط مقدم جرياني 

 . باشد و ضربه ها را تحمل كند

بپذيريم .  آرشام هم اعتراض داشتند"كت و شلوار معروف"در اين رد و بدل شدن هاي گاه نه چندان دوستانه خواندم كه دوستان حتي به 

احتماالً اگر آرشام . اين كت و شلوار معروف است براي اينكه يكدست بيشتر نيست. تلخ باشيم تا اين حد نبايد نزول كنيمكه هر چقدر هم 

يادم مي آيد اولين بار كه آرشام را در كت و شلوار ديدم در همان هفته هاي اول . امكان عوض كردنش را مي داشت چندان معروف نمي شد

من با اينكه قرار بود .  برويمEgale Canada و  ARC-International كرد تا با هم به مراسم ساالنه ي ورود او بود كه از من دعوت

توقع نداشتم او را در كت و شلوار . دم در سالن منتظر من بود. همراه دوست ديگري در آن مراسم حاضر شوم، تصميم گرفتم با آرشام بروم

آن شب وقتي آرشام با آن انگليسي . راي اينكه مي خواهم خودم را و هدفم را جدي بگيرندپرسيدم، چرا؟ به سادگي گفت ب. رسمي ببينم

شكسته بسته درباره ي شرايط تلخ و دشوار همجنسگرايان ايراني صحبت كرد، نيمي از جماعت چند صد نفره ي حاضر در مراسم، همه 

در همان جلسه ده ها نفر از جمله نماينده ي پارلمان در بريتيش . كردندفعالين با سابقه و آدم هاي با پست و مقام دولتي و غيره، گريه مي 

كلمبيا و همچنين مسئول كميسيون حقوق بشر انتاريو به آرشام قول حمايت و همكاري دادند و هر دو هم در سمپوزيوم ماه گذشته ي 

 .سازمان سخنراني كردند

به . توجه شما را به دو ايميلي كه در انتهاي همين نوشته الصاق كرده ام جلب كنمدر مورد اتهامات مالي وارد شده به آرشام فقط مي خواهم 

همراه خود آرشام، من به نمايندگي از طرف هيئت دبيران با چندين سازمان كه هر كدام در گذشته مبلغي به سازمان كمك مالي كرده 

 كننده بود بلكه باعث شد كه از جو غير عادالنه ي فعلي بيشتر حاصل اين پيگيري ها نه تنها براي ما مثبت و قانع. بودند تماس گرفتم

  و نامه IGLHERC (International Gay and Lesbian Human Rights Commission )من پاسخ دبير كل . متأسف شويم

نجا مطرح مي كنم و عمداً   را به عنوان نمونه در ايIGLHRCعلي بلور، وكيل اداره ي مهاجرت در كاليفرنيا و يكي اعضاي شوراي مركزي

آقاي بلور در اين متن مي نويسند پولي كه به حساب آرشام پارسي در زماني كه او . اصل پاسخ را كه به زبان انگليسي است منعكس كرده ام

 آقاي امير و در ضمن در پاسخ. در تركيه به سر مي برده واريز شده تنها و تنها براي مخارج سازمان به صالحديد خود آرشام بوده است
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احتماالً دوستان ديگري كه ادعا كرده اند پولي براي ايشان فرستاده شده كه دريافت نكرده اند، در اين متن ذكر شده كه پول هايي كه براي 

ه اين دوستان صادقانه اميدوارم ك. مصارف افراد ديگر بوده مستقيماً به حساب خود آن ها واريز گرديده و نه به حسابي كه به نام آرشام بوده

 . با خواندن اين متن بسيار صريح و روشن اگر هم تا امروز دچار سوء تفاهمي بوده اند آن را سريعاً بر طرف نمايند

من اما مايلم كه با يك . به همين شيوه مي توان به تك تك اين مسائل پرداخت و بي مورد بودن اين درخواست ها و اتهامات را اثبات كرد

 .  كوتاه و صريح از گزافه گويي پرهيز كنمجمع بندي بسيار

فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، و حقوق بشري بخصوص وقتي كه شغل رسمي فرد نيست، رابطه ي مستقيم با وجدان، اهداف و امكانات فرد 

 ضمن اگر در اين ميان در. در بعضي آدم ها جوهر و يا شعله اي است كه نه مي توان به ديگري آموخت و نه مي توان منتقلش كرد. دارد

براي آدم هايي مثل من بسيار عادي و مفهوم است كه در جلسه اي در . اعتباري حاصل شود آن هم متعلق به فرد است و قابل انتقال نيست

دوستاني مشكل اين است كه چرا . كنار آرشام باشم و همه ي خطاب ها رو به او باشد و نه به من، چرا كه پرچم اين مبارزه در دست اوست

  به اتفاق آرا تصميم IRQOهيئت دبيران  كه در فاصله ي هزاران كيلومتري از آن جلسه زندگي مي كنند اين واقعيت را بر نمي تابند؟ 

دليل مشترك ما اين بود كه هيج يك از ما آگاهي، تجربه، جديت . گرفت كه آرشام پارسي نفر اول سازمان و داراي بيشترين اختيارات باشد

اين تصميم نه از روي تعارف بلكه به خاطر منافع سازمان و حقوق آن گروه از ايرانيان كه . تكار او را در اين حوزه ي بخصوص نداريمو پش

گاهي الزم مي شود كه آدم ها تمايالت كوچك و شخصي شان را در خدمت . قرار است از عملكرد و حمايت سازمان نفعي ببرند گرفته شد

در طول هشت ماه گذشته آرشام پارسي گاهي به تنهايي و غالباً با كمك ديگر . نند و اين يكي از آن موارد استهدف بزرگتري مهار ك

 ساله ي بسياري از سازمان هاي مشابهي كه ما در آن ها فعال هستيم 10دبيران اين سازمان به ميزاني فعاليت كرده كه در كارنامه ي 

ار كوتاه، كه معموالً افراد تازه وارد فقط صرف پيدا كردن خانه و اسم نويسي در كالس زبان مي او در طي اين مدت بسي. مشاهده نمي شود

در نشست سازمان ملل حضور پيدا كرده و گزارش . كنند، در ده سمينار معتبر در شهرهاي مختلف كانادا و كشورهاي ديگر سخنراني كرده

  فراهم CBCمكان ساختن فيلم مستندي از جامعه ي همجنسگرايان ايران را با كمك ا. مؤثري از شرايط همجنسگرايان ايران را ارائه داده

 سمينار حرفه اي را در تورنتو ايجاد 2شرايط برگزاري . كرده كه اين فيلم تا به حال دو بار از كانال هاي سراسري كانادا پخش شده است

حاال آيا بايد به خاطر اين كه . هم نتوانست بي اعتنا از كنار آن بگذردكرده كه يكي همان سمپوزيوم ماه گذشته است كه حتي سايت بازتاب 

كت و شلوارش معرف حضور بعضي از دوستان شده و يا گزارش دقيق مصرف چند دالر را به همه ي صاحب نظران ارائه نداده، متهم، مچاله 

در آيين نامه اي كه .  هر زمان ديگر به فعاليتش ادامه خواهد داداين سازمان با ثبات و سر بلند و محكم تر از. قطعاً نه. و بركنارش كرد؟ نه

در زمان موعود كه حداقل دو سال بعد از اين تاريخ است اگر . به زودي منتشر خواهد شد شرايط تغييرات در هيئت دبيران اعالم خواهد شد

تا آن زمان . شند حتماً كس ديگري جاي او را خواهد گرفتاعضاي سازمان به اندازه ي هيئت دبيران فعلي به كارآيي آرشام باور نداشته با



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                      ششم  شماره بيست و–   ٩  

آرشام پارسي و يا بهتر بگويم، مرد جواني كه اين نام را مثل زرهي در اين كارزار پوشيده، با تأييد كامل دبيران سازمان و با اختيارات كامل 

 . در سمت خودش باقي خواهد ماند

 

 آرشام را براي تنظيم شكايت نامه ي خود داشت، در انتها، و به دليل اعتماد جمعي ما و در پاسخ به دوستي كه درخواست اطالعات شخصي

اسم من . به ضرورت حضور آرشام در اين سازمان، من از طرف هيئت دبيران اعالم مي كنم كه براي پذيرش اين مسئوليت انتخاب شده ام

در شكايت نامه تان از اسم . ل قانوني ام در اختيار شما قرار خواهد گرفتواقعي است و هر گونه اطالعات ديگري كه مايل باشيد از طريق وكي

 .   من استفاده كنيد

 

  در ارتباط با جريانات ناخوشايند اخير است، و با احترامIRQOبا تأكيد بر اين كه اين آخرين توضيح سازمان دگرباشان جنسي ايراني، 

 

      به نمايندگي از طرف هيئت دبيران ايركيو       

 نياز سليمي

 

February 28, 2007 
 
 
Arsham Parsi 
Executive Director 
IRanian Queer Organization – IRQO 
Via email: arsham@irqo.net
 
Dear Arsham: 
 
This letter will confirm that as part of the continued collaboration between the Iranian Queer 
Organization (IRQO) and the International Gay and Lesbian Human Rights (IGLHRC), IGLHRC 
provided IRQO with Direct Aid in the form of a $5,000.00 (USD) contribution.  
The money was used to assist IRQO in their ongoing work with refugee cases. 
The contribution was made on February 22, 2006. 
 
Sincerely,  
 
Executive Director 
International Gay and Lesbian Human Rights Commission 
80 Maiden Lane, Suite 1505,  
New York, NY 10038  
www.iglhrc.org  
Email: iglhrc@iglhrc.org

mailto:arsham@irqo.net
mailto:iglhrc@iglhrc.org
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Hi Arsham. 
 
It was a pleasure to speak with you earlier today.   
 
I was a bit disheartened to hear that there is some misunderstanding within the community as to the 
purpose of some funds that was sent out to you as the head of the PGLO or some folks out in Turkey or 
other places in the world, who were stranded or in dire need for help. 
Since I was the contact person for you and anyone else that may have contacted me for funds during the 
past year and beyond, let me make the following points very clear. 
1. I personally collected money from some friends and acquaintances for a couple of cases in Turkey 
and Europe.  I personally wired the monies directly to the persons - using Western Union.  Clearly, you 
- Arsham – were not involved in the money collection and the subsequent transfer in any of those 
instances. 
2. As a member of the Board of the International Gay and Lesbian Human Rights Commission, I have 
brought up the plight of the Iranian queer community to the rest of the Board on many different 
occasions. IGLHRC and at least one other donor that I am aware of have made financial contributions 
to your organization (PGLO, and now IRQO) to continue with the wonderful work that you do on 
behalf of our community.  Those specific monies were not tied to any specific individual or case.   
During these turbulent times, the last thing we should be doing is to quibble amongst ourselves over 
relatively small amounts of money by engaging in each other's destruction or defamation.  Instead, 
every ounce of our collective energies should be spent in defending the helpless within the Iranian 
queer community who are running away from the tyrants of the Islamic Republic.   
I wish you and your organization well, and please let me know if I may be of any further assistance. 
 
Thank you. 
Ally Bolour 
Law Offices of Ally Bolour 
5670 Wilshire Boulevard, Suite 1400 
Los Angeles, CA 90036 
Telephone:  (323) 857-0034 
Facsimile:   (323) 857-0036 
 www.americanvisas.net
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 همجنسگرايی مدرن و پست مدرن

 حميد پرنيان

 

در اين سال انجمن روانكاوي آمريكا نسبت به حذف .  در جهتگيري جنبش هاي آزادي همجنسگرايي، سالي سرنوشت ساز بود1973سال 

دگان و صاحب نظران در زمينه ي مسائل جنسي و به خصوص نويسن. همجنسگرايي از فهرست بيماري ها و اختالالت جنسي خود اقدام كرد

آنها ادعا مي كنند كه . همجنسگرايي براين اعتقادند كه با اين اقدام، همجنسگرايي از دوره ي مدرن به دوره ي پست مدرن انتقال يافت

 .  درگذشت1973همجنسگرايي مدرن از مراحل مختلفي گذر كرده و سرانجام در سال 

اين قرن كه دوره ي ابتدائي همجنسگرايي مدرن محسوب مي شود .  همجنسگرايي عاملي شرير و زيان آور دانسته مي شددر قرن هجدهم

 .آغازگر مباحثه در اين زمينه است و مي توان در گوشه كنار، سخناني كه حاكي از موضع گيري منفي در برابر همجنسگرايي است، يافت

در اين دوره گرچه بدبيني اي كه در قرن . جنسگرايي به عنوان يك بيماري جنسي معرفي گشتقرن نوزدهم دوره اي است كه در آن هم

هجدهم شاهد آن بوديم با آن شدت پديدار نيست و سعي بر اين است كه همجنسگرايان را به عنوان يك بيمار نگاه كنند ولي باز همان روح 

 .سگرايان را انسان هايي گمراه و منحرف و همجنسباز مي دانستندنادرستي و انحراف همچنان خودنمائي مي كرد و همچنان همجن

در دهكده گرينويچ به كافه ) 1969سال (حمله نيروي پليس . و اما قرن بيستم، اين قرن سومين مرحله از روند مدرن همجنسگرايي است

ي پليس داشتند قرن بيستم را به قرن حزن آلودي اي كه محل آمد و شد همجنسگرايان بود و مقابله به مثلي كه آنها نسبت به عملكرد نيرو

 شناخته شده است جنبش هاي آزادي همجنسگرايي تغييري ژرف در "ديوار سنگي"پس از اين رخداد تلخ كه به رخداد . تبديل ساخت

ستن سكوت افراد در اين دوره است كه شاهد شك.  خدمات اجتماعي و آموزش به مردم عامه—حركت ها و برنامه هاي خود ايجاد كردند

)  gay and lesbia ( شايد مهمترين اين اقدامات استعمال واژه همجنسگرايي. همجنسگرا و آمدن آنها از زيرزمين به روي زمين مي باشيم

و نتيجه اين تقاضا و تأكيد مبتني بر پذيرفته شدن همجنسگرايان به عنوان يك گروه . است ) homosexuality(به جاي همجنس بازي 

نگي، حذف همجنسگرايي از فهرست بيماري ها و اختالالت جنسي انجمن روانكاوي و سپس روانشناسي آمريكا و مرگ همجنسگرايي فره

 . مدرن بود

دوران پسامدرنيته همجنسگرايي را شايد بتوان خواست اين افراد مبتني بر شناخته شدن آنها به عنوان يك گروه، يك خرده فرهنگ و يك 

به وجود آمدن نهاد ها و سازمان هايي در جهت آموزش و فراهم سازي امكانات براي زندگي بهتر و راحت تر اين . ستهستي فرهنگي دان

برنامه درسي رنگين كماني برنامه درسي اي . بارزترين اين امر را مي توان در برنامه درسي رنگين كماني يافت. افراد پيامد اين تفكر است
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 عنوان يك گروه فرهنگي همپايه با ديگر گروه هاي فرهنگي و نژادي به كودكان معرفي مي شوند و به آنها است كه در آن همجنسگرايان به

همانگونه كه افراد داراي قوميت و نژاد . مي آموزد كه اين گونه از افراد در جامعه وجود دارند و نبايد به گونه اي غريب به آنها نگريست

دارا قرار گيرند همجنسگرايان نيز بايد از سوي افراد جامعه پذيرفته شده و به عنوان گونه اي از جهت مختلف بايد مورد شناخت، احترام، و م

 .گيري جنسي در كنار دگرجنسگرايي و دوجنسگرايي دانسته شوند

 ابتداي خانواده همجنسگرا و چالش هاي قانوني آن موضوعي است كه در دوره ي پست مدرنيته همجنسگرايي مطرح مي شود و هنوز در

 . تجربه كردن است
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 سرشت از هم

three pieces Translated in to English by Saghi Ghahraman 

 كه مي شكافد فضاي تنگهاي تنگ را

 

 عيد كه به تخم ام نبود 

 ولي

 يكي 

 يه مرد خيكي شايد هم يه زن خيكي

 كه واسه جا شدنشون توي دنيا 

 الزمه خيلي ها الغر باشن 

 آمده بود با پر روئي

 داشت در من 

 سال را تحويل 

 مي كرد و بدجوري هم مي كرد

   البته بيشتر همون يه مرد بود

 چون 

 سي بيل داشت تا سي پست ان

 مي كند سي بيل دار و پست ان دار فرقي ن

 مهم قابليت هاي خيكي بودن است

 كس كش ها با حجم حجيم حماقت

 تمام روزهاي نو را از من و ما 

 گرفته و

 توقع اين است
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 من هم مثل خودش خركيفِ نوروز باشم 

 تمام حجم هيواليي ِ خيكي ها 

 در اين روزهاي تخمي عي د 

 تمام نفس را از من گا داد

 و من 

 در جستجوي يك نفس 

  نفسيا هم

 به ماهي داخل تـُنگ ِ تـَـنگ نگاه مي كنم

 با او شنا 

 مي كنم

 و مثل او مدام 

 هوا را با لب تمنا 

 مي كنم 

 خود بوسي 

 مي كنم

 و لب هايم مي زند نبض ام را

 درست 

 مثل لب هاي ماهي 

 مي بوسم و مي بوسم و مي بوسم 

 ولي فقط هوا را 

 سال 

 دارد 

 تحويل 
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 مي كند 

 خود 

 را 

 ا هم و مر

 ولي 

 كجا 

 تحويل مي دهد 

 لبها يم را

 و بوسه هايم را

 كه مي شكافد فضاي تـُنگهاي ِ تـَـنگ را

 
well, I wouldn’t give a fuck about the new year 

but 

a fat ass guy or a fat ass gal 

the sort of fat cat who many have to get skinny to make room for 

had come, so fucking cocky, shoving the new year up my ass 

doing me rather badly 

of course 

the fat ass was more man than woman 

because 

be was wearing must aches  and not    booo  bees 

wearing  must aches   or    having  booo  beees    makes no difference to me 

what does     is the fact of being  fat 

 

the fat cat pussymonger 

has 

swiped all the new years all the way out of me and you 

and expects 
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that I 

too 

like him 

am happy go lucky for the  coming of a new year 

all the devilish humongous  fat asses 

in this no good bugger of a holiday 

fucked up my breath 

 

I 

   struggling for breath 

   or  a soul-mate to share it with 

am  

   peering into the tiny fish bowl 

swimming with the fish 

 

like the fish    I yearn for air with my sucking lips     self kiss my self 

 

my pulse beats      in my lips       like the fish 

I kiss   and kiss    and kiss          the air only 

the new year 

is 

getting 

itself 

and me 

in 

but 

where 

would it hand my lips to 

and my kisses 

which slice into the teeny weeny fish bowls
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 چقدر تنهايم بين تمام پدرها و مادرهايم

 

 ننه و آقام 

 گفتند شب 

 ازسر كار زود بيا 

 مي خواهيم بريم خواستگاري 

  و فهميدم  من با اونجام خلوت كردم

 ....كه نه 

  

 آقا و مامان

 گفتن

 سربازيت كه تموم شد 

 دستتو مي گيريم 

 مي ريم 

   واسه دختر خاله

 فهميدم  و  من با اونجام خلوت كردم

 ....كه نه 

  

 مامان و بابا 

 گفتند  

 از همون دانشگاهت 

 يه همكالسي خوشگل و خانواده دارو 

 انتخاب كن 
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  و فهميدم  من با اونجام خلوت كردم

 ....كه نه 

  

 پاپي و مامي

 گفتند

 اينهمه دختر تو كوچه و محل و مهموني

 يكي شونو وردار

  و فهميدم  من با اونجام خلوت كردم

 .... نه كه

   

 مامي و ددي

 گفتند 

 حاال كه داري مي ري 

 توي فرنگ يه دختر خوشگل پيدا كن 

 تا نوه مون بشه 

 چشم آبي

  و فهميدم  من با اونجام خلوت كردم

 ....كه نه 

  

 پدرها و مادرهايم

 با كالغ 

   به جوجه كشي قناري مي رفتند

  و مي فهميدم  من با اونجام خلوت مي كردم

 ....كه نه 
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 من آن كالغي بودم

 كه خدا رن گي ام كرده بود 

 و بسيار گران 

   به پدر و مادرهايم

 انداخته بود

   خوب كه رن گي ها را ديدم

 فهميدم

 چقدر تنهايم بين تمام پدرها و مادرهايم

 
“after work, come right home,” 

my old man and ma told me 

“this evening we are going out to ask for so-and-so’s daughter’s hand for you.” 

I consulted my down there and the response was: Nope 

“when you’re done with your tour of duty, 

we’ll take your hand and take you along to ask for your cousin’s hand..” 

my pop and mom said to me 

 

I consulted my down there and the response was: Nope 

“select one from the bunch of pretty girls to go to college with,” 

Said my mom and my dad, “one that comes from a good family.” 

I consulted my down there and the response was: Nope 

Mommy and daddy said to me, 

“There are so many gorgeous girls out there in the neighborhood, on the streets, at your parties. 

Pick one” 

I consulted my down there and the response was: Nope 

Mommy and daddy said, 

 

Now that you’re going abroad 
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find a beautiful girl there 

so we can have a blue-eyed grandchild, will you?” 

 

I consulted my down there and the response was: Nope 

My fathers and my mothers 

Have been breeding canaries with ravens 

I consulted my down there and the response was, no, not I 

I am one painted raven whom god has sold to my parents 

rather expensive 

when I looked hard and long at all the   painteds   I found 

so lonely am I among all the fathers and mothers 

 
 

 هم جنسگرايي آزاد شد

 

 هم سرشتان من 

 كه با دردي شيرين هم سرشت شده اند

 روزها را 

 با دل هره 

 شب مي كنند 

 آنها در بيم خبري هستند 

 كه روزي 

 در روزنامه ها خواهند ديد

 كابوس اين خبر

 دل هايشان را 

 مي لرزاند 

 آنها مي ترسند 
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 يك روز 

 از خواب 

 بيدار شوند

 روزنامه ها را باز كنند

 و 

 خبري را در آن ببينند 

 كه 

 هميشه از ديدن آن وحشت دارند 

 اگر چنين شود 

 آنوقت ديگر

 چگونه ققنوس را 

 از زير 

 اوت و تحقيرخاكستر تف

 به پرواز در آورند 

 و برترين عشق را 

 چگونه عاشق ترين باشند 

 وقتي كه عشق آنها 

 در كوره ي تبعيض

 سرخ تر سوزنده تر

 ناب تر

 مي شود 

 چگونه نترسند 

 اگر اين خبر روزي 
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 در روزنامه ها باشد 

 همجنسگرايي آزاد شد 

my kindred spirits 

blessed with a sweet pain fused in their essence 

spend days into nights with distress 

they fear facing the headlines in the newspapers one day eventually  

this nightmare     of coming face to face with this piece of news 

chills their spines 

they fear  

waking up one morning 

and picking up the paper 

and  

seeing 

right there 

the news 

they have always feared 

 

if so 

how 

could they ever 

have the phoenix fly away 

from underneath the ashes of ignorance and insult 

 

and how 

could they fall for the most precious love 

how could they be the most loving lover ever 

when their love 

burns so shimmering red 

melts to sublimity 

only in the kiln of bias 
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how not to fear 

if 

one day 

they announce 

in the morning papers:    homosexuality is no longer a crime 

1 

 مي گويند اينجا

 دانشجوها قدر دارند 

 !و منزلت 

 ا كتاب سرشتم كه نشان مي دهد دانشجوي خوبي هستمو من ب

 در اينجا قدم مي زنم 

 من در جاي ديگر نمي توانم درس بخوانم 

 گرگ هاي خوب و الشخورهاي خوب تر

 در همه جا در حال درس خواندند

 در همه جا در حال حفظ كردن هستند 

 حفظ كردن درس

 حفظ كردن اخالق

 حفظ كرن ناموس 

 !ها آنان را معصوم كرده و چقدر اين كردن 

 و اين معصوميت 

 به من اجازه نمي دهد كه درس هايم را حفظ كنم 

 و معصوميتم را 

   و ناموسم را

 و من براي حفظ تمام آنها به اينجا آمده ام 
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   دو چشم شغال گونه اي

 خود را بسويم پرت مي كند 

 و 

 با اصلي ترين هستي اش 

 چرتكه مي اندازد

    حدي دراز مي كندو آن را به

 تا به من بفهماند اهل حساب است 

   و كتاب

 من اما 

 ديري ست كه تنم 

 جاي بي زخم 

 براي دندان شغال ندارد 

 و باز هم

 ! بدنبال آسايشم در ميان شغال ها 

 از اينجا گذر مي كنم

 برمي گردم كه بي خواندن ِ چيزي به خلوت خود بيايم 

 من در ميان شغال ها

 را مي توانم حفظ كنم چه چيزم 

 در جايي كه حتي دوشيزگي زمين نيز شخم مي خورد 
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2 

 در را باز مي كنم 

 به كوچه 

 مي زنم 

 قدم قدم

 مي بينم رد دست تو در دلم

 تو را نمي بينم

 به خيابان 

 مي رسم

 نرم نرم 

 تو را نمي بينم

 به چهار راه مي رسم 

 ترسان 

 در چشم ها

 سراغت مي گيرم

 نپرس پرسا

 و به دنبال چشمهايت مي گردم 

 كه به آن سالم كنم 

 ناگهان چهار راه 

 پر از چشم مي شود 

 و من مي ترسم 

 در پشت چراغ قرمز 

 مي ايستم 
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 و 

 مي لرزم 

 سالم در كام من مي ماسد 

 آن را با خود به خانه بر مي گردانم

 در راه 

 با چشم هايت 

 مي پرسم 

 تو كه نيستي

 به كي سالم كنم 

  

 3 

 آهاي آقاي استريت 

   من همجنسگرا هستم

 چرا فكر مي كني همجنسگرايي بـده

 مي كنم

 چه 

 من 

 كه تو نمي كني 

 و چه مي كني

 تو

 كه

   من

 نمي كنم
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 منظور كردن يا نكردن چيزي نيست 

 منظور كردن يا نكردن يك سري كارهاست

 من جا كشي نمي كنم

 تو چي 

 من كس كشي نمي كنم 

 تو چي 

 فر كُشي نمي كنممن مسا

 تو چي

   من مخ زني نمي كنم

 تو چي

 من ترتيب زن مردم را 

 نمي دهم 

 تو چي

 و با همه ي اينها در تعريف تو 

 من كثيف ترينم 

 تو چي 

  

4 

 واسه كامنتا

 !اين كسشعر يكي و دوتا نيست تريلوژي هم نيست سيكسو لوژيه 

 آهاي استريت هايي كه  

 دائم 

 در حال 
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 جا كشي 

 كشي كس 

 و 

 مسافر كُشي

 هستيد

 و خيلي هم 

   مدعي هستيد

 . مسافر. كس . جا 

 كش هايي

 كه 

 همجنسگرايي را 

 خيلي بد

 خيلي خيلي بد و

 خيلي خيلي خيلي بد

 مي دانيد

 و 

 فكر مي كنيد 

 پاك ترين الشي هاي روي 

 زمينيد

    اگر راست ميگوييد

 بيائيد از جاكس ِ مسافر دست برداريد

 هم همجنسگراها 

 از هم جنس ِ گرايي 
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 دست بر مي دارند 

  شبيپر

  كه

  تودني چيبرا

  پشت بام رفته بودمبه

   آن پشتدر

 ها

 دميد

 ونيلي مكي داغ تهران ي شب هادر

 و

 ونيلي هفت مراني شبِ اي شب هادر

  پرستستاره

  انددهي باز خوابطاق

 و

 در

  كردندي كه همه دمر درو ميوقت

  راايدن

 آنها

  بازطاق

  تردد ستارهربست

  خوددر

 بودند

  نورو
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 دي خزي درونشان مبه

  حاصل آنو

  ِ كاه گليسيخ

  ي مهمانبه

  ها بودچشم

  دمرهايآها

   به دمر بودن شماي كسكه

 ي ندارد كارچيه

  رااي طاق دنو

  ِ همجنسگراهاي طاق بازبه

 ديني بي سقوط مدر

   بحالتا

 اگر

  راونيلي هفت مني اي هاچشم

 دي ادهي ندكي نزداز

  استصبح

 ديزيبرخ

  باردي مستاره

 شبي دي تشنه ي چشم هااز

  تمام پشت بام را آب دادكه

 دهي دمدهيسپ

  استصبح

 و
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  آنست كههنگام

 دي چشم ها نگاه كنني ابه

 دي كنيزندگ

  كنندي زندگدي بگذارو

 دي چشم ها نگاه كنني ابه

 دي بروبعد

 دي دمر كني زندگي خود را به روو

 دي نكشخجالت

 دي چشم ها نگاه كننيا به
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  دني ِ سكسنشي كتاب فلسفه آفردر

  فصل مربوط بهدر

 دنيي خلقت همجنسگراي خچهيتار

  اند كهآورده

  آغازدر

  كردندي غاز غاز مغوزها

  غازها غوز غوزو

  مرد بودندمردها

  زن ها زنو

  زي چهمه

  بوددني وفق آغازبر

   كمهي خدا
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  آوردي اضافگل

 فه آورد ذره هم وقت اضاهي

  گرفتميتصم

   رادنيآغاز

  جلواوردي كم بكي

  ني پاورچني داشت پاورچنكهيهم

  آمد جلويم

   خوردپاش

   ولوزي چهي به

  دي دبعد

   كار رو نكنهني ااگر

 شهي بد ميليخ

   اون كارو كردجهي نتدر

  و

 دي بودن را آفرولو

   آدم هاتا

 بشوند

   بود كهنگونهي او

  آغاز شددنيسكس

  خدا

  بودن را كه شد كردلوو

  فقط

   رفتادشي
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  بگه تاق بازي بگه دمر به كي كبه

   بود كهنگونهي او

  يفيبالتكل

 ديآغاز

  دي رسما خدا رو

   البتهو

  ديسي زود ليليخ

 دي آفرفي رو كه بالتكليي اونادي هم بوسي كلو

 يول

   كه عقلشونمردم

 نه تر از پشت سرشوني متر پائمي تنها چشم ِ باز ِ نبه

 ادگرفتندي را دني رفقط

  ِ تمام ِ آغازهااني پاتا

  هافي بالتكلبر

 و

   هافي بالتكلي زندگدني آغاز ِ به گه كشنيا

  بود كهي چشم گشادانتوسط

 !  چشمكي را به اي دني همه

  دندي ديم

   بود بر تمامي آغازني او

  دردها

  هاغيدر

  هادروغ
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  هاضيتبع

 رهايتحق

  هاظلم

   هايبدبخت ... و

  بود بر تمام آغازهايآغاز

  آغاز شددني بود كه آغازنگونهي او
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 بيا در من

 استراحت كن

 و بگذار

 من هم بكنم

 استراحت 

 را

 در 

 خودم 

 و نه در تو

 كه

 بيشتر به درد درد مي خوري

 تا استراحت

  

 بگذار 

 مقداري
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 در چشم هايت

 استراحت كنم

 من

 خسته تر 

 از اين هستم 

 كه

 دور تر شوم

  نفس هايتاز

 و

 تن من

 قانع تر از 

 آن كه

 لختي را 

 غير از نفس ات بخواهد

 استراحت من

 لميدن يا

 خراميدن 

 يا حتي خوابيدن نيست

 اگر

 استراحت من

 در فضايي باشد كه

 نفس تو 

 از آن 
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 فقط

 گذر كرده

 من زياد مزاحمت نمي شوم

 حاضرم 

 تمام عمرم را 

 بدهم 

 و براي اين

 استراحت 

 ميرم فقط اندكي ب
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 امروز 

 من با يك خبر

 از جا پريدم

 همراه با 

 زن هاي سوسنگرد تا

 صحرا دويدم

 از زير صدها چكمه ي 

 آلوده ي پست

 پيراهن 

 صد چاك خواهرهاي 

 خود

 بيرون كشيدم 
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 امروز بغضي در گلوي

 من قدم زد

 تا 

 انتهاي شهر انديمشك مرا برد

 آنسو تر از

 آن موشك ناخوانده مهمان

 رايكان شب ب

 سركشي

 آمد به بالين علي اصغرهاي تهران

 بغضم 

 كنار موشك اسكاد تركيد

 صد تكه شد

 بر روي صدها كودك شير خوار

 پاشيد

 بعد از عبور

 از شيرخوارگاه هاي تهران

 راهي ِ 

 خرمشهر و 

 دزفول و 

 سوسنگرد

 گرديد

 آنجا كنار مادري تنها 

 نشستم
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 از ساز الاليي كه

 در صحرا 

 رها كرد

 ك اش گشتم من كود

 و

 بغض خود

 شكستم

 سر را به روي 

 سينه ي يوما نهادم

 خون مي چكيد از سينه اش

 از جا پريدم

 با سينه ي خونين او 

 تا جاده ي اهواز خرمشهر

 سينه خيز 

 رفتم

 آنجا پدر را

 با برادر هاي خوني

 چرخ گشته در

 زنجيره ي تانك هاي بعثي

 صد تكه ديدم 

 خورجين خود را

 ست وخون از گوشت و پو

 لبريز كردم
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 در حصر آبادان نشستم

 چند قطره از خون برادر 

 با پدر را

 با يك پالك و استخوان ها

 بر رود ريختم 

 جهل عرب را پاك كردم

 شط العرب را

 با خونشان 

 اروند كردم 

... 

 امروز

 اما 

 لخت شدم 

 در رود بغض خود

 پريدم

 فرياد زدم فرياد

 مادر پدر خواهر برادر

 راميداينك بيا

 شد 

  

 صدام اعدام
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 ديروز

 كه از 

 حسين بن علي 

 نوشتم

 مردي مرا فهميد

 و گفت خوشم آمد از 

 شعر ات 

 گفتم من

 براي خوش آمد كسي نگفتم

 گفته هايم را

 گفت مي دانم ات

 چون من هم

 !هم سرشت هستم 

 تعجب 

 خود را

 بي كلمه از من

 بيرون ريخت

 و او فهميد و گفت 

 رشتمن هم يك هم س

 ازچهارصد و پنجاه سال پيش ام

 ولي هنوز هستم

 در درون اشعارم
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 گفتم 

 اشعارت

 گفت 

 اشعارم

 گفتم بخوان

 گفت بخوان

 خواند خواندم

 ماند رفتم

 موقع رفتن گفتم 

 من واگويه هاي

 تنهايي ام را

 هم سرشت امضا مي كنم

   تو

 چه

 گفت

 من دل گويه هاي تنهايي ام را

 با اين اسم 

 ارها كوبيده امبه تمام ديو

   محتشم كاشاني

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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  روز آفرينش روزی نو فرا رسيد و نوروز نام نهادندش٣۶۵و پس از 

 وفا

 .شد روز به پايان رسانيد و تا آن روز همه چيز به وجود آمد و هست شد و اينگونه آفرينش خدا كامل 365و خداوند آفرينش را در 

 زماني براي از سر گرفته شدن درخشش خورشيد و ، روز مقدس اهورا مزدا،هرمزد روز ماه فروردين. و فرا رسيد  روزي ن،روز و از پس آن

 . نوروز، بهترين روز سال، روز آغاز آفرينش، روزي سرشار از شوق شكفتن، روز شادماني زمين و آسمان و آفتاب،اعتدال طبيعت

گفته شده در اين روز .  نوروز منسوب است به دوران جمشيد پيشدادي، و آثاز بيروني،نامه شاه،در اغلب منابع تاريخي از جمله تاريخ طبري

 جمشيد در اين روز بر تختي از جواهر نشست كه ديوان آن را مي بردند و به ،جمشيد به جنگ ديوان رفت و آنان را فرمانبردار خود ساخت

 .ن بود و مردم اين روز را جشن گرفتند و شادي كردنداين روز اول فروردي. يك روز راه از دماوند به بابل رسيد

ست كه انسان آفريده شده و متعلق به فروهر اواقع شده است و روزي ) فرورتيش(يكي از امتيازهاي نوروز اين است كه در فروردين ماه 

فروهر از نيروهاي مقدس و معنوي انسان  (.پاكان است كه براي ديدار كسان خود به زمين آمده و بعد از مدتي به جاهاي خود بازمي گردنند 

است كه پيش از آفرينش در عالم باال وجود داشته و هنگام آفرينش انسان در كالبد او داخل شده و او را رشد و ترقي داده و نگهداري مي 

 ) كند و پس از مرگ انسان ديگر باره با همان پاكي و تقدس اولي به جاي خود باز مي گردند

 در اين نوشتار سعي من بر آن است ،روز مسير طوالني و دشواري را طي كرده تا امروز بدين شكل به دست ما رسيده استجشن بزرگ نو

 .كه گزيده اي از اين مسير را بيان كنم و مختصري توضيح دهم

از ميالد دستورالعملي  پيش 534كورش بزرگ موسس شاهنشاهي ايران نخستين حكمراني بود كه به نوروز جنبه ي رسمي داد و در سال 

 ،شاه در نخستين روز سال نو موبدان.  انجام مراسم نوروز بود ي يازده روز اول فروردين ويژه، هخامنشيان يدر دوره. براي آن تدوين نمود 

اري از عنايات  دانشمندان و نمايندگان سرزمين هاي ديگر را مي پذيرفت و ضمن سپاسگذ، مقامات دولتي و فرماندهان ارشد نظامي،بزرگان

 . گزارش كارهاي سال كهنه و برنامه هاي دولت براي سال نو و نظر خويش را بيان مي كرد كه نصب العين قرار مي گرفت،خداوند

 سال پيش از ميالد تصميم خود را 515 در مراسم نوروز ،داريوش بزرگ كه گسترش آيين هاي نوروزي در جهان نتيجه تالش هاي اوست

 اعالم كرد كه مورخان با توجه به اين سنگ —  اندرزها و شرح قلمرو ايران، حاوي آرزوها —اد سنگ نبشته در بيستون ايجي در زمينه 

سال جشن هاي نوروز پر  پس از افتتاح كاخ هاي معروف پاسارگاد هر. نبشته گفته اند ايران تنها كشور جهان است كه سند مالكيت دارد

 .شكوه تر از قبل برگزار مي شد
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 را به — زادروز زرتشت —روز ششم ) موبد موبدان(ر دوران اشكانيان ايام نوروز به پنج روز كاهش يافته بود اما شاه وقت به تقاضاي تنسر د

 .آن اضافه كرد و بدين ترتيب جشن هاي نوروزي به شش روز افزايش يافت

 سال پيش از ميالد با 173 خود را در نوروز  ي نخستين جلسه،ندر عهد اشكانيا) اولين پارلمان جهان(قابل توجه است بدانيد كه مهستان 

 . برگزار كرد، شاه وقت،حضور مهرداد اول

 ميالدي از دولت روم كه در جنگ با ايران 230 در سال ،سيس كرده بودأ ميالدي سلسله ي ساسانيان را ت226اردشير پاپكان كه در سال 

ه رسميت بشناسد و سناي روم نيز آن را پذيرفت و از آن پس نوروز ما در قلمرو روم به نام شكست خورده بود خواست كه نوروز ايراني را ب

lupercalمعروف شد . 

 پوشيدن لباس ، نوروز نه تنها يك عيد ملي بود بلكه ايام تميز كردن محيط زيست.در طول حكومت ساسانيان اهميت نوروز افزايش يافت

 تجديد دوستي ها و استحكام خانواده و بيرون كردن افكار بد و پليدي ها از روح و ، دلجويي از پيرا ،ن استغفار از گناها، نميز كردن بدن،نو

 از جمله روشن كردن آتش روي بام ها در شب نوروز به منظور سوزاندن ،در اين عهد تشريفات نوروزي مفصل شد. روان به شمار مي آمد

 .ر سفره هفت سين تبديل شده است كه اينك اين رسم به روشن كردن شمع ساپليدي ه

 اما با گذشت زمان كوتاهي بار ديگر ،خانوادگي برگزار مي شد  تا مدت ها مراسم نوروز به صورت مخفيانه و،پس از يورش تازيان به ايران

 .ايرانيان توانستند با هوش و ذكاوت بي اندازه شان نوروز را به همان شكل گذشته برگزار كنند

 892 در سال ،پادشاهي كه به تجديد حيات زبان فارسي و فرهنگ ايراني كمك فراواني كرد ، امير اسمائيل ساماني،يانساماني در دوره 

هنگام عبور خورشيد از (ميالدي از رياضيدانان خراسان خواست كه تقويم ساساني را دوباره بازنويسي كنند تا نوروز در ساعت درست خود 

 . يق باشدآغاز شود و حلول سال دق) ااستو

ملك شاه سلجوقي . دقيق حلول سال نو تهيه شدي اين آرزو سال ها بعد توسط عمر خيام تحقق يافت و تقويم هجري خورشيدي و لحظه 

 .كه عمر خيام نيشابوري در دوران حكومت او تقويم خورشيدي را تنظيم كرده بود از همان روز فرمان رسمي رعايت آن را داد

بار ديگر نوروز را براي مدتي خانه نشين كرد و باز تاريخ تكرار شد و كوتاه زماني بيش طول نكشيد كه بار  ران زمينمغول ها به ايي حمله 

 . نوروز را از كنج خانه هاشان به بيرون كشند،ديگر ايرانيان توانستند با همان ذكاوت مثال زدني خود

در حضور نمايندگان كشورهاي جهان برگزار كرد و  ت نقش جهان اصفهان شاه عباس صفوي آيين نوروز را در عمار، ميالدي1597در سال 

 .تاريخ ناميدي  اصفهان را پايتخت جاودانه ،در آن روز طي نطقي تاريخي

 . مراسم نوروز را در كاخ شاه جهان هندوستان برگزار كرد1739شاه نيز در سال  نادر
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 "موزه پارس" ميالدي به بعد هر سال سالم نوروزي را در عمارتي كه امروز 1761 از سال ،كريم خان زند نيز پس از اعالم پايتختي شيراز

 .ناميده مي شود برگزار مي كرد

سردار سپه و پسرش . بر فرهنگ و هويت ايراني ما در دوران قاجار روا داشته شده تنها مي تواند تاسف برانگيز باشد ذكر مصيبتي كه

 ، سعي داشتند براي خود ريشه ي ايراني بتراشند و نسب خود را به هخامنشيان متصل كنند"پهلوي"محمدرضا شاه نيز كه با جعل صفت 

 . ابزاري مي كردند تا خود را مدافع عظمت ايران نشان دهند يتنها از آيين هاي نوروز استفاده

هايي مي تواند يك ملت را با همه تاريخ اش  تا به امروز بر سر فرهنگ و دين و آيين ما آمده به تن57آنچه پس از انقالب سال  و به نظر من 

اين جشن بزرگ باستاني نهفته است كه با اين همه باليا همچنان پرشكوه تر از  ،"نوروز"نابود كند و جاي تعجحب است كه چه رازي در 

 .هميشه در وجود تك تك ما جريان دارد

 .براي شما بنويسمصه طور خالدر پايان بهتر ديدم خالصه اي از برخي مراسم نوروز را به 

 روشن كردن آتش بر بام خانه ها در هفت روز پاياني سال 

 رسم بر اين بود كه بر بام خانه ها آتش روشن كنند و نگذارند آتش خاموش شود تا اين شعله هاي اهورايي راهنمايي ، آخر سا  يدر هفته

 اين آتش را به سه قسمت تقسيم مي كردند به نام سه فرشته مقرب در زمان هخامنشيان رسم بر اين شد كه. باشد براي فروهرهاي نياكان

 .و پس از آن آتش را به نام امشاسپندان به هفت قسمت تقسيم مي كردند و بر آنها نيايش مي خواندند)  آبان، آذر،آسمان(خدا 

.  نام گرفت"چهارشنبه سوري"ن تركيب شد و  رسم اشتباهي از آنان وارد ايران شد و با جشن آتش ايرانيا،سفانه پس از حمله ي اعرابأمت

اعراب جاهليت روز چهارشنبه را نحس مي شمردند و براي همين در اين روز آتش روشن مي كردند و براي رفع اين نحسي از روي آتش مي 

نبه سوري كامال بي معناست در حالي كه ما در ايران پيش از حمله ي اعراب چيزي به نام هفته نداشتيم و لذا رسمي به نام چهارش. پريدند

اينها در حالي ست كه اغلب مردمان ي همه .  پريدن از روي آتش نوعي بي حرمتي نسبت به آن است، ما ايرانيان و جالب آنكه در فرهنگ

 . نيز به قدمت نوروز است و از نياكان ما برايمان مانده است"چهارشنبه سوري"فكر مي كنند 

 خانه تكاني نوروز 

 خود سرازير مي شوند و از خانه و هفت سين و  يديرين بر اين عقيده بودند كه فروهر هاي مردگان روز اول به خانه و كاشانهايرانيان 

 .خوردني ها ديدن مي كنند و بر بازماندگان واجب است طوري عمل كنند كه فروهر گذشتگان با شادكامي به جاي خود بازگردند

  هفت سين  يسفره

آنان در سال  و به نيت ياري جستن از ) امرداد، خورداد، سپندارمزد، شهريور، ارديبهشت، بهمن،هرمزد( هفت امشاسپند اين سفره به عدد 
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 . نو چيده مي شود

  جشن بزرگ ميالد اشو زرتشت ، خرداد روز،روز ششم فروردين

 اين روز  يدر كتب پهلوي درباره. بر بزرگ ايراني روز تولد اشو زرتشت پيام، روز ششم يا خرداد روز است،يكي از مهمترين روزهاي نوروز

 كيومرث ديو آرزو را ؛ ايران زمين در چنين روزي پيدايي يافت؛در اين روز در پيكر مردم جان و جنبش به وجود آمد: اينگونه نقل شده است

 ؛ي در اين روز به پيدايي آمد هوشنگ پيشداد،؛چون دو ساقه ي ريواس از زمين رستند) همشيه و مشيان( نخستين جفت بشر ،؛كشت

 جمشيد جهان را بي مرگ و مردمان را هميشه جوان كرد و زرتشت در اين روز براي اولين بار مورد وحي ؛تهمورث اهريمن را به بند كشيد

 .اهورامزدا قرار گرفت

 )تير روز فروردين ماه(روز سيزدهم فروردين 

 در صحرايي سبز و خرم خيمه بر پا مي كرد و بارعام مي داد و ، نعمت هاي آفريدگاردر اين روز جمشيد به پاس نوروز و براي شكرگزاري

 .اين رسم هر سال ادامه مي يافت و امروزه نيز همچنان جزئي جدانشدني از شادي هاي نوروز است

 سبزه گره زدن در روز سيزدهم نوروز 

روز سيزدهم فروردين براي اولين بار در جهان با هم ازدواج در د قلوي كيومرث بودن گفته شده است مشيه و مشيانه كه دختر و پسر دو

 پايه ي ازدواج خود را بنا نهادند و چون ،در آن زمان چون عقد و نكاهي شناخته شده نبود آن دو به وسيله ي گره زدن دو شاخه مو. نمودند

اين مراسم همچنان ادامه  كه محفوظ نگه داشتند تا به امروز ينهداستان آن را سينه به س ايرانيان باستان از اين راز به خوبي آگاهي داشتند

 .دارد

 به اميد ؛و آنچه گفتم تنها گزيده اي كوتاه از عظمت و شكوه اين جشن باستاني بود.  اينچنين است نوروز بزرگ و جاودانه ايرانيان،آري

 .روزهايي نو براي ايران و همه ايرانيان

 

 ١٣٨۶زمان تحويل سال 

  ثانيه صبح26 دقيقه و 37 و 3 مارچ ساعت 21هارشنبه چ: ايران

  ثانيه بعدازظهر26 دقيقه و 7 و 7 مارچ ساعت 20 سه شنبه :تورنتو و شرق آمريكا

  ثانيه بعدازظهر26 دقيقه و 7 و 4 مارچ ساعت 20 سه شنبه :ونكوور و غرب آمريكا

  مبارك باد1386سال 

 



  

 وفا:  عکاس

 

 گوشه اي از باغ وفا

 

 ظره اي از باالي كوه الجورمن
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 كوه سرخ

 

 سر راه دانشگاه
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 سانسور ادبيات غرب در ايران خيانت به تاريخچه ی ادبی ايران است  

 آذر نفيسي

  2006نوامبر ، روزنامه ي گاردين

 ساقي قهرمان: برگردان

ي  ايران كشيده شده و  گيج اين در حالي كه توجه دولت هاي غربي به تهديد سالح هاي كشتار جمع

خبرند، رژيم اسالمي خود با تهديدهايي از درون كشور روبرو است و روز به روز بر سركوب كارگران، 

تحليلگران غربي . زنان، دانشجويان، گي ها، اقليت ها، و اين روزها، ناشران و نويسندگان، مي افزايد

 "بوف كور" ويليام فالكنر، "من در بستر مرگ"رسند شايد در نيروي انگيزاننده ي متن شك كنند و بپ

 دان براون، چه "رمز داوينچي" تريسي شواليه، و حتي "گوشواره ي مرواريد"دختري با " ايرج پزشكزاد، "عموجان ناپلئون"صادق هدايت، 

 تفكر آگاه است و از زبان وزير ارشاد و تأثيري در روند سياسي ايران مي تواند داشته باشد؟ اما رژيم ايران به خوبي از معجزه ي تخيل و

 .  ندهند"غذاي مسموم غربي را به خورد نسل جوان"فرهنگ اسالمي به ناشران هشدار مي دهد كه اين 

 

پس از گذشت .  تهديدي براي نسل جوان نيست، تهديدي است براي دست اندركاران ديكتاتوري مذهبي"اين غذاي مسموم"واضح است كه 

 از انقالب، رژيم اسالمي نه فقط پاسخي قانع كننده به شهروندان ايران در اختيار شهروندان ايران نگذاشته است، واقعيت بيست و هفت سال

آن است كه حتي قادر نبوده پيروزي رژيم در عرصه هاي فرهنگي را به چهره هايي كه خود در سلسله مراتب مذهبي جايگاهي دارند، 

قالب كه قرار بود ارزش هاي انقالب را حفظ كنند و پايه هاي قدرت ايدئولوژيك رژيم باشند، و نسل جوان نسل جوان، بچه هاي ان. بباوراند

سابق انقالبي، آنهايي كه از ميانشان بسياري جان خود را براي حفاظت از انقالب داده بودند، همان دو گروهي كه رژيم به سرسپردگي شان 

 . ر رفته در آثار ادبي را به كار مي گيرند تا در مقابل سركوب فكري همين رژيم مقاومت كنندتكيه كرده بود، حاال تخيل و تفكر به كا

 

جوان ها با شعر تن كام فروغ فرخزاد، و سيمين بهبهاني هشتاد ساله ي فمينيست فعال حقوق بشر، با شعر و داستان جيمز جويس و جرارد 

ابق نظير اكبر گنجي از هانا آردنت و اسپينوزا و نيز حافظ و موالنا نقل قول مي آورند و انقالبي هاي س. منلي هاپكينز از خود بيخود مي شوند

چندي پيش احمدي نژاد . فضاي باز دموكراسي سكوالر و يا برچيده شدن سركوب هاي حاضر را زير نام فرهنگ و سنت طلب مي كنند

بوده سكلوالريسم و ليبراليسم از فضاي فكري ايرانيان دانشگاهي ريشه رئيس جمهور ايران اعتراف كرد كه انقالب در دهه هاي گذشته قادر ن
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 . كن كند و از دانشجويان دعوت كرد دانشگاه هاي پاكسازي شده را از نفوذ عناصر سكوالر و ليبرال يكبار ديگر پاكسازي كنند

 

واننده ي ايراني احساس فرودستي ايجاد مي كنند و آنان مقامات ايراني ادعا دارند بعضي از كتاب هايي كه ممنوع اعالم شده اند آشكارا در خ

خواندن كتاب هاي غربي نشانه ي فرودستي نيست بلكه پذيرش تفكر و تخيلي . اين ادعا بي معني است. را به دنباله رو غرب بدل مي كنند

فارابي آثار افالطون و ارسطو را به عربي جهاني است؛ سنتي كه ريشه اش در ايران به قرن هاي قبل برمي گردد، به زماني كه كساني چون 

 . ترجمه مي كردند و همراه با گسترش اسالم در اروپا به نوزايي فلسفه و تفكر يونان كمك رساندند

 

اين احساس فرودستي نيست، كنجكاوي است و شوق به ارتباط و ايجاد گفتمان با ديگران كه زمينه ساز عطش به آثاري است كه در نقاط 

براي آنان كه از حق معاشرت و تبادل نظر با ساكنان كشورهاي ديگر محروم شده اند، كتاب، فيلم، موسيقي و . ن نوشته مي شوندديگر جها

از طرفي، خواندن و . هنر ديگران راهي است براي رابطه و بازيافتن جايگاهي در كنار ديگران در جاهايي از جهان كه از آنان دريغ شده است

 . اني از آثار غربي شوقي را در خواننده ي ايراني زنده مي كند كه در كشور خودش به فراموشي كشيده شده استبه دست دادن ترجم

 

اما شايد خطرناك تر از عالقه به خواندن كتاب هاي غربي، عشق ايرانيان به و همزاد پنداري شان با آثار ادبي و به خصوص با شاعران 

 نگاه تازه اي، متفاوت با آنچه شاهان مستبد و روحانيون متحجر حكم كردند، در اختيار مردم كالسيك ايران است، كه در طول قرن ها

بيش از هفتصد سال پيش عمر خيام، دانشمند و شاعر و بيخدا، از قطعيت مرگ و تزلزل زندگي نوشت و نوشت كه شفا در عشق . گذاشته اند

 نوشيدن شراب در خلوت، در مالء عام به شالق مي زدند، زير تسمه كشيد و موالنا و شراب است و حافظ، زاهدان دو رو را كه خلق را به جرم

 .  اعالم كرد كه عبادت كه مي كند فرقي نمي كند در مسجد باشد در كليسا باشد يا در كنشت

 

 طنز گزنده فساد و دورويي نشسته در پيشروان ادبيات امروز ايران در آغاز قرن گذشته نيز، نظير ايرج ميرزا، با زباني زنده از شهوت كلمه و با

صادق هدايت، پدر رمان مدرن ايران، عليه خرافات و ديكتاتوري ديني نوشت و با ارزش ترين شاهكار . هرم قدرت مذهبيون را افشا كردند

قعيت كه فرهنگ فارسي، هر اثر شاهدي است بر اين وا. از شاهكارهاي كالسيك تا شعر امروز. رمان مدرن فارسي، بوف كور شوم را خلق كرد

قبل و بعد از اسالم، به قلم بهترين شاعران و نويسندگان نوشته شده و نه آنان كه دين را غصب كردند تا از طريق آن قدرت را به نام خود به 

ن، با آرزوي جهاني شور و عشق و تن كامي و نيز، با جان، با رويگرداني از قدرت و شك به سياست حاكمان و دو رويي زاهدا. كرسي بنشانند

 .  رنگارنگ و چند صدايه، ادبيات ايران به ايران بيرنگ خشمگين كوتاه فكر روي خوش نشان نمي دهد
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تفتيش و حذف عقايد در ايران بر ضرورت وجود كتاب به عنوان پلي براي گفتگو و زمينه اي براي خلق فضاهاي آزاد كه تنگناهاي ناشي از 

در دنيا آزاد انديشان بايد كه ايرانيان را در برابر سانسور و .  مذهب و مكان را از ميان بر دارد، تأكيد مي كندسياست، مليت، نژاد، جنسيت،

حذف حمايت كنند؛ مي توانند همراهي خود را با ايرانيان، با انكار ديدگاهي كه ايران را ساده مي پندارد و حقير مي نمايد ابراز كنند، 

با نگاهي به . ايي يك رژيم دينمدار مدرن، و فرهنگ و ادبيات اصيل مردمي با قدمت تاريخي فرق نمي گذاردديدگاهي كه ميان فرهنگ ادع

سنتي كه در گذشته و با فيتزجرالد، گوته، ادوارد براون و لوئي مسينون شروع شد و امروز با ديگراني كه ايران را با ارزش مي يابند و هنوز از 

صل مي شوند، ادامه يافته، خوب است آن يكي ايران ِ پنهان ِ غصب شده را با خواندن شاهكارهاي بهترين و مسير ادبيات ايران به ايران و

 .                معتمدترين نمايندگانش، يعني شاعران و نويسندگانش، تقدير كنيم

 

 

 

 

 

به قلم نويسنده ي . نشگاه آزاد اسالمي و عالمه طباطبايي استآذر نفيسي استاد ميهمان دانشگاه هاپكينز واشنگتن و استاد سابق دانشگاه تهران، و دا

، كه به سي و دو زبان ترجمه شده و جوايزي چندي را به خود اختصاص داده، مقاالت متعددي در نيويورك تايمز، واشنگتن پست، لوليتا خواني در تهران

آذر نفيسي در حال حاضر مشغول نوشتن دو . ، به چاپ رسيدهاي ناباكوفخوانش انتقادي رمان هبه همين قلم، . وال استريت جورنال، چاپ شده است

 .     ، استآنچه بر زبان نياورده ام، و جمهوري خيالكتاب، 
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 بررسی وضعيت اقتصادی همجنسگرايان در ايران 

 واراند

رايي در ايران يك امر نسبتاً تازه است و خيلي از همجنسگرايان بخصوص در ابتداي اين نوشتار بايد گفت از آنجا كه بررسي پديده ي همجنسگ

همجنسگرايان مرد در پذيرش اين امر مشكالت بزرگي  داشته اند، اين مقوله چه در ميان خود همجنسگرايان و چه در ميان دگر جنسگرايان 

 .ز در جهت اطالع رساني و گسترش آگاهي شده استدر سالهاي اخير كوششهايي ني. بعنوان موضوعي قابل بحث خود را نشان مي دهد

حال با توجه به اينكه قدمي در اين راه پيش نهاده ايم خوب است سعي در رفتار شناسي همجنسگرايان ايراني داشته باشيم و با ديدي باز تر به اين 

ن نيستم اما بنا به تجربيات اندكم موضوع اين بحث را گرچه من كارشناس علوم رفتاري، جامعه شناس، و يا اقتصاد دا.موضوع قابل تأمل بنگريم 

 .وضعيت اقتصادي همجنسگرايان ايراني انتخاب نموده ام

همينجا خاطر نشان مي سازم به دليل اين كه لزبين ها در ايران هميشه در پرده اي از ابهام بوده اند و مخفيانه زيسته اند، برداشت ها و اطالعات ما 

داخل ايران بسيار كم و محدود است، به همين علت اگر اسمي و مثالي از لزبين ها برده نمي شود معذرت خواهي كرده و از زندگي لزبين هاي 

 .اميدواريم كه جامعه ي لزبين نيز در شناخت خودشان بر ديگر هم احساسانشان پيش قدم شوند

 

اس خويش نداشتند و از آنجا كه امروز اين پديده در ايران بسياري از همجنسگرايان تا همين يكي دو دهه ي پيش برداشت درستي از احس

در ابتداي شناسايي به عنوان احساسي طبيعي است، سال هاي گذشته سال هاي خوبي براي همجنسخواهاني كه مجبور به تظاهر به دگر 

 .جنسگرايي بودند، به شمار نمي آيد

كري آنها پيدا نمودن همراه و شريكي براي لحظاتي كوتاه و بعد از آن، پنهان  در اين راه بودند بسياري از  همجنسگراياني كه مشغله ي ف

نمودن خويش از ديد مردمي كه آن ها را انگشت نما مي كردند، راه هر گونه فعاليت اقتصادي، تحصيل و كار در زمينه ي دلخواهشان را سد 

 .  مي كرد

استريت ها مي دادند همان تصور سنتي و غلطي بود كه اكنون به سختي و به چرا ؟ تصور عام در مورد همجنسگراياني كه تن به سكس با 

متأسفانه ميراثي كه از گذشته براي قشر آسيب پذير هموسكشوال در ايران باقي مانده آنچنان در اذهان و . آهستگي در حال تغيير است

يه ي عمومي كه در مورد هموسكشوال ها وجود دارد را مي توان نظر. فرهنگ مردمان رسوخ كرده كه تغيير آن كاري بس مشكل مي نمايد

 : در چند مورد زير خالصه نمود

 .يك همجنسگرا از عهده ي كارهاي سخت بر نمي آيد •
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 . يك همجنسگرا ضريب هوشي پاييني دارد •

 .گي استيك همجنسگرا انساني مطرود و سطح پايين است كه نياز مالي اش در حد برآورده كردن نيازمندي هاي اوليه زند •

يك همجنسگرا نه نياز به كاري پر درآمد دارد و نه نياز به خانه اي مناسب، چرا كه  تمام ذهن او را سكس و روابط جنسي با  •

 . افراد مختلف اشغال كرده

. يك همجنسگرا بازيچه ي دست اين و آن است و در مجالس رقص و بزم بدون پرداخت دستمزدي از او بهره كشي مي توان كرد  •

از داليل عمده ي آنكه همجنسگرايان در گذشته ي نه چندان دور نمي توانستند . ينها تصورات غالب مردم عامي جامعه ي مردساالر ماستا

 . مشاغل پر درآمد و پول ساز انتخاب كنند، و يا در حفظ آن چندان موفق نبودند، مردساالري در جامعه ي ايراني است

سهامداران . د ساالري حتي در روال طبيعي جريان هاي اقتصادي نيز نقش مهمي بازي كرده و مي كندشايد بي ربط نباشد بگوييم كه مر

خصوصاً هموسكشوال هاي (عمده در دنياي اقتصاد مردان هستند، تجار و كارخانه داران عمده، مردان هستند واز آنجا كه هموسكشوال ها 

تارهاي عادي جنس مذكر است رويگردان هستند، و از طرفي در محيط هاي كاري ناخودآگاه از رفتارها و عادات خشن كه جزو رف) مذكر

ايجاب مي كند كه بعضاً رفتاري غير از آنچه ذاتي ايشان است، اختيار نمايند، بنابراين بيشتر هموسكشوال هاي مذكر از كارهاي سخت، 

اشته باشد، رويگردان بوده و همين رويكرد باعث افزايش نرخ بدني، و يا كارهايي كه با عده ي زيادي هتروسكشوال رابطه ي كاري وجود د

 .  بيكاري و نداشتن منبع درآمدي در بين اين قشر مي شود

. همه مي دانيم كه با پيشرفت روز به روز دانش هاي پزشكي، فني، و هنري، ناخودآگاه جامعه ي ايراني نيز دستخوش تغييرات شده است

 . نتز مطرح كنم كه به نظر مي رسد  هيچ ربطي به بحث ما نداشته باشد، اما بي ربط هم نيستهمين جا بايد موضوعي را در پرا

مترقي شدن نسبي جامعه و جو مدرني كه در ايران بوجود آمده هيچ ربطي به نوع حكومت ندارد و مرهون دستاوردهاي رؤساي جمهوري 

ن دولتي ايران در مورد پيشرفت هاي شايان توجه علمي و تحقيقاتي، نظامي و اسالمي نيست، عليرغم تبليغات فراواني كه در راديو و تلويزيو

مهمتر از همه انرژي هسته اي در ايران را هر روز به مردم تلقين مي كنند، اين موارد مرهون گذشت زمان و پيشرفت نامحسوس جامعه بوده 

 . است

ه بهره برداري مي رسد و به دست پر توان رئيس جمهور محترم فعلي بسياري از پروژه هاي عمراني و زير ساختي در كشور كه امروز  ب

با به وقوع پيوستن انقالب و .  زيربنايشان گذاشته شده بود57پروژه هايي هستند كه سال ها پيش و چه بسا قبل از انقالب ! افتتاح مي شود

ي تكميل و بهره برداري را به عقب انداخته بود، از روزگار هشت سال جنگ كه بهانه ي آقازادگان براي چپاول اين مرز و بوم بود و پروسه 

 ! خوش در زمان حال تكميل و مورد استفاده قرار گرفته اند و به حساب دولت نهم و رئيس جمهور عزيزمان گذاشته شده اند
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نسان هاي ديگري كه از امكانات امروز با تأسيس دانشگاه هاي مختلف و روش هاي جديد تعليم و تدريس، همجنسگرايان نيز همانند تمام ا

مساوي در جامعه برخوردارند موجبات رشد و ترقي خود را فراهم مي آورند و شاهديم كه خوشبختانه نسل جديد همجنسگرايان انسان هاي 

 . فرهيخته و تحصيلكرده اند كه آينده ي روشني پيش رو دارند

 در نسل قبل همجنسگرايان، با توجه به خلقيات و روحيات ايشان، به وفور آرايشگري، فروشندگي، رانندگي تاكسي و از اين دست مشاغل

ديده مي شد، اما امروز خوشبختانه مي بينيم كه همجنسگرايان در رده هاي پزشكي و مهندسي، تحقيقاتي و دانشگاهي نيز صاحب عنوان 

 خواسته پنهانند اما با تالشي كه سازمان هاي فعال حقوق مي باشند و قشري فعال را در جامعه تشكيل مي دهند؛ هر چند در زير نقابي خود

بشر و همينطور سازمان همجنسگرايان ايراني انجام مي دهد، اميدواريم كه اين نقاب نيز برداشته شود و همجنسگرايان بدون ترس از اعدام و 

 . دستگيري به فعاليت هاي مفيد اجتماعي و اقتصادي بپردازند

ن پروسه زمان زيادي را طلب كند اما با وجود پرداختن رسانه هاي اينترنتي و روزنامه و مجالت خارج از ايران به گرچه به نظر مي رسد اي

پديده ي همجنسگرايي و همجنسگرايان در ايران، اميد مي رود كه اين قشر بتواند با توجه به قابليت ها و توانايي هايي كه دارد جايگاه 

 .  نيز در جامعه پيدا نموده و به يك اهرم مؤثر در روابط اقتصادي و تجاري تبديل شودمناسب خود را از لحاظ اقتصادي

او به بيان . از همجنسگراياني است كه به تازگي تخصص خويش را اخذ كرده و به طبابت در يك درمانگاه شبانه روزي مشغول است( ) دكتر 

 طول تحصيل كارهاي پاره وقت را بدون در نظر گرفتن گرايش خود  انجام كمبودهاي اقتصادي و تنگناهاي مالي اش پرداخت و اين كه در

او شاغل بودن در بخش خدمات اجتماعي را يكي از بزرگترين شانس هاي زندگي اش مي داند و با اين . مي داد، چون هدفي بزرگ داشت

وستان همجنسگرايي داشته كه بعد از پايان دوران او با بيان اين كه د. كه هنوز جوان است، اما آينده ي مالي خوبي را در پيش دارد

دبيرستان نتوانستند ادامه ي تحصيل بدهند، اضافه مي كند كه به عقيده ي او، دليل آن عدم آگاهي آنها از هويت جنسي و ارجح دانستن 

ال از كار و زندگي مناسبي برخوردار  س35 تا 25او از اين كه تعداد زيادي از همجنسگرايان بين . روابط جنسي و آزادي ايجاد رابطه است

بايد گفت كه پديده هاي ديگري نيز كه زاييده ي شرايط بد اقتصادي كشورند كه غالب اقشار را تحت تأثير قرار . نيستند ، اظهار تأسف كرد

 . داده و در انتظار همجنسگرايان است، نظير روسپي گري

در ميان . ، در ايران، روسپيگري به عنوان منبع در آمد مختصر، رواج داردبه علت محدوديت هاي خاص همجنسگرايان بخصوص گي ها

دگرجنسگرايان نيز هستند كساني كه به داليلي از عهده ي مخارج زندگيشان برنمي آيند و دست به تن فروشي و خودفروشي مي زنند كه 

 . اين امر بيشتر در زنان دگرجنسگرا نمود دارد

 فروشي به مانند روسپي گري دگر جنسگرايان راه مناسبي شده است براي داشتن درآمدي هر چند كوتاه در بين همجنسگرايان نيز  تن
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با آنكه روسپي گري بين پسران همجنسگرا و در بين جامعه ي كوچك همجنسگرايان . مدت و ناچيز، اما راحت و بي نياز به كار سخت بدني

 . ابل توجهي حتي در شهرستان هاي دور از مركز دست به اين كار مي زنندزمان كوتاهي است كه نمود پيدا كرده، اما تعداد ق

 . شنيدن اين معضل از زبان يكي ديگر از همجنسگرايان كه شغلي آزاد داشت، باعث تعجب من شد

جري براي او در اين بوتيك لباس هاي تين اي. شاهين يك گي است كه در بازار يكي از شهرستان هاي جنوب غرب، بوتيك كوچكي دارد

شاهين از كارش راضي است و مشتري هاي ثابتي هم دارد اما وضعيت همه ي همجنسگراياني كه در اين شهر دور از مركز . فروش دارد

 .زندگي مي كنند به اين صورت نيست 

شه ي بوتيك جا خوش مانكن هاي زيبايي كه در گو. بعد از ظهر يك روز خنك پاييزي به بوتيك او رفتم تا با هم صحبتي داشته باشيم

شاهين به .   اروپا و امريكا برايشان سر و دست مي شكنندfashionكرده بودند آدم را ياد مدل هاي گرانقيمتي مي اندازد كه در سالن هاي 

 .چند مشتري مي رسد و بعد متوجه ي من مي شود

 . رد وضعيت مشتري هاي  همجنسگراي او مي پرسمبه او مي گويم كه قصد خريد ندارم و در مو. لبخندي مي زند و به طرفم مي آيد

 .او  از دوستانش مي گويد

سعي مي كنم با همه يه جور برخورد داشته باشم اما . مي دوني من دوست گي زياد دارم و اكثراً هم مشتري هاي ثابتم هستند -

 ...اكثر دوستاي گي من بيكار هستند... خوب نميشه

 يعني منبع درآمدي ندارند؟ -

 ...براي ماها كه بيشتر هم هست با مشكالتي كه ماها داريم... حاال اين مشكل براي همه هست... اقع همينطوره بله درو -

 مثالً چه مشكلي؟ -

ديدي تا بحال يه گي بره كارگر ساختموني بشه؟ يا اين كه توي ... يا كارهايي كه درتوان ما نيست... خوب آدم هاي محل كار -

تازه اين براي كساني صدق مي كنه كه خانواده هاي خوبي دارند و ... ي ها اصالً طاقت نمي آرندمحيط هاي اداري و كارمندي، گ

خيلي ها رو ديدم كه اصال نمي دونن گي هستند يا نه اما بازم حاضر نيستند يه كار دايم . يا با فرهنگ خاصي بزرگ شده اند

 . داشته باشند

 ...ار خود توخوب كارهاي زيادي هست كه بشه انجام داد مثل ك -

 ...خودت مي دوني كه گي ها هر كاري انجام نمي دن... اما سرمايه مي خواد... بله -

 ! يعني ايرادي هستيم ؟ -
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 ...خود من خيلي از كارها رو قبول نمي كردم تا وقتي كه اين بوتيك رو باز كردم...تقريباً  -

 و مي شناسي؟با مشتري هاي گي ات چطوري برخورد مي كني؟ اون هايي كه بيكارند ر -

 .خوب من خيلي رعايتشون مي كنم بعضي وقت ها به قيمت خريد جنسي رو بهشون مي دم -

 نه؟... اينجوري كمكي هم كرده اي -

 ...مي دوني كسايي رو مي شناسم كه به خاطر پول هر كار مي كنن... درسته اما خوب بايد يه كار اساسي كرد -

 .راستي؟ من كه نديدم -

كه بري خيلي ها رو مي بيني كه اتو مي زنن البته اينجا مثل تهران نيست كه به راحتي اين كار ... ولواراما من ديدم توي همين ب -

حتي براي يه اورال توي يه ... اكثراً براي سكس پول مي گيرند... به خاطر پول... چرا؟... رو بكنن اما خوب دست كمي هم نداره 

 ...ماشين

 . گاه كرد و خنديدبه چشم هاي من كه از حدقه در آمده ن

 مثل روسپي ها؟ -

تو ... من فكر مي كنم به خاطر بيكاري و وضع بد اقتصاديه كه اينها تن به اين كار ميدن... روسپي بودن كه شاخ و دم نداره. دقيقاً -

ه فكر مي كني چرا بايد كسي بهترين احساسش رو براي پول حروم بكنه؟ شايد هيچ كس دلش نخواد يه سكس بي عشق و عالق

داشته باشه اما من كسايي رو مي شناسم كه  ميك آپ مي كنند در حالي كه اصالً نياز به اين كار ندارند و به تن فروشي رو 

 ...آوردن به علت نداشتن درآمد و يا كار

 

**** 

ه در كشورهاي ديگر به راستي جواب اين سؤال را چه كسي مي داند و در واقع مقصر اصلي كيست؟ تجارت سكس گرچه در ايران آنطور ك

همچون كشورهاي حاشيه ي خليج فارس مشهود نيست و يا به داليل سنتي در دايره ي زنان روسپي خالصه شده است، اما حقيقتي است 

 . كه وجود دارد

وشتن يكي دو بحث هاي رفتار شناسي همجنسگرايان در ايران موضوع تازه اي است كه نياز به بحث هاي كارشناسانه و طوالني دارد و با ن

 .مقاله و نوشتار دردي دوا نمي شود

گرچه اشكاالت بزرگ فرهنگي در جامعه ي ما رو به رشد است و اين مختص هر جامعه ي رو به رشدي است كه تنوع فرهنگي از خوب تا بد 
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شكيل ندهد، پس آشناسازي اين قشر با در ايران را شايد ت) با خوشبيني زياد البته( درصد 5را در خود جا دهد، اما قشر همجنسگرا بيشتر از 

 . فرهنگ همجنسگرايي و تشويق آنها به تحصيل و فرا گرفتن مهارتي فراخور تواناييشان به نظر نمي رسد كار سختي باشد

ا كه ما به نظر مي رسد با توجه به تالش هايي كه در شناخت هويت جنسي افراد از طرف نشريات اينترنتي و افراد خاص شده است، و از آنج

ايراني ها يا از اين طرف بام مي افتيم يا از آن طرف، همجنسگرايان هويت جنسيشان و گرايش به همجنس را در وحله ي نخست قرار داده 

همين موضوع باعث مي شود نتوانند . اند و آن را معياري براي كارهاي بعدي و فعاليت هايي كه مي خواهند انجام دهند، در نظر گرفته اند

در حالي كه همجنسگرايان مي توانند يك گي و يا . كاري را حتي اگر در آن تخصص دارند، به راحتي بپذيرند و در هر محيطي كار نكنندهر 

يك لزبين باقي مانده و در محيط هاي رسمي با هتروسكشوال ها كار كنند، چرا كه اكثريت جامعه را هتروسكشوال ها تشكيل مي دهند و 

ظر باشيم تا جامعه اي كه همه ي آنها هموسكشوال هستند تشكيل شده و آن وقت به راحتي فعاليت كنيم و دست به ما نمي توانيم منت

 ! كارهاي بزرگ بزنيم

با محدوديت هايي كه ما داريم مي توانيم يك همجنسگرا باقي مانده و بدون آن . مطمئن باشيد كارهاي بزرگ در محدوديت انجام مي پذيرد

 . ان را جار بزنيم به كار و زندگي روزمره و عادي مان بپردازيم و سر لوحه ي كارهامان را همجنسگرايي قرار ندهيمكه هويت جنسي م

انجام كارهاي فرهنگي كه امروزه روز رو به رشد است و با وجود اين كه  همجنسگرايان زيادي قبل از اين كه كسي برايشان نسخه اي بپيچد 

ا و آمالشان هستند، اما همين فعاليت هاي فرهنگي نياز به سازماندهي و برنامه ريزي براي قشري دارد كه در حال دستيابي به خواسته ه

 . هنوز مشكالت زيادي سر راه دارد

طبقه ي متوسط سال هاست كه دست به گريبان اين موضوع است و البته از . وضعيت بد اقتصادي در ايران مختص يك قشر خاص نيست

 همجنسگرايان در ايران متعلق به قشر متوسط هستند بايد توجه داشت كه تنها با تالش مضاعف و ادامه ي تحصيل و در آن جايي كه بيشتر

صورتي كه امكانش نبود با فرا گرفتن فني كه درخور شأن و شخصيت فرد باشد سواي موضوع همجنسگرايي منبع درآمدي براي خود 

 . بسازند

يد بدون اين كه منتظر باشند تا معجزه اي از آسمان برايشان نازل شود، با توجه به اهدافي كه در اين خود همجنسگرايان هستند كه با

 . زندگي براي خود در نظر گرفته اند، دست به فعاليت هاي اقتصادي زده و آينده ي خود را روشن كنند

 

 1385 دي ماه –واراند 

بازگشت به فهرست
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 جنده ام     من    هآر

 سسي. تا. ام

 . دوست بوده ايمهاي سال به دنبال آن ناكجا آبادِ سال. رنج فراوان كشيديم. خشم خود را فرو خورديم

عشق را در نگاه . در درونم جز رنج و افسردگي نيست. با اعصاب خرد و درمانده به همه چيز نگاه مي كنم. هنوز از خودم رضايتي ندارم

 به ، نسبي بودنلفظ ،مي داني. به وجد نمي آورد هيچ آوايي و صدايي مرا. تمام نمي كندرا ديگر هيچ شعري تنهايي ام . ديگران مي جويم

 . بلكه به معناي بي هويتي، بي حالتي، بي اخالقي است،معناي نسبي بودن نيست

ي آيا همه . شود دث ميمن حا  علت و معلولي بر ي جبر گونه يهمه چيز در يك دايره؟  مي گويند اختيار، اما كدام اختيار.خدايا چه كنم

 . ذره اي عشق برايم فراهم نيست و حسم عميق تر از اينكه هست، نيست؟اين عبارت ها آدم ر ا به سمت عنوان اين نوشته نمي برد

كار  هر.  خودمخود  مي بينم، نه در بي پولي نرسيدن ها به اهدافم را، در اين يمشكالتم، همهي  همه .نيازم به پول بيشتر از گذشته است

 . من جنده امهآر. كه به نظر تو مي آيمآني  نه ، مي گويم خودمكني من همان ام كهب

هيچ روزنه . هيچكس حالم را در نمي يابد.  سطحي و ظاهري مي بينم راگونه محبت به خودم  هر.بي اعتمادم، چون همه به من بي اعتمادند

 با كمترين كم محلي دنيا . عين خوشبختي مي دانم راك ترين توجهي از ديگرانكوچ.  شودكاشكي عمرم زودتر تمام .اي رو به آينده ندارم

كه هيچ حركتي نمي كنم يك دفعه جمع خوبي ها به نزدم   زماني.هر چه مي كوشم و تالش مي كنم، نمي رسم. برايم تيره و تار مي شود

 .از دست مي دهم را زود  به دست نياورده اممچيزي كه خود آن را به دست نياورده ام و هرم  اما چه فايده، خود.مي آيند

. ت چه لذت  كوتاه مدتي دارد زماني كه مي گويم كا.و با چندين نفر خداحافظي كرده ام،  تمام شد،نمي دانم به چندين نفر گفته ام كات

ه  چ.را ترك كنم شق خود بدانم و اوچه لذتي دارد كه او را عا .هيچوقت با كسي دوستي مداوم نداشته ام، گويي عشق را در جدايي مي بينم

 چقدر خوب است او به فكر كارهايي بيفتد كه برايم انجام داده است و هميشه . دارد او در پي من باشد و من به او كم محلي كنميلذت

 تخدايا خود. كنمرا ترك مي  موقع با كسي طرح دوستي مي بندم او هر.  لذت دوستي برايم بيشتر در لذت ترك اوسته،آر. پشيمان باشد

 يا من ديوانه ام، يا ، نمي دانم.چندين و چند بار تجربه، دوستي دوباره ايحاد كرده ام، اما هيچ وقت نتيجه اي نداشت داني كه بعد از مي

 است، چقدر تنها يادگار دوران گذشته ام همين توهم. وانمود مي كنم هستمآنچه نيستم را  گول مي زنم، خدايا گهگاهي ديگران را. ديگران

من كه به .  من اينگونه خيالبافي مي كنند ي تقصير خودشان است كه اينگونه متوهم هستند و درباره. دروغ كه نمي گويم.لذت بخش است

م شان توهرويارو با  من، بلكه رويارو بامي آيند، نه پيش  ديگران اينگونه در دوستي .رد هم نمي كنمتوهم آن ها را  ، اماآنها دروغ نمي گويم
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 .مناز 

چه لذتي دارد كه او  مرا بشكند، ولي .  هميشه مي گويم ولش كن، بگذار مرا بشكند.م، اما امروز از عاشق شدن مي ترسمه ابارها عاشق شد

  .هيچوقت نمي خواهم او را بشكنم

 .به اين عادت كرده ام . ديگر تمام مي شود،وقتي با او هستم، هميشه در ذهنم هست، ولي وقتي ميگويم كات

شايد هم . اين نشان آن است كه چقدر به هم دروغ گفته ايم، البته دروغ هاي سفيد. وقتي به تو مي گويم كات، چه راحت آن را مي پذيري

بهترين كالمي . جدا شويماز هم دو بعد از مدت كوتاهي بايستي  دروغ نگفته ايم، شايد، اينقدر خسته ايم كه ديگر باورمان شده است كه هر

.  از اول به درد هم نمي خورديم يا تيپ هم نيستيمو يا اصالً. روان پريشي هستيمهاي  آدم ،بله: ه در وقت خداحافظي مي گوييم اين استك

 . من جنده امه،رآ. به يك زندگي كه با عشق آغاز شود و با عقل ادامه يابد، عادت نداريم.  اينگونه برخوردها عادتمان شدهه،رآ

 مي  هم در بيرون، مالقات كرده ايم،يم، حتي گهگاهي آنهايي را كه ديده ايما صفات اخالقي ما اين است كه كم حافظه  يكي از،مي داني

ما به . است همه چيز لرزان و متغير. باور كرده ايم كه همه چيز زود گذر است. عادت كرده ايم كم حافظه باشيم. بينيم، به ياد نمي آوريم

زماني كه مي گوييم من، منظورمان اين .  من، ديگر نمي توانيم بگوييم.گرفته شده هدف ما از ما .ر عادت كرده ايميراالحوال بودن يكديگغمت

 . من عاشقم، من فكر مي كنم،هيچوقت نمي خواهيم بگوييم من هستم.  برترم، از تو،است كه من

 . همه، همه،جامعه، هم كالسي هاهميشه خودمان را پنهان مي كنيم، از ديگران، از خانواده، از دوستان، از 

 كمترين  اگرجاي پدرمان هستند آن هايي كه  حتي.محبت ديگران مي شويمي اينگونه است كه هميشه محتاج ديگران مي شويم، برده 

ندارند مي  كه ادعايي آرامش را در كساني دنبال آرامشيم و .ي كنيم حتي با آنها سكس م، وابسته مي شويم، عاشق مي شويم بكنند،محبتي

 بلكه به دليل كهولت سن شان، بسياري از مسائل چه بد و چه خوب در درونشان تثبيت  اند، جدا بافته ينه به سبب اينكه تافته. جوييم

 . من جنده ام است،اينگونهه، رآ. استشده 

 آن هم به دليل اين كه جزو امور غير مي داني اينقدر من و شما از هم دور شده ايم كه تنها وجه مشتركمان همان احساس جنسي ما است،

 . كرديم اگر به اختيار خودمان بود، چنان  مي كرديم كه با ساير مسائل زندگي مان ، وگرنه،اجتماعي است

كه  مي دانم، اينقدر با توهم آشنايم .كنندرا ارضا  ماتخيل  كساني كه فقط مي توانند ؛اين جندگي باعث شده كه دنبال افراد ماجراجو باشيم

 . بدهند، باز توهم آن، برايم شيرين تر استن به ماگر بسياري از مواهب اين عالم را عيناً

مي تواند هوس هاي زود .  ارضا مي كند را خوباز چيزهاي ما نيست، بلكه توهم ما  از پول براي دستگيري. آمال و آرزومان پول است يهمه

و هزار راه نرفته مان را ياد نگرفته ايم مي تواند هزار و يك كاري كه . يگران پنهان كندمي تواند خودمان را از د. گذرمان را التيام بخشد
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 .  اين پول است كه به ما اعتماد مي دهد.خواستن همديگر و ماندن با همديگر براي ستمي داني، پول، مالك ما. جبران كند

ن اجتماعي، هر چيز أفردي، شرشد . استموجود آن ر چيز د همين عنصر شفابخش كه همه . پولم يده ام چون بنده... من جه، آرهآر

كساني كه همه  . نفس مي كشم دراين جامعه چون ديگراني هستند كه مثل من جنده نيستند،مي داني .مطلوب را برايم فراهم مي كند

ي اگر همه بنده . عي اعتقاد دارندهنوز به كار، تخصص، علم، اخالق، تعامالت اجتماعي و ارتباطات اجتما. چيزشان به پول ختم نمي شود

 .جندهها به مي گويند مي داني من آنان را احمق خطاب مي كنم و آن. پول بودند بازار من خراب مي شد

 .به من لذت بخشد فقط ساعتي  توهمم همه كار مي كنم، حتي اگر آن خيال، ساعتي طول بكشد و آنبراي رسيدن به آن خيالم و

 صوري است، ،مي دانيم بازار فخرفروشي، بازار خود خواهي و بازار خودپسنديه مان  هم.رره ايم كه باال و پايين داردما جنده ها، مردم شهر ب

.  مي شويم نزديكاوبي توجه باشد، به هر كه  دور مي شويم و اوهركسي به ما توجه كند، از . اما هميشه هيزم به آتش آن اضافه مي كنيم

 در هيچوقت حيرت. يمسته ام، قضيه را معكوس مي كنيم و چنان نشان مي دهيم كه از قبل، آن را مي دانچيزي از كسي ياد مي گيري هر

هميشه به دنبال آن كالس . چنين وضعيتي قرار گرفتيم، به بي خيالي از آن بگذريم دراگر  چون به خودمان ياد داده ايم  شود نمايان نميما

 سعي مي ه، آر. يا خاموشيم يا مثل خودش كالس مي گذاريم،كسي كه برايمان كالس بگذارد، و در مقابل گذاشتن هاي بي فايده هسيتم

 .هميشه بلند بلند فكر مي كنيم .افله عقب نمانيمقكنيم از 

رد درونمان را براي ديگران كنار بزنيم، موي  البته حق داريم چون اگر پرده .عادت داريمواگويه به  بيشتر با خودمان واگويه مي كنيم و

تيز هوشي هر كس  مي گذاريم  حتي كوچكترين مسائل شخصي مان را به كسي نگفته ايم، نهايتاً استهاي سال  سال.هجوم واقع مي شويم

 .به خرج داد، بفهمد

 ما كه  چونا؟مي داني چر.  خيلي ها را مي شناسم كه اگر تكنيك ما جنده ها را بكار نبرند، به افسردگي شديد مبتال   مي شوند،مي داني

زندگي ي هوش نداريم، معيشت صحيح و درست هم نداريم، اعتماد به نفس هم از ما گرفته شده، حاال اگر با سكس، كه قسمت عمده 

 .بخشيمبالتيام سكس را با  ديگرمان بگذار درد هاي. بود عمر مبتال به افسردگي خواهيم  ي كنار نياييم، همه،ماست

 ،اين مسائلي  همه ،تازه .ديگر نينديشيمچيزهاي باعث شود كه به ها  اين  ي بگذار همه. تر شود گرمبگذار بازار سكس و سكس فروشي

...  دولت و ،همان مشكالتي كه در شهر، مدرسه، اداره، دانشگاه، خيابان  مسائل و مشكالتي است كه ساير افراد جامعه دارند، يجداي همه

 .وجود دارد

 آره       آره      جنده ام من 

 

 ازگشت به فهرستب
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 اولين فقيه همجنس گرا

 مهدي عقيلي

 

ـ 159(يحيي بن اكثم فقيه اصولي و قاضي القضات و مشاور مأمون خليفه عباسي يكي از نام آورترين همجنسگرايان تاريخ اسالم است 

 ) هـ243

ايان است و معموالً همه كتب تاريخ عباسي يحيي به علت نزديكيش با مأمون خليفه بلند آوازه سلسله عباسي در تاريخ داراي شهرتي ش

  چرا  كه او در سفر و حضر پيوسته همراه مأمون بود و تدبير امور مملكتي خليفه همواره بدست او بود ـ  روايات خود را از او نقل مي كنند

يد كه به علت همجنسگرايي و به  به قضاوت بصره منصوب شد اما طولي نكش1سالگي21او به دليل چيره دستي اش در علوم اسالمي در سن 

 . فساد كشاندن جوانان شهر از او در نزد مأمون شكايت شد

 از شكايت كنندگان خواست تا براي طرح شكايت داليل محكمي بياورند، 2مأمون كه خود نيز به همجنسگرايي شور و اشتياق فراواني داشت

ينه پيش كشيدند، مأمون او را از قضاي بصره معزول و به قاضي القضاتي بغداد آنها هم شهرت او را در همجنسگرايي و اشعارش را در اين زم

 و در امور ملك 3كه پايتخت جهان اسالم به شمار مي رفت نصب كرد و چيزي نگذشت كه او رفيق حجره و گرمابه و گلستان مأمون شد

شيرين زباني و حاضر جوابي يحيي از عوامل مؤثر در نزديكي و البته . مشاور و وزير او قرار گرفت و اينها همه در روزگار جواني يحيي بود

دوستي او با مأمون بوده است كه در كتاب ها به آن اشاره شده است شرح احوال يحيي بن اكثم به عنوان اولين فقيه همجنسگراي تاريخ 

چنانچه از فحواي كالم . كومي نيز بوده استاسالم قابل تحقيق و بررسي است، كما اينكه او در زمان خود داراي مقامات مهم علمي و ح

تاريخ نويسان بر مي آيد يحيي در زمان مأمون شخص دوم حكومت محسوب مي شده است كه همواره همراه با خليفه و طرف مشاوره او 

 . بوده و از حرمت و عزت بسياري برخوردار بوده است

ي رجال بوده تا آنجا كه ثعالبي صاحب كتاب معروف يتيمة الدهر مأمون را بعد همجنسگرايي يحيي همواره مورد بحث تاريخنويسان و علما

  گو اينكه محققين نظرات فقهاي ديگر را در حليت لواط با غالم مملوك متأثر از فتاوي 4. داند در همجنسگرايي متأثر از يحيي بن اكثم مي

 . يحيي مي دانند و حتي چنين فتاوي را مستقيم به او ربط مي دهند

به شمار مي رود ) مذهب امام احمد بن حنبل(بته من در اين مورد مدرك مستند و معتبري نديده ام و از آنجا هم كه او از شيوخ حنابله ال

بعيد به نظر مي رسد كه قائل به حليت لواطه بوده باشد چرا كه مذهب حنبلي يكي از سختگيرترين مذاهب خمسه اسالمي در مورد لواطه 
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ار فقهاي حنبلي نيك مشهود است من اقوال و عقايد مذاهب مختلف را درباره لواطه ذيل يكي از مقاالت ذكر كرده ام و است و اين در آث

از طرفداري امام احمدبن . نيازي به تكرار آن نمي بينم و بعيد هم مي دانم يحيي همجنسگرايي خود را در نظريات فقهي دخيل كرده باشد

 5. ر مي آيد كه او لواطه و فقاهت را به هم نياميخته باشدحنبل نيز نسبت به يحيي چنين ب

فقها و محدثين مخالف نيز پيوسته او را به علت همجنسگرايي شخصي مذمت كرده اند و چيزي درباره فتاوي او ذكر نكرده اند و ايراد نگرفته 

 . ر نمي كردنداند و طبعاً اگر يحيي فتوايي در حليت لواطه داشت فقهاي مخالف از ذكر آن صرف نظ

باري معموالً همه كساني كه شرح يحيي بن اكثم را آورده اند مقامات علمي و فضل او را ستوده اند و كتب او را از معتبرترين كتب دانسته 

مه ياد كرده سيد ابو القاسم خويي از پرسش و پاسخ او با جواد االئ. اند و مخالفين فقط به علت همجنسگرايي او درباره اش نظر خوبي ندارند

  6. است ولي او را بدليل انحراف از مذهب شيعه موثق نمي داند

 و از شيوخ مذهب حنبلي مي داندش و ابن حجر شرح مبسوطي از اقوال مخالفين و موافقين در 7صاحب طبقات الحنابله او را مي ستايد

 كه در جواب مسائل دهگانه طرح شده از طرف داود بن   من جمله حكايتي در همجنسگرايي او ذكر مي كند8.جرح وتعديل او آورده است

علي پنج سؤال را بخوبي جواب مي دهد اما در مسئله ششم با ديدن جوان زيبارويي كه به مجلس وارد مي شود مضطرب مي گردد و در 

 . د كرده اند در معجم المؤلفين او را يا10 و عمر رضا كحاله9از متأخرين نيز زركلي در اعالم. جواب سؤال مي ماند

صرف نظر از مقام علمي او به هر حال يحيي به علت حضور پيوسته در جلسات مأمون يكي از معتبرترين راويان اخبار و رجال مشهور تاريخ 

 يحيي در عداد محدثين نيز به شمار. مي باشد كما اينكه او مشاور خليفه و قاضي القضات جهان اسالم و فقيه صاحب تصنيف نيز بوده است

او حديث را از فضل بن موسي و عبدالعزيز بن ابي حازم و وكيع و ديگران فرا گرفت و محدثين مشهوري مثل ترمذي و بخاري و . مي رود

اند ولي گروهي چون ابن معين و اسحق بن  راهويه  ابن حبان و حاكم و احمدبن حنبل او را توثيق كرده. بسياري ديگر از او  روايت مي كنند

او در سر تا سر حكومت مأمون قاضي و مشاور و جليس و انيس خليفه بود و تدبير ملك را . اند او را به سرقت حديث متهم داشتهو اباعاصم 

.  بدرود حيات گفت243 يا 242قضاوت دوراني از ايام متوكل نيز با او بوده است و سرانجام در عهد متوكل در ربذه به سال . بدست داشت

11  

  با همه مراتبي كه كتب تاريخ و ادب و فقه و حديث 12. في الفقه و ايجاب التمسك باالحكام القرآن از تأليفات اوستكتاب هاي التنبيه

 . براي يحيي بن اكثم ذكر كرده اند شهرت او به همجنسگرايي پرده بر سر ديگر ابعاد شخصيت او كشيده است

 از اين است كه او هميشه در روي خوبان همجنس حيران بوده و به نگاه و آنچه درباره يحيي بن اكثم در متن كتاب ها آمده است حاكي

همجنسگرايي شديد يحيي بن اكثم باعث اعتراضات فراواني در زمان او شد و حتي شخص خليفه را نيز به . بوسه نيز بسنده نمي كرده است
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يحيي . ن و يحيي و همجنسگرايي شان اختالفي واقع شوداين عمل يحيي هجو گفتند اما اين هجويه ها هيچ گاه باعث نشد كه مابين مأمو

ما سرگذشت يحيي بن اكثم را بصورت ترجمه از .  و اشعاري در همجنسگرايي از او ذكر شده است13بن اكثم مرد اديب و شاعري نيز بوده

  14. نسگرايي او آشنا شودمروج الذهب مسعودي نقل مي كنيم تا ذهن پوياي خواننده بدون واسطه نويسنده بيشتر با ابعاد همج

قال المسعودي ـ يحيي بن اكثم بيش از آنكه رابطه ما بين او و مأمون محكم شود متولي قضاي بصره بود ـ پس به مأمون شكايت بردند كه 

 يا اوالدشان را به كثرت لواطه فاسد كرده است پس مأمون گفت اگر درباره او طعني وارد كنيد از شما قبول مي شود پس گفتند

اوست اي اميرالمؤمنين كه گفته است در . اميرالمؤمنين از او فواحش ظاهر شده و به گناهان كبيره مرتكب گشته و آن از او نمايان است

 صفت غلمان و طبقات و مراتب و اوصافشان و قول او مشهور است ـ 

  شد و من جمله از او در اين معني بود ـ  چه چيز گفته است پس از او حكايتي آوردند كه در آن متهم مي15پس مأمون گفت 

 فعين من يعشقهم ساهره   اربعه تفتن الحاظهم

 منافق ليس له آخره   فواحد دنياه في وجهه

 من خلفه آخره وافره   و آخر دنياه مفتوحه

 قد جمع الدنيا مع اآلخره  و ثالث قد حاز كلتيهما

 ليست له دنيا و ال آخره  و رابع قد ضاع ما بينهم

هار كسند كه نگاه و خواباندن پلك چشمشان فتنه انگيز است و چشم آنكه عاشقشان باشد بيدار مي ماند ـ اول آنكه دنياي او در روي چ

اوست منافق است و براي او آخرتي نيست و ديگر آنكه دنياي او باز است و در پشتش آخرتي فراوان است ـ و سوم آنكه هر دو را به دست 

 . هم آخرت را ـ و چهارم آنكه در ميان آنها ضايع شده است نه آخرتي دارد و نه دنياييآورده هم دنيا و 

 : درباره يحيي و آنچه بر عليه اوست در بصره ابن ابي نعيم مي گويد

 و لم تطأ ارض العراق قدمه  يا ليت يحيي لم يلده اكثمه

 اي دواة لم يلقها قلمه    الوط قاض في العراق نعلمه

  يلجه ارقمهو اي شعب لم

 و پايش زمين عراق را طي نكرده بود  اي كاش كه يحيي را هرگز اكثم نزاييده بود  

 كدام دوات است كه قلم او بدان نرسيده است   لواط كارترين قاضي در عراق مي دانيمش

 و كدام دره كه مارش در آن نخزيده است
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 . ديم او كرد و به او در كارهاي بسياري رخصت بخشيدو پس روزگار ضربان خود بزد و يحيي را به مأمون رساند و ن

 : چه كسي است كه مي گويد: يا ابا محمد: پس روزي مأمون به او گفت

 يري علي من يلوط من باس   قاض ير الحد في الزنا وال

و ابن ابي نعيم است و اوست كه گفت يا اميرالمومنين ا) يحيي. (قاضئي كه درباره زنا حد جاري مي داند و در لواط هيچ اشكالي نمي بيند

 گفته است

 يلوط و الرأس شرما راس     اميرنا يرتشي و حاكمنا

 يري علي من يلوط من باس  قاضي يري الحد في الزناء وال

 امة وال من آل عباس  ما احسب الجور ينقضي و علي الـ

ضئي كه در زنا حد جاري مي داند و در لواط هيچ اشكالي امير ما رشوه مي گيرد و حاكم ما لواط مي كند و رئيس بدترين رئيس است قا

 . نمي بيند

 . گمان ندارم جور پايان پذيرد تا بر سر امت واليت آل عباس است

 . پس مأمون ساعتي از سر به زير انداخت و سپس سربلند كرد و گفت ابن ابي نعيم به سند تبعيد شود

با او با كمربند و قبا و شمشير تزئين كاري شده بر مي نشست و اگر زمستان بود با و همينكه يحيي همراه مأمون به سفر سوار مي شد 

قباهاي خز و كاله سمور و ساز و برگ فراوان سوار مي شد و مجاهرت و تظاهر در لواط را به جايي رساند كه مأمون به او امر كرد كه گروهي 

پس چهارصد غالم امرد فرض ) به امور او بپردازند( در امور او تصرف كنند ـ را با خود فرض داشته باشد كه با سوار شدن او سوار شوند و

 خود ساخت و آنها را از زيبا رويان انتخاب كرد و به آنها رسوا شد و درباره يحيي و گروهش مي گويد و يادآور مي شود راشد بن اسحاق

 الظرف منظر مقلته عيني   خليلي انظرا متعجبين

 اسيل الخد حلو المقلتين  اللفرض ليس يقبل فيه ا

 قليل نبات شعر العارضين   و اال كل اشقر اكثمي

 بقدر جماله و بقبح ذين  يقدم دون موقف صاحبيه

 شديد الطعن بالرمح الرديني  يقودهم اال الهيجاء قاض

 تجدل للجبين و لليدين  اذا شهد الوغا منهم شجاع

 ليوم سالمة ال يوم حين  يقودهم علي علم و حلم
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 بمدمجه يجوز الركبتين  و صار الشيخ منحنيا عليه

 و كلهم جريح الخصيتين  يغادرهم الي االذقان صرعي

اي دو دوست من به ظريف ترين منظري كه چشمانم ديده است شگفتزده نگاه كنيد ـ گروهي كه جز لطيف صورتان شيرين دهن در آن 

در پيش صاحب خود مقدم مي شود به قدر جمال و زشتي . م گياه باشدپذيرفته نمي شود جز هر زيبا روي اكثمي كه موي عارضش ك

كارش قيادتشان مي كند به سوي هيجاء و مبارزه قاضئي كه نيزه اش بلند و ضربتش كاري و شديد است اگر شجاعي از آنها به جنگ حاضر 

 د براي روز سالمت نه روز كارزار شود با پيشاني و دو دست خود جدال مي كند آنها را بسوي علم و بردباري رهبري مي كن

 شيخ بر آن خم مي شود طوري كه از دو زانو در مي گذرد 

به روي صورت طوري كه زنخدان آنها روي زمين باشد آنها را چون جنازه هاي نيم كشته در مي اندازد در حالي كه تخم آنها مجروح شده 

 . است

 و نيز راشد درباره او مي گويد 

 16فاعقبنا بعد الرجاء قنوط   العدل ظاهراً  و كنا نرجي ان نري

 و قاضي قضاة المسلمين يلوط   متي تصلح الدنيا و يصلح اهلها

و اميدوار بوديم كه عدالت را ظاهر و آشكارا ببينيم پس بعد از اميد به نا اميدي دچار شديم كي دنيا و اهلش درست مي شود و قاضي قضاة 

 . مسلمين لواط كار است

كثم بن عمر بن ابي رباح اهل خراسان و از شهر مرو و مردي از بني تميم بود و بصريين من جمله عثمان البتي و غير او شاگردان يحيي بن ا

 17. او بودند و براي او مصنفاتي است كه در رد  فقهاي عراق است بين او و ابي سليمان احمد بن ابي داود بن علي مناظرات فراوان است

 )پايان سخن مسعودي(

مأمون نگاه كرد يحيي بن اكثم را كه به خادم او زير چشمي نگاه مي كرد به خادمش گفت همينكه برخاستم متعرض او : حدثنا ابو العيناء

» لو ال انتم لكنا مومنين«همينكه برخاست خادم به يحيي چشمك زد يحيي گفت . شو پس مأمون برخاست و يحيي را امر به جلوس كرد

 18.  از مؤمنين بوديماگر شما نبوديد ما

مردي كه مدعي پيامبري بود پيش مأمون آوردند يحيي بن اكثم نيز نزد او بود گفت تو را چه وحي شده است گفت آنكه تو لواط كاري و در 

  19. اي دوران كودكي چيزهاي ديگري نيز بوده
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 پانويس

 و الفقه كثيراالدب حسن المعارضه قائما لكل معظلة  و قال طلحه بن محمد بن جعفر كان احد اعالم الدنيا واسع العلم -1

 . 183ـ 179 ص11ابن حجر ـ تهذيب التهذيب ج

 .  درباره مأمون و همجنسگراييش در مقاله همجنسگرايي خلفاء بحث كرده ايم- 2

 الي غالم فدخل الي حين خلوة احتكم:  يا ابا محمد اخبرني عن اظرف غالم مربك قال نعم يا اميرالمؤمنين-و قال المامون ليحيي بن اكثم

اعدي علي خصمي فقلت له من يعدي علي عينيك يا بني قال شفتي و ادناهما مني فلما شممت الخمر من : فلما وصل الي قال يا ايها القاضي

في ثيابه يا بني ما فيه و بلغت حدا من القبل قلت له يا ابني ما بال شفتيك متشققتين فقال احلي مايكون التين اذا تشقق قلت له و يدي 

فلو ال -فضحك المامون و وقع له بمأئتي دينار وقال اوصلها اليه و لو علي اجنحة الطير-انحفك فلما قال كلما دق القصب السكر كان احلي

 .شعف المأمون بالغلمان فمالذة حديث كهذا

  همين كتابـ همچنين نگاه كنيد به231 ص20ـ االغاني ج48ـ 52 ـ مابين الخلفاء و الخلعاء ص3

 و احب المامون الغلمان و الولدان فاتخذهم بدال من النساء و يذكر الثعالبي ان الفضل في ذلك يعود الي يحيي بن اكثم فهو الذي زين -4

ن للمامون  وغرس في قلبه محاسن الغلمان و فضائلهم و خصاصئهم و ذكران المامون نظر يوما الي يحيي في مجلسه و هو يحد النظر الي اب

 )صالح الدين المنجد ما بين الخلفاء و الخلعاء(اخيه الواثق و هو اذ ذاك امرد تاكله العين فتبسم اليه و قال يا ابا محمد حوالينا و ال علينا 

زي بسيار  ـ التهذيب التهذيب و طبقات الحنابله نگاه كنيد به تهذيب التهذيب و طبقات الحنابله ـ معموالً حنابله نسبت به لواطه و نظر با5

سخت مي گيرند ـ ابن جوزي و ابن قيم جوزيه از بزرگان آنان به شمار مي رود كه مخالفتهاي آنان نسبت به عشق و لواطه در كتبشان 

 در توبيخ 322مشهود است ـ خاصه كه حنابله متهم به اعتقاد امرد بودن خداوند نيز بودند ـ الراضي باهللا خليفه عباسي توقيعي به سال 

مي بندد ـ به هر حال مذهب حنبلي توحيد گراترين مذاهب اربعه به شمار مي ) تجسم خدا( دارد كه در آن به حنابله تهمت مجسمه حنابله

ـ نگاه كنيد به كتاب مصائد الشيطان البن قيم الجوزيه همچنين از حكايت ابو الفرج االصفهاني .دانند رود و شاهد بازي را مخالف توحيد مي

نظر المامون الي يحيي بن اكثم يلحظ خادما له فقال : دانسته است حدثنا ابوالعيناه حيي همجنسگرايي را مخالف ايمان ميشود ي معلوم مي

 ص 20االغاني ج » لوال انتم لكنامومنين«تعرض له اذا قمت و قام المأمون و امر يحيي بالجلوس فلما قام غمزه الخادم فقال يحيي : للخادم

224. 

هـ سبط ابن الجوزي او را از شهود عهد نامه مامون و علي بن 1403 لبنان 13458ـ رقم 20يي ـ معجم رجال الحديث ج ـ االمام الخو6
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نمايد چرا كه عهدنامه قبل از شهرت يحيي بن اكثم و در خراسان تنظيم شده است تذكرة الخواص  داند البته درست نمي مي) ع(موسي الرضا 

 )ق. ه1401( بيروت 318ص 

 عبداهللا بن المبارك و سفيان بن عيينه و وكيعاً و خلقاً كثيرا و حدث عن امامنا احمد بأشياء و روي عن يحيي بن اكثم، محمدبن  ـ سمع7

اسماعيل البخاري و ابو حاتم الرازي و اسمعيل بن اسحاق القاضي ـ طبقات الحنابله للقاضي ابي الحسين محمدبن ابي يعلي الجزء االول 

 413ـ 410 الفقي ـ صبتحقيق محمد حامد

 ـ يحيي بن اكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشنج بن عبد عمرو بن عبدالعزي بن اكثم بن صيفي التميمي االسيدي ابو محمد 8

م المروزي القاضي الفقيه ـ روي عن الفضل بن موسي السيناني و ابن مبارك و عبداهللا ابن ادريس و عيسي بن يونس و عبدالعزيز بن ابي حاز

 و ابن عيينه و وكيع  و غيرهم 

و روي عنه الترمذي و البخاري في غير الجامع و علي بن خشرم و هو من اقرانه و ابوداود السنجي و ابو حاتم و اسمعيل القاضي و ابراهيم بن 

 و قال  جعفر بن عثمان ابي طالب و محمدبن اسحاق السراج و آخرون ذكره ابن حبان في الثقات و قال الحاكم كان من ائمه اهل العلم

 الطيالسي عن ابن معين يقول كان يكذب و قال الساجي عن عبداهللا بن اسحاق الجوهري سمعت اباعاصم يقول يحيي بن اكثم كذاب 

و قال الخرائطي عن فضلك  الرازي قال مضيت انا و داوود بن علي الي يحيي بن اكثم و معنا عشره مسائل فالقي عليه داود خمسه مسائل 

 فاجاب فيها احسن جواب فلما كان في السادسه دخل عليه غالم حسن الوجه فلمارآه اضطرب في المسئله 

 . و قال طلحه ابن محمد بن جعفر كان احد اعالم الدنيا واسع العلم و الفقه كثير االدب حسن المعارضه قائماً لكل معضله

 ـ 179ـ 183 ص11ابن حجر تهذيب التهذيب ج

 167 ص9زركلي ـ االعالم ج ـ خير الدين ال9

 187ـ 186 ص13 ـ عمررضا كحاله ـ معجم المؤلفين ج10

فقيه اصولي مجتهد من القضاة اتصل باالمأمون ايام مقام بها فواله قضاء البصره ثم قضاء بغداد و اضاف اليه تدبير ) 242-159(يحيي بن اكثم 

 مملكته

  ـ همان مأخذ 11

  ـ همان مأخذ 12

خطبه اي كه در حضور كسري انوشيروان ) هـ9/ م630(د كه نسب يحيي بن اكثم به حكيم عرب اكثم بن صيفي مي رسد  ـ ناگفته نمان13

 . عادل خوانده است در حكمت و فصاحت مشهور است
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يي نگاه كنيد  ـ طبعاً همجنسگرايي آشكار چنين بزرگ مرداني در تاريخ نمايانگري لواطه بي تأثير نبوده است براي آشنايي با احوال يح14

 به 

ـ مختصر دول 760 ص6 ابن حجر ـ لسان الميزان ج148ـ 150 ص8 الذهبي سيرالنبالء ج22/1ـ 2/ 13ـ 8ابن عساكرـ تاريخ دمشق 

 115االسالم ص

 134 ص -2 الحضارة االسالميه ج -52-48مابين الخلفاء والخلعاء ص 

 .يد اشتياق مأمون را در اطناب كالم او در اين حديث نظر كن-15

 ابو الفرج االصبهاني شعر را به ابراهيم بن ابي محمد يحيي بن مبارك اليزيدي نسبت مي دهد و قال اخبرني محمد بن العباس اليزيدي -16

حدثني عمي عبيداهللا قال حدثني اخي احمد قال زامل في بعض اسفاره بين يحيي بن اكثم و عبادة المخنث فقال عمي ابراهيم في : قال

 ذلك 

 و لم يزل تلك له عاده  م ز امل عبادهو حاك

 يحكم في قيمه لباده لو جازلي حكم لما جازان

 وافت قفاه منه سجاده كم من غالم عز في اهله

 و اراد انها تكون في قفاه : اثر السجود في الجبهه

 و كنا نرجي ان نري العدل ظاهراً  و قال قال في يحيي ايضا

 .434-436 ص 4 مروج الذهب ج -17

  ـ224 ص20 االغاني ج-18

  رساله دلگشا ـ عبيد الزاكاني ـ قسم الطايف العربيه-19
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 )١(دختر عا شقتم 

 
 ساناز

 

در دوران بلوغ زماني كه كم كم داشتم گرايش خودم رو پيدا مي كردم و به قولي از هر نظر داشتم شكل مي گرفتم، حس مي كردم با تمام 

خب، در سن نوجواني دختر پسرها . اون ها چيزي رو دوست داشتند كه من هيچ اشتياقي بهش نداشتم.  هاي خودم  متفاوتمهم سن و سال

به جنس مخالفشون يواش يواش يه حس ديگه اي پيدا مي كنن، ولي من خالي از اين احساس بودم و با هم جنس هاي خودم بيشتر 

علي : يكي مي گفت. همه مي پريدن توي دستشويي مدرسه و شروع مي كردن به آرايشتا زنگ آخر مي خورد . احساس رضايت مي كردم

خيلي دوست داره منو آرايش كرده ببينه، يكي مي گفت محمد نمي زاره موهامو يك سانت هم كوتاه كنم، واي زود باش مريم دير شد االن 

 عين مجسمه مي ايستادم و شور و هيجان دوستانم رو نگاه خالصه همه يه شور و حال خاصي داشتن، ولي من همين طور. مياد سر كوچه

تنها تفاوت اون ها با من اين بود كه براي . برام جالب بودن، خيلي جذاب، چون حرف از عشق بود و احساس و من لذت مي بردم. مي كردم

ي همين خودم رو متفاوت با هم كالسهام حس نمي كردم، برا... يعني من به اون ها كشش عاطفي و. معنايي نداشتن... من علي و محمد و

فكر مي كردم علتش درس خوندن زياد از حد باشه، ولي كم . دپرس مي شدم. كم كم يه حس بدي داشت به سراغم مي اومد. مي دونستم

 آفريده فكر مي كردم تو دنيا فقط من اينطوري. كم متوجه شدم كه اين حس متفاوت بودن من باعث شده يه همچين حسي سراغم بياد

روزها و ماه ها و حتي سال ها . از خدا گله مي كردم كه چرا منو اينطوري آفريده، چرا هيچ كس تو دور و اطرافم مثل من نيست. شده م

همين طور سپري شد تا كم كم با گذشت زمان تونستم گرايش خودم رو بپذيرم و قبول كنم كه من همينم و تنها نيستم و به احساسم مي 

چرا مقدس؟ چون با روابط دگرجنسگرايان . افتخار مي كردم كه خداوند به من احساس و گرايشي داده كه زيباست و مقدسباليدم و 

متفاوته، دوز و كلك كمتر داره، خيانت كمتر داره، تو اين رابطه خودخواهي كمتره، حقارت كمتره، و خيلي از مسائل و مشكالتي كه بين 

پس اون ها بايد بگن، اي كاش ما هم همجنسگرا بوديم، نه اينكه ما بگيم اي كاش ما دگرجنسگرا .  تدگر جنس گرايان هست بين ما نيس

ما براي به دست آوردن يكي مثل خودمون تالش مي كنيم و وقتي پيداش مي كنيم مثل يك گل ازش مراقبت مي كنيم و نمي . بوديم

خداوند اقليت هاش رو بيشتر دوست . براي عشق ارزش قائليم. ش قائليمبراي طرفمون و عشقمون ارز. ذاريم حتي يك خار بره تو دستش

ما بايد افتخار كنيم كه جزو اقليت هاي جنسي هستيم چون خدا روح ما رو خيلي ظريف آفريده كه براي انسان ها ارزش قائل باشيم و . داره

. يت خوشحالم و خدا رو روزي هزاران هزار بار شاكرممن شخصاً از اينكه همجنسگرا هستم بي نها. عشقمون عميق و دور از هوس باشه

خوب علتش هم جامعه . درسته كه دوران نوجواني بدي رو پشت سر گذاشتم و كسي كه هم احساس خودم باشه رو نتونسته بودم پيدا كنم
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 سينه اي سپر به همه نشون بده و بود، جامعه اي كه همه چيز در اون پنهانه، هيچ كس حق نداره اوني كه هست رو با غرور و افتخار و با

 ".اينقدر پيله نكن واسه خواستگاري اومدن. آقاي محترمي كه به من احساس عالقه مي كني، من به هم جنس خودم عشق مي ورزم": بگه

البته شايد هم خانواده ها هم بي اطالع از اصل مطلب، .خوب اونم بي خبر از اين حس، دوست داره به هر طريقي شده جواب بله رو بگيره 

پيش خودشون فكر مي كنن كه اين حس . بدونن، ولي مي خوان به طريقي از واقعيت فرار كنن و سرشون رو عين كبك كردن تو برف

تمام حسش، عشقش، گرايشش، . گذريه و با ازدواج كردن درست مي شه ولي خبر ندارن كه ازدواج باعث مي شه فرزندشون زير پا له بشه

ولي اعتقاد من اينه . ش سركوب بشه و تبديل بشه به يه آدم افسرده، عصبي، هم خودش رو بدبخت كنه هم يكي ديگه روشخصيتش، و غرور

 بزرگترين ..اين خودخواهيهاين خودخواهيهكه هيچ كس نميتونه دو عاشق رو از هم جدا كنه، هيچ كس حق اين رو نداره كه به زور چيزي رو تحميل كنه 

اون ها بيان دقيق و منطقي و از روي علم و منطق به اين قضيه نگاه كنن ديگه مشكلي براي من و اگر .  هستندخانواده هامونخانواده هامونمشكل ما 

به جاي اينكه هي بشينن غصه بخورن و با ما بد رفتاري كنن و به چشم ديگري به ما نگاه كنن، يه فكر اساسي بكنن، . امثال من وجود نداره

 هم كه نيست، خدا آفريده، بيايم حداقل ما كه هم خونش هستيم، از گوشت و كه بابا حاال كه بچه مون همجنسگراست، دست خودش

دهن مردم كه بسته . پوستش هستيم، كمكش كنيم، راه رو براش باز كنيم، زندگي رو به كامش شيرين كنيم، به حرف مردم گوش نديم

واسه عشقتون . آهاي عاشقا با شما هستم.  اي مردمبچه مون راحت باشه، عذاب نكشه، گور باب. شدني نيست، بذار هر چي دوست دارن بگن

 .عشق ارزش همه ي اينها و باالتر از اينها رو داره. مقابله كنيد. صبر كنيد. تحمل كنيد. استقامت كنيد. مبارزه كنيد
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 دعوت

 
 سپنتا

 
 

 به جك توئيست ها و انيس دلمارها
 ان بروكبكبه بهانه ي ديدن فيلم كوهست

 
 
 
 
 

 سالم، 
       اي مرد غريبه ي ولگرد

                         كه در كوچه هاي دور
                                    الابالي گرانه سوت مي زني

                                                 و سايه هاي تيره ي شب را، 
 !                                    به سخره مي گيري                              

 سالم اي مرد غريبه، كه عاجزانه
                       منت تلخ هر تن فروشي را

 !                                        به خود مي پذيري
 

 عرياني پيكرت را
      به بي شرمي بستر كدام باكره بخشيده اي، 

                               كه چنين بي هويت          
                                                در سراشيبي كوچه هاي كور، 

 !                                                                          تاب مي خوري
 زهر برهنگي،

 ه از كدامين ماده چشيده اي كه چنين احمقان
                                                   تِلو تِلو  

                                          به شيشه هاي مستِ 
                                                                ديواره هاي 

 !                 خواب مي خوري                                                         
 

 در بستر غريبه ي كدام دوشيزه 
                              مردانگي ها باخته اي؟

 از كام كدامين جام بي عفت
                      در دشت زنانگي، 

 ...                             الي سردي بيشه ي پستان ها گداخته اي؟ 
 

 آه، 
 د ولگرد،    اي مر

                      آشوبِ 
                             گندِ 

                                 چشمه هاي 
 ! ...                                             سراب مي خوري
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 به بازوان خسته ات، 
 !                  نيشتر درد بزن

 ه مي پنداري بوسه ي سرد زنانه را مردان
 بستر گرم دروغت را، 

           مزه ي مرگ بلوغت را،
                   در بازوان تيره ي همجنس خواهي،

 !                                           بازي شاهانه مي پنداري
 با خيال خام كدامين مرد معشوقت، 

 نگي                                    در بستر زنا
 ...                                           زندگي ها ساخته اي؟ 

 
 آتش گرم زيستن،  

                      در خاكستر من و توست
 شهوتِ برافروختن، 

                      در بستر من و توست
 ستيز كردن،

         از پريشانگري هاي يك ذهنِ
            آشفته و                           

 !                                              خياليست
 

 آه، 
 اي مرد ولگرد، 

 !             تا كجاها تاخته اي
 

                          شبانه ام را پر كن 
                                           بسترم،

 ! ...              خاليست                                  
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 قابيل

 پويا مختار

 

 قابيل

 قابله ام خواهد شد

 ...مرا مي زايد

 

 ابرو هايم را در آينه پاك مي كنم

 شانه هاي چوبي دندانه دارم را

 روي تار هاي دلم كوك كرده

 مي رقصانم  

 ا صدايش را شما هم احساس كنيدت

 

 آن گاه خيس مي شوم

 در دست هاي مردي كه خنجرش را بيرون كشيده

 اندام هايم را تكه تكه مي كند

 با حرف هايي كه داشته و نگفته با من هنوز

 ...يا اصال نداشته و گفته

 

*** 

 شيپور هايي با صداي سربي

 به صدا در مي آيند
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 و دختري گيسو بريده

 ي خواب خودماز دخمه 

 بيرون مي خزم

 :تا جواب سؤال هاي نيمه تمام شما باشم

 

 كه چرا قابيل قابله ام خواهد شد

 و من دست هايش را نخواهم گرفت

 حتي اگر از روبرويم بيايد

12/9/85 

 

 

 هابيل

 پويا مختار

 

 :حوا تجربه مي كرد

 قابيل كه هم صداي پدر بود

 هابيل كه من بودم

  اقليما كه آفريده شد

 .تا شبيه مادرم باشد

***        

 هيچ وقت شبيه خودم نبودم

 انگار دو من در من بود

 خودم كه پوستم را مي دريدم از درون

 و جبه اي بودم 
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 شبيه برادرم     

***  

 قابيل زنده ماند

 هابيل كشته شد

 اقليما پسراني زاييد

 هيچ كدام با پوستينشان يكي نبودند

***       

 بعد از آن

 حوا

  تا سال هاي سال

 با اندوه

 گيس هاي باران را مي بافت

 به آسمان ستاره مي پاشيد

25/10/85 

 

 

 ساقی قهرمان

 1 

 امروز روز اول فروردين است 

 بهار

 از سوراخ زمين

 رو ب هوا تن كشيده 

 از قامت هوا پاشيده روي زمين
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 شيده اند و پر كشيده اند  ب تن ك اين همين بهار است ك آمده ك قناري هاي سفيد چادرشب سياه

 چون ك بهار آمد ب صحرا و در و دشت       ور نمي جهد       گنجشك باال مي پرد حاال

  

 با معرفت سري تكان مي دهد    سر راست مي كند   تا پا بر مي داريم از روش   له نمي شود  علف زير پاي هيچ 

  شود توي شيشه از همين بهار دلكش است ك سرشير مي     شير

 بند آمد امروز ك روز اول فروردين است     خون، انيس غم هاي كارد خورده

 حتي خوندماغ هر روزه و خونريزي ماهانة من امروز پيش تحويل سال بند آمد زيرا 

 بهار جاي اين خالف كاري ها نيست 

ه و همين االن شاخ ارغوان و گالبي پر شـكوفه           و خوش ب حال مان ك بهاران رسد ز را          ما شاد شاد پريديم از جا و نشستيم سر جامان           

 كرم ها الي شكوفه ها جا مي گيرند تا بعد الي ميوه ها جا بگيرند اند و 

    پستان هاي خالي را پر كردند    ساعتي قبل از سال تحويل عاقل شدند   گاوهاي سينه فراخ 

 دم ب ساعت ماغ مي كشند و زمزمه مي كنند  

2 

 خودم مي دانم      ر را نمي دانممن خنگم ك قدر بها 

 خنگم ك نمي دانم اين بهار 

 از دو بمب اتمبي بهتر 

 ترتيب عقرب هاي آهويي نژاد را مي دهد و 

   كاله و گيس و چادر و عمامه را مي كشد ب نسيمي باال

 روي شاخه هاي درخت هاي سر ب هوا 

 ن اينكه دارشان بزند، ن، 

 و شلپ مي وزد ته سرشان، كاري است بهارين همين ك كله شان را لخت مي كند 

  3 

 من عاشق هرچه بهارم و خودم را مي گذارم توي جيب هر ك دوباره بهار را ب خانة ما بش بزند
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  4 

 من خنگم ك روز نوروز را مي اندازم دست و 

 عقلم نمي رسد ك اين همين بهار است ك قيژقيژ 

 ناخن هاي مرا مي كشد ب سوهان 

 م ناخن خونريز اگر ن با كدا

 چشم آن ها را ك چشم ديدن بهار را 

    ندارند و نداشتند

 و 

 از اول از روز و روشن و گندم و شادي و زنده داري و 

 نيك 

 يا گفتار

 يا كردارش

  در آرم؟    مي ترسيدند 

   5 

 حق اهل ايران است         بهار حق هيچكسي نيست 

  بهار نمي ايستد زير برف هاي زمستان و هيچ كس هيچ جا مثل ما خبردار ب انتظار

 زمهرير را نفس نفس نمي شمارد تا سر تحويل سال 

  اما  قسم مي خورم شوخي نمي كنم

 : اهل ايران بر سه قسم اند    تاريخ گفته

  6 

 من چ كنم ك بهار مثل خار فرو مي رود گاهي

 7 
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 )فراملی(تمرکز هويت در مقعد و سياست های : هنجار های همگانی

 لي كاموريزنا

ارتباط با نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران برگزار كرده   ايراني در جنسيآرشام پارسي در سمپوزيم يك روزه اي كه سازمان دگرباشان

اميد روزي را براي  ي سخنرانان هر كدام به نشانه) 1 ( "اج گي ها كي در ايران آزاد مي شود؟نظر شما ازدو به": بود از سخنرانان پرسيد

دلي خوش، قانون اساسي جمهوري اسالمي را تصور كردم كه در كنار   براي .ايران آرزو كردند كه در آن ازدواج دو هم جنس آزاد باشد

همجنس به قصد تشكيل  در صورت اينكه دو"اين تبصره را اضافه مي كند كه لواط، مساحقه، و تفخيذ تعيين كرده   هايي كه براي"حد"

 ".دنمي گير  تعلقحدخانواده و دوري از گناه تمايل به ازدواج داشته باشند 

 

او مي . )2(ايراني ها مي خواهد كه نسبت به همجنسگرايان نفرت نورزند  گلناز شيرازي در مقاله اي كه در سايت ايرانيان به چاپ رسانيد از

 "ما" درست مثل خود "آنها" او ادامه مي دهد كه.  دگرجنسگرايان"ما"اين همجنسگرايان يك چيزي هستند مثل خود  "اينها،"گويد 

 "ما" از بچه هاشان نگه داري مي كنند و پس درست مثل   كار مي كنند، كنند،  به هم وفادار مي مانند، باهم زندگي مي عاشق مي شوند،

 ".ما" نرمال هستند درست مثل خود "آنها". ي كنندم ازدواج هم

 

ساخته است، ماني  نهان مردان همجنسگراي ايراني/نژاد براي شبكه سي بي سي كانادا در مورد زندگي آشكار در مستندي كه فريد حائري

رسم كه چه اتفاقاتي در دنياي پيرامون من از خودم مي پ). 3(دار شود   بچه  بتواند به عنوان يك همجنسگرا ازدواج كند و آرزو مي كند كه

دست آوردن حق و ه در ب اصالً اين همگانيت! هم جنسان از شرق و غرب تمايل به سنت مقدس ازدواج پيدا كرده اند ما افتاده است كه

 چيست؟ حقوق مدني خاص از كجا آب مي خورد و اصوالً اهميت اش در

 

 : در پاسخ به مقاله گلناز شيرازي مي نويسد".نكنيد )هنجار( را دگر جنس گرا فراهنجار ها"افسانه نجم آبادي در مقاله خود 

به فراهنجار ها بيشتر  ازدواج گي ها و لزبين ها از ما مي خواهد كه تحمل مان را نسبت) در آمريكا(نمايش ملي  شيرازي در ارتباط با اين

.  نرمال هستند"ما"ي  به اندازه "آنها".  يا هنجار بدانيم"بالقوه نرمال"ها را  راين منظر ملي اين بهانه را ايجاد مي كند كه ما فراهنجا. كنيم

دگر جنس گرايي ما احتياجي ندارد به . ندارد  هرگز احتياج به توضيح مداوم  دگرجنسگرايان'ما" هنجار بودن   بودن يا"نرمال"اين  البته
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 عمومي  ي عده اي از گي ها و لزبين ها به ازدواج در عرصه يومي عالقهاست كه نمايش عم اين در حالي. نمايش عمومي نرمال بودن اش

كنند، اينها خانه مي مانند و از كودكانشان  اينها خوشحالند و مي خواهند ازدواج:  بودن آنها تلقي مي شود"نرمال"عنوان تنها دليل  به

بودن ) نرمال) و اينچنين است كه ليست هنجار... زيبايند اهوشند، ب اند، اينها بلند پروازند،  اينها در كار سخت كوش نگهداري مي كنند،

 توانسته اند امتياز نفرت   مي كنيم آنها"مان"گرايان در زندگي عادي  دگر جنس "ما" كه يبا انجام كارهاي. هاي بالقوه همچنان ادامه دارد

 .)4(دست آورند ه  را ب"آنها"به   نسبت"ما"نداشتن 

 

يك تالش مداوم براي .  تربيتي است ينرمال شدن يك پروسه. نرمال به دنيا نمي آييم هيچكدام از ما" نويسد كه افسانه نجم آبادي مي

بودن، دگرجنس گرا و فراهنجار  خاص تاريخي به عنوان هنجارهاي زن نرمال بودن، مرد نرمال ي كردن آنچه فرهنگ در يك نقطه اجرا

  .)5( " تعريف كرده است بودن

 

نگراني مي كنند و معتقدند كه تالش  محققين و فراهنجار ها نسبت به جريان اصلي فعاليت هاي گروه هاي فراهنجار ابراز ر ازبسياري ديگ

دادن هويت هاي دگر جنس ديسان، همجنس گرايان مرد و زن، كنجكاو ها ،دوجنس  براي نرمال جلوه دادن فراهنجار ها و همگاني نشان

باشند و ازدواج كنند و درخواست  "نرمال" درخواست هاي آن دسته از فراهنجارها كه نمي خواهند  )كدهده(هرموفروديت ها  گرايان، و

 ". هاي متفاوت با جريان اصلي دارند به حاشيه مي كشاند

 

يت ايرانيان هو) ملي(خالصه نمي شود و در يك پروسه فرا   تنها به كشور آمريكا  هويت هاي دهكده اين همگاني بودن و يگانه نشان دادن

در آمريكاي  يكي از بزرگترين مشكالت جنبش فراهنجار. درخواست هاي آنها را هم از پيش تعيين مي كند دهكده را هم شكل مي دهد و

. اصلي دهكده ها را در آمريكا به ساير مناطق تعميم داده اند شمالي اين است كه در راه جهاني كردن فعاليت هايشان، گفتمان هاي جريان

اگر جريان اصلي  يعني. همجنس گراي ايراني از قبل مشابه با يك مرد همجنس گراي آمريكايي تلقي مي شود ن ترتيب هويت يك مردبدي

اعضاي دگر جنس گراي جامعه هستند، دهكده هاي ايراني نيز   مانند باقي "نرمال"فعالين حقوق دهكده ها در غرب به دنبال زندگي اي 

 .داشته باشند و ما بايد آنها را كمك كنيم كه به خواسته هاشان برسند بايد درخواست هايي مشابه

دهكده هاي ايراني، نگران از وضعيت   به وضعيت"كمك" و حقوق بشري عالقه مند به  پيش فرضي است كه گروه هاي بين المللي با چنين

درست مثل ميسيونر هاي مذهبي كه در قرون گذشته براي كمك به جامعه . كنند بسيار وخيم حقوق بشر در ايران شروع به فعاليت مي
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در تالش براي نجات جان  برداشتي غلط  نيتي راستين اما  اين بار فعالين حقوق دهكده ها هستند كه با افتاده شرقي مي رفتند، هاي عقب

 .انسان ها گام بر مي دارند

 

 -شدن يكي از مهمترين اين گروه ها  دهكده هاي جهان مخصوصاً در اوايل سال نود با فعال ترجلوه دادن هويت و درخواست هاي اين يگانه

در سال ). 6( بيشترنمايان شد "ن همجنسگرا كه در ايران اعدام مي شونداجان هزار براي نجات" -انجمن بين الملي گي ها و لزبين ها 

 "گي"رفتار مردان مسلمان در   تعجب خود را نسبت به " مسلمان و عربهمجنسگرايي در كشورهاي"خود ي ركس واكنر در مقاله  1992

گي " از مقعد انجام مي دهند اما حاضر نيستند كه هويت "دخول"همجنس خود  براي او عجيب بود كه مردان مسلمان با. بودن نشان داد

شايد ) 7 ( "مردان دوجنس گرايي است؟  طبيعت ا كهآيا اينها يك مشت دورو هستند ي"واكنر از خود مي پرسد كه . قبول كنند  را "بودن

و هويت خواهي دهكده ها در ايران موجود بود، اهميت سئوال واكنر روشن تر مي  اگر مجالي براي تحقيق منتقدانه اي روي هويت سازي

اط و دخول از مقعد در جرم لو   در بيست سال گذشته مردان همجنس گرا به واسطه حد هاي سنگيني كه براي مخصوصاً اينكه  .دش

مجازات مرگ براي دخول از .  بين المللي قرار گرفته اند گروه هاي فراهنجار قانون اساسي ايران تعيين شده است، مورد توجه خاص اين

 .است  گروه هاي حقوق بشري بين المللي از اصلي ترين بحث هاي موجود در ميان مقعد يكي

 

آنچه كه در . زيرا كه مجازات همجنسگرايان مرد اعدام است مردان همجنس گرا در خطر مداوم استبحث اصلي اين است كه در ايران جان 

قانون اسالمي  .قانون اسالمي حرفي از همجنس گرايي نمي زند. اين هويت همجنسگرايانه مردانه است اين بحث خاموش مي ماند كيفيت

اگر اين رفتار ها از دو مرد دگر جنس گرا هم سر بزند آنها با  .است) لواط(د و دخول از مقع) تفخيذ(مجازاتش براي نزديكي جنسي دو مرد 

بپرسيم كه آيا به صرف  به همين دليل در نقد اين هويت سازي خاص مي توانيم. اسالمي ايران مستحق اعدام اند توجه به قانون جمهوري

 شوند؟ داشتن سكس از مقعد و لواط، دو مرد همجنس گرا مي

 

حقوق دهكده اي از اعدام هاي اخيري كه در /حقوق بشري خصوصاً كاربردي منتقدانه در واكنش به برداشت هاي گروه هاياين سئوال م

ابهام باقي مي   محكوم مي شوند زير سايه اي از گرايش جنسي كساني كه به اعدام به جرم لواط. دارد ايران به جرم لواط صورت مي گيرد

. گروه هاي بين الملي فراهنجار ها، همجنسگرا منتشر مي شود  معدومين در رسانه هاي غربي وابسته بهماند و با اين وجود گرايش جنسي

فراهنجار غربي مشاهده مي   در بسياري از نشريات"!اسالمي دو مرد همنجسگرا را به جرم عشق ورزيدن اعدام كرد قوانين"جمالتي نظير 
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 . عموماً منعكس نمي شود در اين رسانه ها  دخول از مقعد يلهأكيفت اين عشق ورزيدن و حتي اهميت مس. شود

 در يكي از اين مجتمع هاي مسكوني در.  متفاوت است"اينال سكس"  دخول از مقعد يا يلهأمس همجنسگرايي در ايران باي له أمس 

رفتار جنسي را نيز براي دوستان اين . داشتند جنسيي با ساير پسرهاي همسايه رابطه   كه زندگي مي كرديم بسياري از پسرهاي تهران

 بعضي ها كه. انواع و اقسام هم داشت.  كنجكاوي لذت بخش نوبتييآنها يك تفنن بود، نوع سكس از مقعد براي. خود بازگو مي كردند

دم كه آيا تجربه بعدها از خيلي از دوستانم پرسي . دخول به دوستشان را نمي دادند ي بودند باسنشان را سفت مي كردند و اجازه"نامردتر"

اولين  ستند ولييخيلي از اين دوستان من همجنسگرا ن. بسياري جواب مثبت دادند. اند يا خير نوجواني داشته/هاي مشابه ي در كودكي

  .تجربه هاي جنسي خود را براي كنجكاوي هم كه شده با همجنس خود داشته اند

 

له أپرادايم هاي مس .در ايران موجود نباشد ر مورد كيفيت همجنسگرايي گرايش جنسي باعث شده كه تحقيقات د يلهأتابو بودن مس

  وبا همه جاي دنيا متفاوت است ، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي)ملي(مسائل فرا   سياست ها و يدر سايه جنسگونگي در ايران

دارد و حتي اگر فرض به يقين را بر اين بگذاريم كه دو  دبا تمام ابهام هايي كه در مورد اعدام هاي مشهد وجو .نياز به نقد و بررسي دارد

همگاني همجنسگرايي  اعدام شدند، همجنسگرا بودند، نمي توانيم ثابت كنيم كه آنها با توجه به اين هويت جواني كه در مشهد به جرم لواط

 با خودشان و ديگر پسران   هيجان آمده و آنچه به"سوپر"يك فيلم  چه بسا درست مانند دوستان كودكي من با ديدن.  بوده اند"گي"غربي 

همان اندازه بدون معني  شانزده ساله بهي  به هر حال جرم تجاوز به عنف براي پسر بچه  .توانسته اند، كرده اند هم سن و سال شان مي

 .وحشيانه اعدام شدند است كه هويت رمانتيك همجنسگراي غربي براي اين دو نوجوان كه

 

 تلقي هويت   باز دچار اين بين المللي حقوق دهكده را به خود جلب كرد نيز، توجه مجامع  گرگان و كرمانشاه كه ر درچند اعدام اخي

در اعدام شدگان جنسي  اين در حالي است كه همچنان، گرايش. براي مرداني كه به جرم لواط اعدام مي شدند، بود همجنسگرايي

 و تجاوز در   جرم هايي نظير قتل براي اعدام مجرميني استفاده مي شود كه لواط به عنوان بهانه اي باقي مي ماند و در بسياري موارد  ابهام

اعدام همجنسگرايان نيست،  امروز كه دولت جمهوري اسالمي ايران به شكل فعال به دنبال دستگيري به قصد. موجود است پرونده شان

دست آوردن حقوق مدني تمامي دهكده ها در ايران مشكل ه تواند براي ب ن ميبخشيدن هويت همجنسگرا به مجرمين، قاتلين، و متجاوزي

 .باشد ساز

غير انساني بودن اين قوانين اعتراض كنند بدون اينكه هويت خاص  فعالين مخالف قوانين غير انساني مجازات لواط در ايران مي توانند به
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صرف انجام عمل  لم است اين است كه بهسآنچه كه م.  تثبيت كنند انينمركزي فعاليت شان بر عليه اين قو  ي نقطه همجنس گرايي را

 .دخول از مقعد نمي كنند لواط دو مرد همجنس گرا نمي شوند و صرف همجنس گرا بودند دو مرد لزوماً

  

 ا با توجه به تعلق شان بهو البته زندگي آنه. پايه اي مدني در ايران برخوردارند اين البته به اين معني نيست كه فراهنجار ها از حقوق

اما . بسيار دشوار يا بسيار راحت باشد اقتصادي مختلف گروه هاي فرهنگي و محل جغرافيايي زندگي شان مي تواند -طبقات اجتماعي

ل و  خاكي يك شك يبايد مورد انتقاد مداوم قرار گيرد چرا كه دهكده هاي اين كره )ملي( فرا  سياست هاي هويت سازي يا هويت خواهي

 .اقليت بزرگ، اقليت مي شوند  نيستند و همگاني جلوه دادن آنها تنها حاشيه هايي را مي آفريند كه در ميان اين يك رنگ

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

در این مقاله واژه مورد انتخاب نويسنده در . می شود  کوئير است که استفاده ی واژه یواژه دگرباش در ترجمه -١
 .است ر فراهنجارکوئي ی واژهی ترجمه 
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 :جوزف مساد در این رابطه می نويسد  -۶
“The Gay International, through its most well-known organization, ILGA, launched a new and 
aggressive universalization campaign in 1994, coinciding with the twenty-fifth anniversary of the 
Stonewall Uprising. After ILGA achieved official NGO status at the United Nations in 1993 (which it later 
lost), its international activities intensified, including efforts to stop "the mass execution of 
homosexuals in Iran," an unsubstantiated propagandistic claim that was also bandied about by an 
official of the U.S. State Department.”  
Massad, Joseph. “Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab World.” Public Culture. 14.2 
(2002): 363  

 جوزف مساد از واکنر نقل قول می کند -٧
Massad, Joseph. “Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab World.” Public Culture. 14.2 
(2002): 364. Quoting Rex Wockner, "Homosexuality in the Arab and Moslem World," in Coming Out: 
An Anthology of International Gay and Lesbian Writings, ed. Stephan Likosky (New York: Pantheon, 
1992), 115. This article was reprinted in a number of U.S. gay and lesbian magazines including Out

 

از نقطه نظر سازمان كه بنا به اصل، توجه به شرايط اجتماعي دگرباشان ايراني را اولويت فعاليت هاي خود مي داند،   جرم زدائي از همجنسگرايي، و كسب 

 . حقوق شهروندي، اهميت حياتي دارد

 هاي ديگري متفاوت با آنچه در مقاله ي همكار ما نازلي كاموري آمده از جانب نويسندگان دگرباش اما، بحث بر سر هويت دگرباشي ممكن است از زاويه

چراغ از نويسندگان گي، آنها كه گفتمان هويت دگرباشي را در داخل ايران پيش مي برند دعوت مي كند كه اين بحث را . جنسي داخل ايران مطرح شود

   .    ب بگذارنديا به دليلي، بي جوا. بي جواب نگذارند

 

 بازگشت به فهرست

http://www.iranian.com/Opinion/2004/March/Lesbian/index.html
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 گفتگويی با يکی از دگرباشان ايرانی ساکن ايران

 بيژن

 فوق ليسانس ساله، 38

  بار چطور و چگونه با سازمان آشنا شديد؟ به ياد داريد چه سالي بود؟ اولين 

 .دم از طريق مجله ي ماها يا نشريه ي چراغ با سازمان آشنا ش84تصور مي كنم اوايل سال 

  در ابتداي آشنايي تصورتان و يا توقعتان از سازمان چه بود؟ 

تصورم از سازمان، يك مجموعه از افرادي بود كه به دليل نياز به حمايت طرف هاي خارجي از خودشان، حاضر به پذيرش ريسك معرفي 

 .علني خود به همجنسگرايي و دفاع از حقوق همجنسگرايان شده اند

  ارتباط شما با سازمان مي گذرد، سازمان را چگونه مي بينيد؟/د دو سال از آشناييدر حال حاضر كه حدو 

البته ارتباط من با سازمان صرفاً از طريق نشريات الكترونيكي همجنسگرايان و يا بيانيه هايي است كه از طرف سازمان صادر مي شود و در 

اوالً گاهي احساس مي كنم در دفاع از حقوق . د به سازمان وجود داردبه نظر من سه انتقا. برخي رسانه هاي خارجي هم بازتاب دارد

همجنسگرايان، برخي رخدادهاي داخلي، جهت دار منعكس مي شوند و يا مواضعي اتخاذ مي شود كه بعضاً خيلي راديكال است و در بررسي 

ارغ از اينكه واقعاً معلوم نشد كه آنان فقط  جوان مشهدي، ف2براي مثال در ماجراي اعدام . صحت رخدادها دقت كمي صورت مي گيرد

فكر مي كنم براي دفاع از . همجنسگرا بوده اند يا مرتكب تجاوز به عنف، در برخورد سازمان و مواضعش قدري زياده روي ديده مي شد

ا متناسب نباشد، ساير همجنسگرايان ايراني دليلي ندارد كه بي محابا تاخت و تاز كنيم چون اگر مواضع شما با برخي از واقعيت ه

بپذيريد كه ! دوستان. انتقاد دوم من به موضعگيري هاي سكوالر سازمان بازمي گردد. موضعگيري هاي خوب شما هم لوث خواهد شد

. همجنسگرايان ايراني بيش از ساير همجنسگرايان، روحيات و اعتقادات مذهبي دارند و بيش از سايرين با مجموعه اي از تناقض ها مواجهند

. دامن زدن بر سكوالريزم در مواجهه با صفت همجنسگرايي دوستان ايراني فقط به افزايش تناقضات منجر مي شود و كمك ديگري نمي كند

و اما انتقاد سوم به فرايندي . البته كار شما را در انجام فعاليت هايتان و تهيه ي مطالب نشريه راحت مي كند، ولي داروي درد آنان نيست

اطالعات اندك من نشان مي دهد كه اعالم . ما  به نمايندگي از جامعه ي بي شكل همجنسگرايان ايران دنبال مي كنيداست كه ش

موجوديت همجنسگريان در غرب و فرايند طوالني حركت هاي استقالل خواهانه ي آنان كه منجر به پذيرش و شناسايي آنان شد، عمدتاً 

در واقع ظهور علني گروهي از انسان ها با نام همجنسگرا و . ي بشردوستانه و خيرخواهانه بوده استمبتني بر تحركات اجتماعي و فعاليت ها
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با تابلوي همجنسگرايي در غرب، عموماً حضوري اجتماعي و فرهنگي بوده كه جامعه هدفش را نه دولت ها و حكومت ها، كه بدنه ي اجتماع 

حال آنكه تصور مي كنم . شدند...  نفوذ در اركان حكومتي و كسب حقوق اجتماعي وتشكيل داده بود و با پيگيري همين شيوه، موفق به

حركت شما عزيزان، به سويي است كه عمالً با حكومت ايران به عنوان يك سازمان سياسي مواجهه مي كنيد و مواضع شما بيشتر بوي 

 وجود داشت عمل كنيم بايد مسيري بسيار طوالني را طي البته قبول دارم كه اگر بخواهيم به روش مشابهي كه در غرب. سياسي مي دهد

در حالي . ولي معتقدم اين مسير اگر به درستي طي شود، مسيري بي بازگشت است) با توجه به ويژگي هاي جامعه ي مذهبي ايران(كنيم 

 تاكتيكي حكومت، بتوانيد چند كه چالش با حكومت ايران، بسيار پرخطر است و اگر هم به دليل ضعف موقتي يا برخي عقب نشيني هاي

قدمي جلو برويد، احتمال از بين رفتن برخي دستاوردها به داليل مختلف بسيار زياد است و در واقع اين پيشرفت ها خيلي سست و متزلزل 

 .خواهد بود

  كل هاي گوناگون؟چه اساسي جامعه ي همجنسگراي ايران را بي شكل توصيف مي كنيد؟ آيا بي شكل است يا مجموعه است از ش بر 

اصالً . يعني از لحاظ ساختارشناسي، و ويژگي اعضاي بالقوه آن، هيچ ريخت و شكلي را نمي توان براي آن تصوير كرد. به نظرم بي شكل است

ونه است؛ از نمي دانيم كه ما همجنسگرايان ايراني حدوداً چند نفريم؛ عموماً در چه گروه هاي سني قرار داريم؛ پراكندگي جغرافيايي ما چگ

 ...نظر وضع سواد و تحصيالت و شغل، چگونه هستيم، و 

تالشي . در پيشرفت هاي اجتماعي قدم هايي تبديل به دو قدم به عقب مي شوند كه از باال از طرف دولت و بخشنامه به مردم رسيده باشد 

اشان، هر چند از طرف جامعه ي اقليت يا بخشي از كه در سازمان دگرباشان جنسي ايراني براي پيشبرد قدم به قدم بهبود وضعيت دگرب

؛ چگونه است كه اين .همان اقليت انجام مي شود اما باالخره حركتي است از پايين و توسط مردم،  و به آساني به عقب برگردانده نمي شود

    حركت را قابل برگشت مي دانيد؟

جامعه ي مخاطبان شما عموماً كساني هستند كه به اينترنت دسترسي در حال حاضر . به نظر من اين حركت از پايين صورت نمي گيرد

. با توجه به ضريب نفوذ اندك اينترنت در ايران، مي توان حدس زد كه جامعه ي بسيار كوچكي از همجنسگرايان مخاطب شما هستند. دارند

از سوي ديگر، اقدامات شما  ...  قشر متوسط به باال هستند ومثالً شهرنشين هستند، سواد باالتري دارند،. و اين گروه اتفاقاً مشتركاتي دارند

گرچه در حمايت از حقوق همجنسگرايان ايراني و در پيوند با شناسايي آنان است اما تصور نمي كنيد اين حقوق را در مقابل حكومت براي 

جنسگرايان براي خودشان و خانواده هايشان هم... آنان استيفا مي كنيد؟ عرض من اين است كه اگر روشنگري در باب حقوق اجتماعي و

صورت گيرد، آنان خود به عنوان يك گروه و پديده و واقعيت اجتماعي، خواهان استيفاي حقوقشان مي شوند و اين جريان را نمي شود به 

 .  راحتي ناديده گرفت
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ا توجه به اعالميه هاي متعددي كه سازمان در مورد ب.  وضعيت سازمان طوري است كه ما به خود اجازه نمي دهيم از هيچ سمت بام بيافتيم

به همان اندازه كه همجنسگرا بودن آن دو نوجوان ثابت نشد و نخواهد شد، تجاوز به . اعدام مشهد منتشر كرد، تبليغات اضافه اي انجام نشد

ي از اين جرايم تاكيد كنند؟ از اخالقيات حال به چه دليل سازمان دگرباشان و يا جامعه ي دگرباشان بايد روي يك. عنف هم نه ثابت شد

. جامعه پيروي نكرده ايم اگر روي تجاوز به عنف يا اتهام به همجنسگرايي، بي دليل خاصي، تأكيد كنيم؟ و كدام از اين جرائم سزاوار اعدامند

اگر اخالقيات مهم است، كه هست بايد به . من هم معتقد نيستم كه شما بايد از يك طرف بام بيفتيد يا به يكي از اين دو جرم تأكيد كنيد

اگر تجاوز به عنف اتفاق افتاده باشد، هم امنيت اجتماعي به خطر افتاده و هم احساسات مردم تحريك شده و نبايد آن را . آن پايبند بود

 ولي تأكيد مي كنم براي شما كه من با اعدام هم موافق نيستم چون با اعدام آنان مشكلي حل نمي شود. منكر شد يا به تقابل با آن پرداخت

 .در موقعيت ويژه اي هستيد بايد مهم باشد كه درگير برخي موضعگيري هاي راديكال نشويد

اعتراض كند؟ ) حتي اگر همجنسگرا نباشند(سازمان نبايد به اين اعدام ها كه به دليل ارتباط جنسي بين دو فرد هم جنس صورت مي گيرد 

 . مين قانون اعدام شوند و خبري منتشر نشودچه بسا همجنسگراياني طبق ه

به نظرم، نقطه ي افتراق در اين است كه سازمان اساساً به پديده ي اعدام اعتراض مي كند يا اعدام در اثر رابطه جنسي؟ اگر موضع پايدار 

كمي . ط متهمند بايد قدري احتياط كردشما بر محكوميت پديده ي اعدام باشد، بحثي نيست ولي اگر بر اعدام كساني استوار باشد كه به لوا

انصاف بدهيم در سال هاي اخير چند مورد اعدام در اثر لواط بدون عنف داشته ايم؟ معموالً تجاوز به عنف منجر به اعدام شده است آنهم در 

همجنس در سال هاي اخير، من به عنوان يك پژوهشگر اجتماعي ادعا مي كنم موارد زيادي از روابط جنسي افراد . اثر افشاي عمومي آن

البته منكر آن نيستم كه . وجود داشته كه به داليل مختلف لو رفته ولي مسئوالن مربوطه تا حد ممكن از آشكارسازي آن اجتناب كرده اند

 داشته ضمنا عنايت. در برخي موارد برخوردهاي خشن و حتي شكنجه هم صورت گرفته ولي سهم آن در مقابل اصل تعداد موارد اندك است

پس . باشيد كه مجازات اعدام به جرم لواط آنچنان منوط به احراز شرايط و اطالعات است كه قاضي نمي تواند به راحتي  استنباط حكم كند

قانوني كه از آن نام برديد بيش از اينها شانس گرفتار نشدن همجنسگرايان را افزايش داده، ولي اعمال سليقه در اجراي آن موجب دشواري 

مگر آنكه تاكتيك موضعگيري هاي شما و قاطبه همجنسگرايان، بر . ه است كه با اين چنين موضعگيري هايي اين دشواري رفع نمي شودشد

 . كه البته اكنون چنين نيست. محكوميت اعمال سليقه و عدم اعمال قانون  متمركز شود

 مي كنيد كه چنين نظري در بين جامعه ي دگرباش باعث شده كه فكر.  در جواب به سؤال سوم، به سكوالر بودن سازمان اشاره مي كنيد

اگر جامعه ي سكوالر . دگرباشان معتقد به مذهب از تريبون چراغ استفاده نكنند؟ آنچه در چراغ منعكس مي شود اعتقادات جامعه است

موردي به نظر شما . نظرات خود استفاده كنندصداي بلندتري دارد، در نشريه، ما از دگرباشان مذهبي دعوت مي كنيم از چراغ براي ارائه 
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 مي رسد كه سازمان مانعي در راه اين همكاري ايجاد كرده باشد؟  

به نظر من اينگونه بي . ظاهراً سازمان هيچ مانعي ايجاد نكرده و دوستان همجنسگرا بايد خودشان دست به كار شوند و اقدام كنند. خير

آنان است و اگر صدها سازمان حمايتي هم در اين زمينه فعال ... نع در راه احقاق حقوق اجتماعي وعملي جامعه ي همجنسگرا بزرگترين ما

 .شود، تا زماني كه همان جامعه ي بي شكل اراده نكند، اتفاق خاصي نخواهد افتاد

پيش رو  دارد؟ با توجه به از زاويه ي ديد شما كه يك عضو دگرباش جامعه ي ايران هستيد، سازمان دگرباشان ايراني، چه وظيفه اي 

 انتقادات شما به سازمان، چه كمبودهاي مشخصي را مايليد عنوان كنيد؟ 

به نظرم رسالت . من در كنار انتقادها كار شما را هم تحسين مي كنم و معتقدم نبايد از دايره انصاف خارج شد و زحمات شما را ناديده گرفت

سبت به پديده همجنسگرايي بدون تحريك عواطف و اعتقادات مذهبي است و در كنار آن بزرگ شما روشنگري افكار عمومي در ايران ن

اگر بتوانيد در اين دو زمينه توفيق نسبي پيدا كنيد كار بزرگي . روشنگري جامعه همجنسگرايان ايراني به هويت اجتماعي و فرهنگيشان

 .ايد انجام داده

نت دارد، مي شود اميدوار بود كه پيام ها و روشنگري هايي كه توسط اعضا به كانال  با تكيه بر همان قشر شهري كه دسترسي به اينتر

سازمان مي رسد، و از آنجا دوباره در اختيار اعضا و خوانندگان قرار مي گيرد، راهي براي تأثير گذاري در شرايط زندگي آن عده از دگرباشان 

به . اين يكي از هدف هاي سازمان است. عه ي دگرباش به كمك قشري ديگر برودكه دسترسي به اينترنت ندارند، باشد؟ يعني قشري از جام

 نظر شما، با توجه به شرايط كشور، اين هدف را واقع بينانه به شمار مي آيد؟ 

ستقامتيم و تصور من از روحيه ي ايراني آن است كه ما در راه به ثمر نشستن ايده آل هايمان كمتر اهل ا. به نظرم نياز به گذر زمان دارد

به همين دليل معموالً كارها را با شور و انرژي آغاز مي كنيم و به دليل كم تحملي زود دلسرد مي شويم و كار را رها . زود نااميد مي شويم

 .و شايد بديل ديگري هم نداشته باشد. روش شما در طول زمان به بار مي نشيند.  مي كنيم

  اني داريد؟در پايان چه پيامي براي دگرباشان اير 

 1300اجازه دهيد فقط به همجنسگرايان ايراني عرض كنم كه شادروان علي اكبر خان شيدا موسيقيدان و تصنيف سراي بزرگ اوايل دهه 

 :شمسي در تصنيفي كه براي نسل هاي آتي سروده فرموده است

 جز انتظار و جز استقامت

 وطن عالج دگر ندارد

 

 بازگشت به فهرست
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 برنقدی بر يک خ

 آريا مهرگان

 

 .)  اين مطلب حاوي نظرات شخصي من است و درج آنان در نشريه چراغ در راستاي اصل احترام به آزادي بيان است(

 "دكتـر "مسئول ايـن سـايت      . را تقريباً همه ي آنهايي كه به دنبال كردن اخبار روز، به ويژه شايعات عالقمندند، مي شناسند                * سايت بازتاب 

 عبارت دكتر را در گيومه آوردم چراكه ايشان مدعي هستند دانشـنامه دكتـراي خـود را از يكـي از  دانشـگاه هـاي آزاد         .محسن رضايي است  

 !!  گرفته اند"استراتژي جنگ"جنوب كشور و در رشته ي 

فمنـد، برعهـده ي    اخبار و شـايعات هد اًروي سخن من در اينجا با ايشان نيست چون معتقدم نظارت و كنترل نوشته هاي اين سايت خصوص          

 . اصلي استفاده مي شودنايشان نبوده و تنها از اسم ايشان به عنوان مسئول سايت، با هدف اختفاي اسامي مسؤوال

  "!ايران حقوق بشر در ي تنگناهايساز دگرباشان؛ شفاف": در اين سايت خبري منتشر شد با عنوان. چندي پيش اتفاقي بي سابقه روي داد

انسان اول تعجب مي كند كه حضرات چگونه به انتشار چنين خبري كه در تناقضي آشـكار بـا مـرام آنـان                       . ايم آشكار شد  از همينجا نكاتي بر   

 طيـف عـوام و      اًدقت كنيد كه اين يك نشريه برون مرزي نيست و از داخل كشـور منتشـر مـي شـود و مخصوصـ                      ! است مبادرت ورزيده اند؟   

بلـه سـعي    . اما با خواندن تيتر در مي يابيـد كـه اوضـاع از چـه قـرار اسـت                  .  مطالعه مي كنند   باورمندان حكومت نيز مطالب مندرج در آن را       

 !* نويسنده و نويسندگان از انتشار چنين خبري استهزاء طرفداران و مبارزان حقوق بشر است و بس

سنت زده ي ايرانند، آنان را بـا فعـاالن          اينان با پيش فرض قرار دادن اين امر باطل كه همجنس خواهان عناصري غير موجه و منفور اجتماع                   

 .حقوق بشر در هم آميخته به تحقير فعاالن اين عرصه و تحميق خوانندگان خبر مي پردازند

 :يكبار ديگر تيتر خبر را مي خوانيم. بسياري از كلمات و جمالت مندرج در خبر احتياج به معني كردن و سپس تفسير دارد

 "!ايران حقوق بشر در ي تنگناهايساز دگرباشان؛ شفاف"

 شده به وسـيله  هعالمت تعجب از من نيست بلكه كار گذاشت  . شد) بخوانيد حل (يعني با بيان مسأله ي دگرباشان، حقوق بشر در ايران شفاف            

 . از خواندن تيتر، تعجب كنيدي نويسنده يا نويسندگان مطلب است يعني لطفاً

 : مضمونو بعد يك مقدمه وهم آلود و توهين آميز با اين

 بود كه متهم را در معـرض        ي كاف يگرا بودن كس     شك نسبت به همجنس    يحت. كرد  ي   را به شدت محكوم م     يگراي  مسيحيت اوليه، همجنس  "
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گوينـد سـگ نجـس        ي  مسلمانان مـ  :  تانزانيايي گفت  يالفاروق خاك .  آتش قرار دهد   يها   مرگ فجيع در ميان شعله     ي شديد و حت   يها  شكنجه

 ". بود و هم مسلمانيشود هم گ ي  نيست و ميقرآن چنين چيز كه در ياست در حال

 كه در اوايل با همجنسگرايان برخوردي وحشيانه داشتند حاال كارشان به جايي رسيده كه به ما افراد متمدن كـه اصـالً       يعني اين مسيحي ها   

مام كساني كه در غرب زندگي مي كنند مسيحي هستند انگار ت (.از اين كارها نكرده و نمي كنيم مي خواهند حقوق اين افراد را متذكر شوند              

و بعد ) .هستند atheist بيش از چهل و شش درصد مردم اروپا بي دين و حتي بي خدا* 2006 طبق آمار سال .و به اين دين اعتقاد دارند

ه و گفته همانطور كه نجـس بـودن   يك نقل قول مشكوك از شخصي به نام الفاروق كه به طرز بسيار توهين آميز گي ها را با سگ قياس كرد  

 !! بود"مسلمان" و هم "گي"سگ در قرآن نيامده مي شود هم 

با خواندن همين توضيحات اوليه حالت اشمئزاز شديد بر من غالب گشت و مرا وادار نمود براي مدتي ترس ناشي از احساس خفگـي بـر اثـر                            

 :بر خود و غم درون خود چيره گشته، بقيه ي خبر را خواندمطناب دار را فراموش كنم و مبادرت به نوشتن اين نقد كنم و 
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گـرا بـه صـورت         روشـنفكران و فعـاالن غـرب       ي برخـ  ي از سـو   ي اسـالم  ي اخير بحث نقض حقوق بشر در جمهـور        يها   ماه ي كه ط  يدر حال "

، مشـكالت حقـوق     ي مـاه جـار    اوايلدر  » ايران يسازمان دگرباشان جنس  « اولين سمپوزيوم حقوق بشر      ي برگزار  طرح شده است،   يا  گسترده

 "! در ايران را شفاف كرد*شر

.  مشكالت حقوق بشر  فقط همين مسئله ي همجنسگرايان بوده كه به وسيله ي فعاالن روشنفكر، كه غرب گرا هم هستند، آشكار شـد                        يعني

سنده يا نويسندگان كوشيده اند مسائل بغرنج، گونه گون و پيچيده ي حقوق بشر در ايران را به مسأله ي همجنسـگرايان               در اين پاراگراف نوي   

محدود كرده با ريشخند كردن، اينگونه القاء كنند كه اين روشنفكران غرب گرا از بس كه هيچ چيزي از مظاهر نقض حقوق بشر در ايران بـه                  

البته كه دگرباشان بايد حقوقشان نقض شـود، اصـوالً نبايـد وجـود داشـته باشـند تـا                    . نحرف را جلو انداخته اند    دست نياورده اند اين افراد م     

 ! آنها كه بشر نيستند، سگ هستند. تقاضاي حقوقي كنند

:  گفـت  يا  ده هسته  اين سمينار در شرايط حساس پرون      ي با اشاره به علت برگزار     سمينار مدير،  سمينار اين، در   »بازتاب«به گزارش خبرنگار    "

 اين مهـم اسـت      يول.  ايران نباشد  ي برا يال پيش بيايد كه چرا حاال و در اين مقطع، و اينكه ممكن است اين اولويت اصل                ؤممكن است اين س   

 ".كند ي  حقوق بشر را نقض مسيستماتيك به طور ايران رژيم ببينيمكه 

 در مورد اين گزارش سايت بازتاب است نمي داند مـدير محتـرم سـمينار واقعـاً    خواننده اي كه از همه جا بي خبر است و تنها منبع خبر وي  

چنين مطالبي را بيان داشته يا نه اما مي داند كه به سايت بازتاب و مطالبش پش از تحقيق پيرامون آن مطالـب و مطابقـت بـا چنـد منبـع                                
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 : نشريه شهروند خانم فرح طاهري اينچنين آمدهرشگاصل مطلب در گزارش گزار. خبري مستقل به هيچ عنوان نمي توان اعتماد كرد

ممكن است اين سئوال پيش بيايد كه چرا حاال و در اين : خوشامد گفت و افزود برگزار كنندگانز از طرف ي نيا طهماسبيكتوريودكتر "

 حقوق بشر را سيستماتيكن به طور  ايرارژيم ببينيم اين مهم است كه ولي.  براي ايران نباشداصليمقطع و اينكه ممكن است اين اولويت 

  ".كندي نقض م

معلوم مي شود اين خبرنگار بازتاب نيست كه اين خبر را درج كرده بلكه با اسـتفاده از خبـر نشـريه شـهروند، بـا نقـل قـولي غلـط از دكتـر                             

مسـائل  "نظـر خـود يعنـي       طهماسبي كنفرانسي را كه در جهت مسايل حقوق بشر تشكيل شده به مسائل سياسي كشانده و موضـوع مـورد                     

 را به سخنان دكتر طهماسبي اضافه مي كند تا اينگونه القاء كند كه اين كنفرانس در جهت تحت الشعاع قرار دادن مسائل                       "پرونده هسته اي  

 !هسته اي ايران ترتيب يافته

:  حقوق بشـر انتـاريو گفـت       كميسيون ]ليعف[ي   نقض گسترده حقوق بشر، خانم باربارا هال، شهردار سابق تورنتو و رئيس فع             اين توضيحدر  "

هال با اشاره به اين موضوع كـه  . كرد كه اين حق را پذيرفته استتبديلگرايان، كانادا را به چهارمين كشور در جهان  پذيرش ازدواج همجنس  

 چـون  ي كشورهايي را بويژه برايهاي  چنين همايشيها را در مورد اين افراد در جامعه از بين ببريم، برگزار  كارها مانده تا تبعيض  يهنوز خيل 

ي  صـحبت مـ    ي كه راجع به وضـعيت خاصـ       يهر كس :  گفت ي اسالم ي جمهور ي درباره لزوم سرنگون   همچنين يو . خواند يايران مهم و ضرور   

حاكم باشد، نـه   بر ايران يمن گفتم مادام كه رژيم مذهب.  پرسش، پاسخ را هم در خود مستتر دارد       يكند، لزوما راه حل هم ندارد؛ گرچه گاه         

 ".شوند و بدون تغيير رژيم اين مشكالت حل نخواهد شد ي گراها مورد ستم واقع م تنها زنان، كه همجنس

ايـن خـانم خواسـتار    !  هاست اايران ببينيد كه منظور غربي هاي كافر از حقوق بشر ازدواج همجنس گر            ) بخوانيد عوام (يعني اي مردم متدين     

 ! تا اين رژيم حاكم باشد به اين افراد كه شما از شنيدن اسمشان كهير مي زنيد ظلم و ستم مي شودسرنگوني نظام ماست و مي گويد

حتي اگر كسي متن اصلي گزارش را نخوانده باشد به سادگي از روي جمله بندي ها در مي يابد كه اين جـواب سـؤالي بـوده كـه احتمـاال از             

ارش اصلي عمداً اين جواب سؤال را طوري آورده اند كه گويي بخشي از سـخنراني خـانم   خانم هال شده و باز با تحريف عبارات مندرج در گز         

 :هال بوده در حالي كه اصل گزارش اينچنين است

 سال سابقه 35، با 2005 از نوامبر واونتاري حقوق بشر كميسيون فعلي رئيس و 97 تا 94خانم باربارا هال شهردار سابق تورنتو از سال "

  .اونتاريوحقوق بشر در “ سخنران بود با عنوان اولين شهرداري وكالت و كار در

باربارا  . استپذيرفته حق را اين كرد كه تبديل كشور در جهان چهارمين، كانادا را به گرايانپذيرش ازدواج همجنس : باربارا هال افزود... 

 چنين برگزاري، ببريم بين افراد در جامعه از اينها را در مورد  تبعيض كارها مانده تا يان با اشاره به اين موضوع كه هنوز خيليهال در پا
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 را فراهم آورده شرايطي چنين گفت كه تبريك خواند و به آرشام پارسي ضروري مهم و ايران چون كشورهايي براي بويژه را ي هايهمايش

   ....است

 ]ش و پاسخ برگزار شدپس بخش پرسس و براهني به ايراد سخنراني پرداختند يثيپس از آن دكتر مغ[

 راه  لزوماًمي كند صحبت خاصي وضعيت كه راجع به كسيهر :  در پاسخ به دو خانم كه از او راه حل خواسته بودند، گفتمغيثيدكتر ... 

ان كه  حاكم باشد نه تنها زنايران بر مذهبي رژيممن گفتم مادام كه .  پرسش، پاسخ را هم در خود مستتر داردگاهيحل هم ندارد گرچه 

 ". مشكالت حل نخواهد شداين رژيمر يي و بدون تغمي شوند مورد ستم واقع … و قومي هاي اقليتهمجنس گراها، 

 در جواب دو خانم حاضر در جلسه كه از ايشان راه حل و نه لزوم " مغيثي هايدهدكتر "د اين سخنان از زبان خانم  همانگونه كه دريافتي

 .اد شده و  ربطي به خانم هال نداردسرنگوني را جويا شده بودند اير

ده سـال پـيش از       (1969 چاپ كتابش از سال      ممنوعيت سخنراني كرده، با اشاره به       همايش در اين    نيز ايراني مشهور   نويسندهرضا براهنِِي   "

 ".بازان در ايران به شدت انتقاد كرد ، از سانسور كتب همجنس2000تا سال ) انقالب

اين رضا براهني مشهور ده سال قبل از انقالب كتابش ممنوع بوده و به ما اصالً مربوط نيسـت، مـا هـم                       ) وانيد عوام باز هم بخ  (يعني اي مردم    

اين آقا هم كه شما بـه كتـاب هـايش عالقـه             ! ديديم قبالً ممنوع شده گفتيم حتماً يك چيزي بوده كه ممنوعش كردند ما هم ممنوع كرديم               

ببينيـد، حـاال بـاز هـم برويـد كتـاب       ! ممنوع استبازان  كتب همجنسدستفروشان مي خريد، گفته چرا داريد و مي رويد روبروي دانشگاه از   

 !هايش را قاچاقي بخوانيد

عنوان ايشـان را در گيومـه نمـي گـذارم چـرا كـه       . به نويسنده يا نويسندگان محترم يادآور مي شوم كه عنوان ايشان دكتر رضا براهني است         

 دانشگاه هاي جهان در رشته ي ادبيات انگليسي فارغ التحصيل شـده انـد و هـم اكنـون در دانشـگاه تورنتـو بـه                           ايشان از يكي از معتبرترين    

همچنين يادآور مي شوم ايشان نه تنها نويسنده ي مشهوري هستند، از آن مهمتر شاعري آزاديخواه نيز مي باشـند                    . تدريس مشغول هستند  

سخنوري بي بديل چون ايشان كه مويي در عرصه سخن سفيد نموده انـد، بـي   .   عالقمندند_داگر به دستشان برس _كه عوام نيز به آثارشان      

گمان سخنان و تعابير بسيار ژرف و زيبايي در گراميداشت همجنس خواهي بر زبان رانده اند كه به عمد همه ي آنان را حذف و فقـط بـراي                             

حضور ايشان باعث اعتبار و اهميتي مضاعف براي      . گرايان را برجسته نموديد   تحميق خواننده، اعتراض ايشان به عدم انتشار آزاد كتب همجنس         

بـه ايـن خـاطر بـه        . سمپوزيوم بود كه نشان مي دهد خواص و روشنفكران ايراني همجنس گرايي را در نظر داشته و به آن اهميت مي دهند                     

 .مسئوالن اين سمپوزيوم كه موفق به دعوت ايشان شده اند تبريك مي گويم

 :مطلب اينچنين استاصل 



 اين چاپ نشد و ايران در 2000 تا 1969 كتاب از سال اينكهو اشاره به ” ازي اآقاي دوزخيروزگار “ با خواندن شروع كتاب براهنيدكتر "

 ". اشاره كردايران و داستان و شعر ادبيات در يي بوده، به همجنس گراايران سانسور در تاريخ ترين طوالني

 نيامده بلكه ايشان به موضوع نول دكتر براهني مطلبي در مورد اعتراض ايشان به ممنوعيت كتب همجنس گرايادر اين گزارش از ق

  .همجنس گرايي در ادبيات ايران اشاره كرده اند

 

 .به اينجاي مطلب كه مي رسيم با تصويري از سمپوزيوم مواجه مي شويم كه از نشريه شهروند بدون ذكر منبع برداشته شده است

بـازي در كشـورهاي اسـالمي، بـا اسـتفاده از       بازان نيز با محكوم كردن ممنوعيت همجنس همچنين كومان يكي از مدافعان حقوق همجنس      "

گرايان در اروپا را نشان داد و كشورهايي را كه هنوز روابط با همجنس در آنها ممنوع اسـت، ايـران، موريتـاني،            اساليد، آمار وضعيت همجنس   

 ".ذكر كرد... ان سعودي، امارات، يمن، نيجريه، سومالي، جمهوري چچن و پاكستان، عربست

در جاي جاي اين گزارش از كلمه همجنس باز به جاي همجنس گرا اسـتفاده شـده تـا در عـوام بـار منفـي تـر و تنفـر بيشـتري از مسـايل            

 .*همجنسگرايان و به تبع آن حقوق بشر و آزادي هاي فردي در غرب را موجب شوند

 :خبرنگار بازتاب مي شويد"صل اين قسمت گزارش توجه كنيد خودتان به روشني متوجه دستكاري آن توسط به ا

 در همجنسگرايان حقوق بشر المللي بين ي كميسيون برنامه مدير و رومانيفعال حقوق بشر از ) Adrian Coman( آدرين كومان ..."

 تالش كرده گرايان از همجنس حقوقي تبعيض و اروپا براي رفع روماني ريبش حقوق سازمان هاي سال در 10 بود كه به مدت نيويورك

 در اروپا گرايان همجنس وضعيت آمار اساليد كومان با استفاده از  آقاي. در جهان سخن گفت گرايان حقوق بشر همجنس ياو درباره. است

من، ي، امارات، سعودي، پاكستان، عربستان موريتاني، ايران . كه هنوز روابط همجنس در آنها ممنوع استكشورهايينقشه نيز را نشان داد و 

 ". كشورها هستنداين از جمله … چچن و ي، جمهوريجريه، سومالين

 ي مجـازات اعـدام بـرا   ي اسالميچرا در تمام كشورها: بازان نيز از حاضران در اين همايش پرسيد   مسئول جمعيت همجنس   يدر ادامه پارس  "

 "به خاطراسالم است يا به خاطر نوع حكومتشان؟آيا . دگرباشان وجود دارد
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 . هستندن ايشان دبيركل سازمان دگرباشان جنسي ايران نه مسئول جمعيت همجنس بازا

 :گزارش نشريه شهروند

ا يآ. رد دگرباشان وجود داي مجازات اعدام براي اسالميچرا در تمام كشورها: دي از حاضران پرسي كومان، آرشام پارسآقاي سخنان پاياندر "

 "ا به خاطر نوع حكومتشان؟يبه خاطر اسالم است 

رود،  ي چه بخواهيد و چه نخواهيـد ديـن از بـين نمـ    :  گفتياين چهره تانزانياي.  بود ي از سخنرانان جالب اين همايش، الفاروق خاك       ياما يك "

!  نادرسـت  ي از تفسـيرها   ياو سـپس بـه مـوارد      . ت آن اس  ي كه ما بايد بكنيم گذاشتن تفسير درست بر رو         يرود؛ فقط كار    ي  اسالم از بين نم   

 هـم  ي نيست و پنج باري قرآن چنين چيزي كه در هيچ جايگويند سگ نجس است در حال ي مسلمانان م : اشاره كرد و به عنوان مثال گفت      

 بـود و هـم      يد هـم گـ    شو  ي  م: گويد  ي  گرا و مسلمان است و م       فاروق خود همجنس  .كه از سگ سخن به ميان آمده از جنبه مثبت بوده است           

 "مسلمان

نمي دانم اين چه روشي است كه اينگونه افراد، عنوان خانم يا آقا و حتي دكتـر و مهنـدس را از ابتـداي اسـم كسـاني كـه ايـن حضـرات بـا                          

گـزارش  در اين قسمت گزارش كامالً مشهود است كه اين قسمت، از روي گزارش شهروند رونوشت شده بـه                   . نظرياتشان مخالفند برمي دارند   

 :اصلي توجه كنيد

  ي است دربارهتانزانياييالفاروق كه خود .  سازمان سالم كانادا در تورنتو بودمدير) El-Faroukh Khaki (ي الفاروق خاكبعديسخنران "

هستم و در  سال است كه در كانادا 33:  از ترانه باب ديلون شروع كرد و گفتبخشياو با .  سخن گفتاسالمي كشورهايحقوق دگرباشان در 

 .نميبي  آنها مميان را در بسياريرات ييان جامعه مسلمانان آن و تغيم

 تفسيرم گذاشتن ي بكنبايد كه ما كاري فقط نمي رود بيناسالم از . نمي رود بين از دين نخواهيد و چه بخواهيدچه : فاروق در ادامه گفت

 .  آن استيدرست بر رو

 يچ جاي كه در هيند سگ نجس است در حاليگوي مسلمانان م: اشاره كرد و به عنوان مثال گفت نادرست يرهاي از تفسياو سپس به موارد

 .ان آمده از جنبه مثبت بوده استي هم كه از سگ سخن به ميست و پنج باري نچيزين يقرآن چن

 "*. بود و هم مسلمانيشود هم گي د ميگوي او م. فاروق خود همجنس گرا و مسلمان است

شود، ولي اين  ش راجع به اسالم صحبت مي  ا اينجا همه: بازي گفت بان حقوق بشر در دفاع از همجنس از اعضاي سازمان ديدهدر ادامه يكي "

گرا را مجازات  اي بنيادگرا به صورت افراطي دين را تفسير مي كنند و افراد همجنس در مسيحيت عده. هاي ديگر هم هست موضوع در دين

 "كنند مي 
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 : اصل خبر

ش راجع به ه انجا هميا:  از پرسش ها گفتي در پاسخ به يكي فراي پنل دوم بخش پرسش و پاسخ برگزار شد و خانم هدپايانز پس ا"

ي ر مين را تفسي ديادگرا به صورت افراطي بني عده امسيحيتدر . گر هم هستي دين هاين موضوع در دي ايشود ولي اسالم صحبت م

 ".كنندي مكنند و افراد همجنس گرا را مجازات 

 است نشده كه در "يكي از اعضاي سازمان ديده بان حقوق بشر"همانطوري كه خوانديد در گزارش اصلي اشاره اي به اينكه خانم فراي 

 .صورت واقعيت داشتن اين مسأله اين موضوع حتماً در گزارش قيد مي شد

گرايي به عنوان يك سنت   در جوامع يهودي ـ مسيحي همجنس:انگيزي مدعي شد نژاد ديگر سخنران اين سمينار در اظهارت شگفت مصلي "

در دوران قرون . كرد گرايي را به شدت محكوم مي  مسيحيت اوليه تحت رهبري سن پل، همجنس. شد پرستي محكوم مي  پوسيده دوران بت

 مرگ فجيع در ميان هاي شديد و حتي گرا بودن كسي كافي بود كه متهم را در معرض شكنجه وسطا حتي شك نسبت به همجنس

اي مبني بر مجازات  گرايي منفور شناخته شده، اما در قرآن اصال جمله امروز در جوامع اسالمي همجنس. هاي آتش قرار دهد شعله

 .گرايي نيست و هرچه كه هست، از حديث آمده است همجنس

 :اصل خبر

ك سنت ي به عنوان ي هم جنس گرائيحي ـ مسيهودير جوامع د: ان گفتي در ادييهمجنس گرا ي  نژاد در آغاز دربارهيدكتر مصل... "

در دوران .  كردي را به شدت محكوم مي سن پل هم جنس گرائيت اوليه تحت رهبريحيمس.  شدي محكوم ميده ي دوران بت پرستيپوس

ان يع در مي مرگ فجيد و حتي شدي بود كه متهم را در معرض شكنجه هاي كافي شك نسبت به هم جنس گرا بودن كسي حتوسطيقرون 

 .  آتش قرار دهديشعله ها

ست و هرچه ي نيي بر مجازات همجنس گراي مبني جمله ا منفور شناخته شده، اما در قرآن اصالًي هم جنس گرائيامروز در جوامع اسالم

 ".ث آمده استيكه هست از حد

 عنوان تربوط به قرآن يا آن قسمتي كه جنايات مسيحيبراي حضرات شگفت انگيز بوده آن قسمت م *  متوجه نشدم كجاي اين سخنان     واقعاً

 !شده؟

در پايان گزارش مطابق معمول يك قسمت براي ابراز نظر كاربران وجود دارد در هنگامي كه من اين خبر را خواندم فقط يك نفر ابـراز نظـر                            

 :كرده اينچنين نوشته بود

 از دگرانديشـان در     ي طيفـ  نماينده ي براهن ي اين نكته برايم جالب بود كه آقا       يول.  از اين نوشته ندارم    يبنده قصد هيچگونه قضاوت و تحليل     "
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 حمايت از حق دگرباشان جنسي برگزار شده است و ديگـر اينكـه گويـا دگرانديشـان و دگرباشـان           ي كند كه برا   ]پيدا[ حضور پيدار  يجلسه ا 

 "!بشر آن هم از نوع دگرش گرد هم آيند دفاع از حقوق ي توانند بر سر يك ميز براي دارند كه مي مشتركيدغدغه ها

 بازتاب محض محكم كاري جهـت نگـرفتن روزه          ن اگر بپذيريم كه اين مطلب نوشته يك كاربر بوده است و احيانا خداي ناكرده خود مسؤوال               

 . شك دار مبادرت به درج آن نكرده اند، در مي يابيم مخاطب اصلي اين خبر چه طيفي از اجتماع هستند

 .جان كالم و عصاره تمامي خبر و منظور نظر نويسنده و يا نويسندگان آن بوده استاين مطلب 

اينان اين پيش فرض را در ذهن خود جاي داده اند كه همجنس گرايي پديده اي بسيار مضموم و پليـد اسـت و بايـد از آن دوري جسـت و                                

 ! كار خود را از اعتبار در ميان عوام مي اندازندكساني كه در دفاع از اين پديده در جلساتي حضور بهم مي رسانند با اين

 ... دريغ و درد كه در چه جامعه اي گرفتار آمده ايم اين درد را به كجا ببريم و با كه قسمت كنيم

فكر نكنيد جمعيت بسياري در تدارك اين امـر سـهيم بودنـد و پـول هـاي                  . براي يك لحظه به تالش دست اندركاران سمپوزيوم مي انديشم         

اگر بخواهم تعارف را كنار بگذارم بايـد بگـويم بخـش اعظـم              . تعداد از چند نفر تجاوز نمي كند      . چناني و حمايت هاي آنچناني در بين بوده       آن

ايشان از شش ماه پيش تالشي شـبانه روزي را در جهـت برپـايي ايـن     . تداركات كار بر دوش دبير كل محترم جناب آرشام پارسي بوده است        

اين يك مهماني خودماني نيست بلكه ضيافتي است كه در يكي از معتبر ترين اماكن علمي برگزار شده، مكـان آن از                      . مودندسمپوزيوم آغاز ن  

 ... ماه ها قبل رزرو شده از مدعوين از ماه ها قبل دعوت به عمل آمده از هزار و يك جا اجازه گرفته شده و

و اين مقاله را از داخل ميهن مي خواند آيا خستگي بر تنش نمي ماند؟ فكر نمـي      حاال فرض كنيد آرشام خسته از تالشي شش ماهه مي آيد            

البته نويسندگان اين مطلب هم . كنم، چون نتايج حاصل از آن به حدي مثبت و چشم گير بود كه اينگونه مطالب اثري در او نخواهد گذاشت                    

 و در فاصله كمي پس از انتشار ايـن مطلـب سـايت           دد رو را برانگيختن   مزد خود را گرفتند آنان كه به اصطالح ميانه رو هستند خشم گروه تن             

 ! بازتاب غير قانوني اعالم شد

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

 .اين سايت وابسته به جناح آقاي هاشمي رفسنجاني است* •

 . جامعه استالبته مطالب اين خبر و نوع نگارش آن در جهت تحميق عوام و نه خواص و طبقه روشنفكر*  •

 CIA رجوع كنيد به سايت * •

 ! تبديل كرده است"شر" عمداً يا سهواً حذف و آن را به "بشر" از عبارت "ب"گويا حرف * •

 .به زودي در مورد كشورهايي كه در آنان براي همجنس گرايي مجازات تعيين شده مقاله اي منتشر خواهم نمود* •
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تاب اينقدر جالب آمده و آن نظرات را با هيجان منعكس كرده اند به نظر مـن بـا                    باز نآقاي فاروق كه سخنانشان به نظر مسؤوال      * •

چراكـه  . چنين سخناني، ندانسته و بدون آشنايي به روحيات بنگاه هاي سخن پراكني حكـومتي در ايـران يـك خـبط بـزرگ كـرده انـد                          

 تا اينگونه القاء كنند كه گي ها در رديف سـگ            مسئوالن سايت بازتاب  طبق رسم هميشگي گوشه اي از صحبت هاي ايشان را آورده اند               

در مورد نظر ايشان در مورد پايداري دين بايد خاطرنشان كرد كه اين صرفاً نظر ايشان است در مقابـل بسـيارند كسـاني كـه                          ! ها هستند 

 دوره اي از تـاريخ را اشـغال         معتقدند هر دين به فراخور حال خود بر مبناي جذابيت و محكمات عقلي آن يا زورِ زورمندان مؤمن بـه آن،                    

كرده به محض از دست دادن يكي از اين شرايط تاريخ مصرفش تمام شده به كلي يا با به جاي گذاشتن معتقداني اندك از صفحه روزگار               

از  و پس از آن وجود داشـتند و ميليـون هـا نفـر مـؤمن داشـتند و اكنـون اثـري                تچه بسيار ادياني كه قبل از مسيحي      . محو خواهد شد  

يا در مناطقي با مؤمنيني انگشت شمار به حيات خود بي آنكه بر جهان تأثيري در خور تأمـل بگذارنـد، ادامـه مـي                         . آثارشان باقي نيست  

هر دين تاريخ مصرفي مشخص دارد يكـي صـد،        . چه بسيار مؤمنيني كه با تفاسير جديد براي نجات اين اديان از انقراض كوشيدند             . دهند

 سال اما چيزي كه مسلم است اين حقيقت است كه همه  ي آنها در تاريخي مشخص منقرض مـي شـوند و              رپنج هزا يكي دوهزار و يكي     

 .جاي خود را به قوانيني متمدنانه تر و پيشرفته تر مي دهند

زم همچنين ايشان يكي از فعاالن عرصه حقوق بشر هستند، لـذا ال . حوزه ي تخصصي جناب آقاي دكتر مصلي نژاد اقتصاد است       *  •

احكام اسالم در تمـامي مـذاهب آن   :  بازتاب را موجب شده نظر خود را بيان كنم   نمي دانم در مورد اظهار نظر ايشان كه شگفتي مسؤوال         

به خصوص مذهب شيعه كه در كشور ما اكثريت دارد تنها از منبع قرآن استخراج نمـي شـود   ) شيعه و سني  (به ويژه در دو مذهب اصلي       

ديگر منابع مورد رجوع حديث، يعني گفتار پيامبر در مـورد مسـائل مختلـف               . ز منابع مورد رجوع فقهاي دين است      بلكه قرآن فقط يكي ا    

ديگر سنت است، يعني شيوه ي زندگي و سلوك رسول كه مبناي اسـتخراج احكـام                . است كه اهميت زيادي در صدور احكام شرعي دارد        

اجماع موارد ذكر شـده مبنـاي اصـلي صـدور           ) يوه رفتار خلفاي چهارگانه است    در مورد اهل سنت ش    (و پس از آن     . ديني توسط فقهاست  

 .احكام شرعي است به هيچ عنوان و در هيچ يك از مذاهب اسالم تنها قرآن مالك عمل نبوده بلكه يكي از موارد رجوع است

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 دگرباشان و سينمای ايران

 مژگان

 

بعضي ها جايزه گرفتند و راضي به خانه رفتند؛ بعضي هيچ نگرفتند و بـه داوري،                . لم فجر هم به اتمام رسيد     بيست و پنجمين جشنواره ي في     

 .مديريت جشنواره، تماشاگرها و در و ديوار سينماها ايراد گرفتند

تـه انـد، كـه درد بـزرگ تـر           شايد امسال كه سينماگراني مانند رخشان بني اعتماد و داريوش مهرجويي به مشكل بزرگي به نام اعتياد پرداخ                 

همان طور كـه پذيرفتـه ايـم        . هاست و بالي جان جوان تر ها، بتوان اميدوار بود كه طي سال هاي بعد خط قرمز هاي بيشتري برداشته شود                    

 . نكنيميك جوان معتاد جزو  جامعه است و نيازمند همدلي، كم كم بايد ياد بگيريم كه دگر باشان را هم ببينيم و بهشان بي اعتنايي 

 با ظرافتي هنرمندانه رابطه ي عاطفي زيباي دو شخصيت          "چتري براي دو نفر   "تا جايي كه به ياد دارم چند سال پيش احمد اميني در فيلم              

ها ظاهراً آن  . دستان نداد را طوري به تصوير كشيد كه بهانه اي براي سانسوركردن فيلم به قيچي به             ) هديه تهراني و شقايق فراهاني    (زن فيلم   

دو زن آفريدند +   ماجرا را در حد فهم خود درك كرده و براي خود يك مثلث عشقي يك مرد "هر كسي از ظن خود شد يار من      "به مصداق   

را ديـد و  ) رضا كيانيان(زدگي شخصيت مرد فيلم توان از كنار سكانس پيانو زدن دو نفره آن ها گذشت و شگفت         ولي چطور مي  . و لذت بردند  

 مد اميني آفرين نگفت؟به استادي اح

شخصيت اصلي فيلم با (نقره .  چهره ي جالبي از يك دگر باش نشان داد        "سربازان جمعه "باز هم چند سال پيش بود كه مسعود كيميايي در           

 همخانـه ي    گرايـي جنسظاهراً جوان هم  . روددر حضيض اعتياد، به همراه مردي ثروتمند به خانه ي كاخ مانند او مي             ) بازي انديشه فوالدوند  

مرد . كندي قفس كبوتران، تظاهر به كشتن آن ها ميزند و مقابل دوربين مدار بستهمرد است و براي نجات نقره دست به كاري خطرناك مي        

از اما نكتـه ي جالـب صـحنه اي اسـت كـه مـا       . كندبرد و دختر با استفاده از اين فرصت فرار ميپرستد نقره را از ياد مي كه كبوترانش را مي   

شود و قصد آسيب زدن بـه جـوان را دارد، امـا جـوان گريـه كنـان در                    بينيم؛ مرد خشمگين وارد قفس مي     صفحه ي تلويزيون مدار بسته مي     

شود كه انگيزه ي جوان از نجات نقره فقط انسان دوستي نبوده بلكه عشق محرك قوي تـري                  اين حس در بيننده ايجاد مي     . افتدآغوش او مي  

 . دناست براي خطر كر

اي را جسـت كـه در آن   ي رخشان بني اعتماد شـايد بتـوان صـحنه    ساخته"خون بازي"ي تنها در فيلم با ارزش و تحسين شده    . و اما امسال  

بـراي بـه دسـت      ) شخصيت اصلي فيلم با بازي بـاران كـوثري        (سارا  . گرا داشته باشد  جنس هم – شايد   –گوشه ي چشمي به يك پسر جوان        
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تصـاويري  . گذارد كه به اتفاق از يك مواد فروش جنس بخرنـد          عاقبت با دوستي به نام ماني قرار مي       . ت مستأصل است  آوردن مواد مخدر سخ   

آن دو سوار اتوموبيـل مـواد       . ي ساده و صميمانه است    ي يك رابطه  بينيم،  هر چند كوتاه، اما فقط نشان دهنده        ي ماني و سارا مي    كه از رابطه  

او، مـاني را  . كنداي كه به گوش انداخته، توجه جنسي يكي از فروشنده ها  را جلب ميي ظريف است با حلقه شوند و ماني كه پسر    فروش مي 

زده كمك كرده، خودش هـم بـه بهـاي سـيلي            باالخره سارا به ماني وحشت    . كنداش را نوازش مي   شرمانه گونه بچه خوشگل خطاب كرده، بي    

  .كندشود،  نجات پيدا ميسنگيني كه نصيبش مي

حتماً روزي خواهد آمد كه مسايل و مشكالت دگرباشان نيز مانند همه ي جوان ها مطرح شـود؛ برايشـان چـاره انديشـي كننـد و در هنـر و                  

زنـد  سازي مانند رخشان بني اعتماد كه همواره پس از تحقيقي طوالني دست به ساخت فيلم مي               فيلم. ادبيات هم آزادانه حضور داشته باشند     

شايد بعدها او در فيلم داستاني ديگـري، يـا          . ي را براي كار خود برگزيده، قطعاً با مسأله ي دگرباشان ايران برخورد كرده است              و بستر اجتماع  

 .       پس بايد صبور و اميدوار بود و دست از تالش بر نداشت.  حتي در يك مستند بيشتر به اين موضوع بپردازد
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 زارشی از ايرانگ 

 روژان ايراني

براي نخستين بار نوروز در ايران نبودم و چه حس بدي بود كه آغاز سال نو خورشيدي . پس از يك سال، در اواخر بهار، به ايران باز گشتم

مادر شكسته . ران شدموارد اي. پايان بهار بود و در هواپيما به ياد خاطرات گذشته، گل يادهاي سرخ فام زندگي خود بودم. در وطن نباشي

. كمر و خرد شده از ناجوانمردي هاي فرزند ناخلف، همچنان مغرور و سرافراز در استقبال گرم و رنگين از خانواده و بهترين دوستانم بود

بود به دوست نزديك و مهربان و كمي حسودم كه به كل بار سفر بسته بود و مدتي بود جالي وطن كرده . حيف كه خشايار بين آنها نبود

 .ولي من آينده نامعلوم برايش تصور داشتم. سوي تركيه، كه شايد آينده روشن و نيلگون باشد برايش، و خود اينگونه مي انديشيد

البته ترافيك روان . بله، تعجب آور است، ولي واقعاً اتوبانهاي جديد چهره شهر را عوض كرده است. ايران دگرگون شده بود در اين يكسال

آخر اين تهران كه مال ساليان سال پيش بوده به درد تهران شش ميليون نفري مي خورده نه . هران را زشت تر كرده استشده ولي ت

مثل . اصالً وطن برايشان واژه ي مسخره اي است. گويا برايشان ايراني وجود ندارد. مردم بي تفاوت و عصبي اند. دوازده ميليون نفري

گويا قادصيه دوم را فراموش كرده .  گويند واي اگر به ايران حمله شود چه مي كنيم و چه نمي كنيمطوطي كه گويا حرف ياد گرفته مي

 !  سال هست كه ايران اشغال شده27اند و نمي دانند 

Gay life يم بچه هاي زيادي را مي ديد.  در ايران نيز مثل همه چيز متفاوت شده، روزگاري بود كه هر هفته چندين مهماني برپا مي شد

 به گروه هاي ده تا دو نفري تقسيم شده، هر گروه براي خودشان مهماني مي Gay life. و چه روزگاري بود، ولي االن اصالً خبري نيست

اصطالح بدي جا . هر گروه با افرادي درارتباط است كه خطي مشي يكسان با گروه دارند. گيرند و از ورود ديگران جلوگيري مي كنند

و واقعاً اينطوري . ز تفرقه است؛ مي گويند اكيپ باال شهري ها، اكيپ پائين شهري ها، اكيپ شرقي ها و اكيپ غربي هاافتاده كه ناشي ا

بود، مثالً من خودم كه اصالً مخالف اين حرف ها هستم ناخواسته وقتي توجه مي كردم مي ديدم كه فقط افرادي پيش من هستند كه در 

واقعاً چطور شد كه از آن همه نام كه به يك سررسيد كامل مي رسيد و . تان ديگرم در جمع نيستندحوالي خانه ي ما منزل دارند، دوس

  نفر باقي مانده براي من، آنهم دوستان هفت هشت ساله ي من؟ 7 تا 5همه هم دوستان من بودند، فقط 

 . Hايده ي دوست نزديكم سپهر، خونه ي خانم دكتر البته با . در ايران به مهماني بزرگي دعوت نشدم ولي دو بار خودمان مهماني گرفتيم

درمهماني ها همه بودند و براي نخستين بار . من اين خانم دكتر را خيلي دوست دارم، براي من و خيلي از بچه ها كارهاي بزرگي كرده

 كردني نبود درايران اينگونه باور. جالب بود دوست ايتاليائي من برايش.  كرده ها بودندchangeاستريت، گي، لزبين، ترنس و سكس 

. در حاشيه ي مهماني خودمان، يك مهماني هم بود از تازه دختر شدگان؛ پسران سابق و دختران فعلي. مهماني هاي خوبي بودند. باشند
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هر، اهللا وكيلي، واقعاً بايد بگويم كه بايد دختر مي شدند زيرا من در دوره ي پسر بودنشان آنها را ديده بودم، به قول بچه هاي جنوب ش

البته در آن مهماني گي هم بود، جالب بود كه گي هاي ورستايل و تاپ نيز لباس هاي زنانه پوشيده . خيلي دختران خوشگلي شده اند

البته خوب ترنس سكشوال پارتي بوده قبالً، ولي خب، درگ كوئين نداشتيم در ايران كه پيدا كرديم، البته خود من نخستين نفر . بودند

شاهپور (در اين مهماني بالماسكه كه در خيابان آذربايجان . دم، فكر كنم، لباس ملكه پوشيده بودم، آنهم چه لباسي، همه جاش باز بودبو

تهران بود، نيروي انتظامي قصد ورود به مجلس را داشته كه صاحبخانه درايت به خرج داده و دست به سرشان كرده وگرنه واقعه ) عليرضا

پس از اينكه نيروي انتظامي مي رود سريعاً همه از مهماني خارج مي شوند و باقيمانده ي مهمانان به جاي . ه تكرار مي شدي شيراز دوبار

خيلي . او دوست عزيز من است، پس از چهار سال ديدمش. را هم ديدم  M.Mدر اين سفر خانم . ديگري  براي ادامه ي مهماني مي روند

به . چندين فيلم ديگر  نيز ساخته است. اي مستند است و در زمينه ي گي ها فيلم كوتاه ساختهاو كارگردان كاره. خوشحال شدم

من نيز كمي راهنمائي و كمك به اين دوستم، . گزارشگر بي بي سي نيز براي گزارش در مورد تغيير جنسيت در ايران كمك كرده بود

حال قصد دارد به ايتاليا هم .  رفت، بي بي سي بي غرضانه كار نكردهر چند باز مثل هميشه و همانطور كه تصور مي. كردم M.Mخانم 

 . البته مستنداست. سفر كند براي ساختن يك فيلم كوتاه، كه من هم در آن بازي خوهم كرد

ن ها به گي هميشه لزبين ها از من و گي ها فراري بودند ولي اخيراً جو تغيير كرده و اكيپ لزبي. يك دوست لزبين نيز در سفر پيدا كردم

اين دوست من فرنوش نام دارد و با . ها نزديك مي شوند و اين باعث خوشحالي من است، هر چند كه گي ها دارند از هم دور مي شوند

ولي خوشحالم . پارتنرش مدت كوتاهي است مخفيانه در ارتباط است، چون پارتنرش شوهر كرده است و اين خود برايشان خطر ساز است

 . شدم، لحظات شادي كنار هم داشتيمكه با وي آشنا

كمتر مي شود كسي را يافت كه . دو گونه است، يا متنفرند از اين مسأله، يا خوششان مي آيد) دگرباشي(ديد مردم نسبت به اين مسئله 

مي كنند ولي در آنها كه متنفرند همواره مسخره مي كنند و اذيت، آنها كه خوششان مي آيد به خاطر دوستان مسخره . بي تفاوت باشد

البته بايد اعتراف كرد كه اگر كسي فقط سكس بخواهد در ايران به راحتي مي تواند با هر پسري كه . كنارش ايما و اشاره هم مي آيند

. متأسفانه يا خوشبختانه خداوند ذره اي از اين استعداد  در وجود من نگذاشته است. بخواهد سكس كند، به شرط اينكه قلقش را بلد باشد

باالخره، پس از چهار ماه به ايتاليا برگشتم و اينك در دانشگاه  . سال است پارتنر دارم و ديگر حوصله شيطنت ندارم، از من گذشته8البته 

دارم گزارشم را كه بيشتر شبيه يك سفرنامه ي كوتاه است مي نويسم و به اين مي انديشم كه آينده چه خواهد شد و من چه خواهم 

 . را مي دانم كه براي رسيدن هموسكشوال ها به حقوقشان در ايران تالش خواهم كردكرد؟ ولي اين

بازگشت به فهرست
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 يک شبکه تلويزيونی يک فيلم

 آريا مهرگان

ه و تقريباً پنج سال است كه اين شبكه بر روي ماهواره ها بود.  را شنيده ايد(GAY.TV) بعضي از شما نام كانال تلويزيوني گي تي وي اًحتم

مهمترين بخش برنامه هاي اين شبكه . مخاطب اصلي برنامه هايش همجنس گرايان ساكن ايتاليا و اروپايند. از كشور ايتاليا پخش مي شود

 به وقت تهران پخش مي شود و  به 12  :30 فيلم هاي سينمايي است كه هر شب در ساعت — كه ايتاليايي نمي دانيم—براي ما 

نكته ي جالب توجه اين است كه اكثر اين فيلم ها به زبان اصلي و با زيرنويس ايتاليايي . س گرايان اختصاص داردموضوعاتي پيرامون همجن

 . است

 در ايران قابل دريافت است و از فركانس و كيفيت مطلوبي برخوردار "رايگان" آزاد و تاين كانال تلويزيوني تنها كانالي است كه به صور

من تقريباً از روز اول برنامه هاي اين شبكه را دنبال كرده ام؛ از همان روزي كه فقط . ي آغازين اينطور نبوداست، هرچند كه در سال ها

 آن نبه ياد دارم كه در همان زمان ايميلي به مسئوال. لوگوي آن پخش مي شد و وعده آغاز به كار قريب الوقوع آن را به بيننده ها مي داد

برنامه هاي اين . ر آن جويا شدم، كه بالفاصله به چهار زبانِ انگليسي، فرانسه، اسپانيايي و ايتاليايي پاسخ دادندفرستادم و از زمان آغاز به كا

شايد خالي از لطف نباشد !  آن با جنگ قطع شدنشبكه يك بار براي چند روز در زمان آغاز حمله به عراق براي نشان دادن مخالفت مسئوال

 .سري بزنيداگر هر از گاهي به اين شبكه 

و ديگري توليدِ امريكا پخش شد كه هر * در طول سالياني كه از آغاز به كار اين شبكه مي گذرد دو سريال، يكي محصول اسكاتلندِ انگلستان

فيلم هاي سينمايي زيادي نيز از اين شبكه پخش شد، اما نه آنقدر زياد كه .  جالب توجه و ديدني بود— سريال امريكايياً مخصوص—دو 

مدتي است كه ديگر فيلم جديدي پخش . بتواند تمام روزهاي سال را در بر گيرد بنابراين و به ناچار هر فيلم چندين بار، بازپخش مي شود

. مي شوندشنشده و همان فيلم هايي كه در اين مدت پنج سال نشان داده شده بازپخ  

فيلمي كه بيننده را تا پايان به دنبال . صول اياالت متحده امريكا استمح) يك عشق غير معمول  ( no ordinary loveيكي از اين فيلم ها 

. داستان آن حكايت از عشق دو پسر نوجوان هجده ساله دارد كه چيني تبار و التين تبار و هر دو اهل لوس آنجلس هستند. خود مي كشد

ن رويش حساب مي كنند و البته عالقمند به پسرك پسر التين تبار يك پسر پر غرور و جسور و به قول عوام عشق الت است كه ديگرا

در صحنه اي از . پسرك چيني مترصد فرصتي است تا عشق خويش را آشكار سازد. چيني است و با هم دوستي پر مهري را برقرار نموده اند

 بودنش سؤال مي كند و پسر چيني فيلم كه در حمام مي گذرد، پسر التين تبار در مقابل ابراز احساسات دوست چيني اش از او در مورد گي
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   (!No way! me gusta* pussy)! دختر دوست دارم من! نه: تبار با دادن جواب مثبت، همين سؤال را از او مي كند، و جواب مي شنود

ان دارد، اما پسر چيني كه با خود و گرايشش كامال آشناست از طرفي به عالقه ي دوست خود، حتي ميل جنسي او نسبت به خود اطمين

در آنجا آقا پسر مثالً عشق دختر با ديگران آشنا شده و . مي برد* بيكار ننشسته سعي در آشنايي او با دگرباشان كرده او را به يك گي كالپ

 از چي: فرد مصمم به دوست مرددش مي گويد. به طور اتفاقي مكالمه دو جوان را، كه يكي بر سر دو راهي است و ديگري مصمم، مي شنود

 !پس از چيزي كه هستي لذت ببر.  بديشناراحتي؟ اگه تو گي هستي، خب هستي، نميتوني تغيير

.  در همين موقع پسرك التين تبار چشمش به مجله همجنس گرايان افتاده مشغول تفحص در آن مي شود كه دوست چيني سر مي رسد

 ماجراهاي بسياري كه گاهي پليسي نيز مي شود، باالخره عشق بر او پس از گذشت. او از روي خجالت يا غرور مجله را به كناري مي اندازد

 ...فائق آمده، تسليم خواسته دروني خود مي شود و با رفيق خود مي آميزد

: براي آگاهي از برنامه ها و زمان پخش آنان كافي است به اين آدرس مراجعه كنيد. ديدن اين فيلم را به همه دوستان توصيه مي كنم

www.gay.tv 

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

 .اولين بار در اين سريال، انگليسي را با لهجه ي اسكاتلندي شنيدم كه برايم بسيار جالب بود* 

  me gusta *] :نيز مانند ايراني تبارها، نيمي از اينطور كه پيداست التين تباران . به زبان اسپانيايي به معني دوست دارم است] مِه گُوستا

 !كلمات را به زبان مادري و نيمي ديگر را به زبان كشوري كه در آن زندگي مي كنند ادا مي كنند
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  که شالق خورده بود،مصاحبه با امير

 

ترنتي شالق خورده بود و از ايران به تركيه پناهنده شده بود ، تلفني با سازمان امير، جواني كه در ايران به جرم شركت در گي پارتي و قرارهاي اين

گپ زديم و تبديل شد به . تماس گرفت تا در مورد كدورت هاي اخيرش كه به گفته ي خودش فقط كدورت شخصي بوده چند كلمه اي گپ بزند

 . اين مصاحبه

 امير جان، چند سال داري؟

 . سال دارم24من 

 يا آمدي؟در كجا بدن

 شيراز

 گرايش جنسي ات چيست؟

 .من گي هستم

 چند سال داشتي كه به گرايش جنسي خود پي بردي؟

  سال داشتم20من حدود 

 چطور شد كه فهميدي؟

نمي . فكر مي كردم كه من با همه فرق دارم.  ساله كه بودم فهميدم گي هستم اما قبل از آن هميشه فقط از پسرها خوشم مي آمد20

مي ديدم تمام حركات او و . من در شركتي كار مي كردم كه مسئول من نيز چنين گرايشي داشت.  اين يك گرايش جنسي استدانستم كه

احساس راحتي كردم و برايش توضيح دادم كه من از پسر خوشم مي آيد و چون او نيز همجنسگرا بود براي . اخالقش تقريباً شبيه من است

 .  و من گي هستممن توضيح داد كه اين ژنتيكي است

 بعد از اينكه به گرايش خود پي بردي زندگي ات چه تغييراتي كرد؟ 

احساس مي كردم زندگي را . دوستان جديدي پيدا كردم و تحقيقات بيشتري كردم كه مطمئن شوم آيا واقعاً گي هستم يا اينكه انحراف دارم

 . حالي داشتم كه نمي توانم بيان كنم. خيلي قشنگ تر مي بينم

 چيزي را نيز از دست دادي؟

از چيزهايي كه . حس مي كردم وقتي با آنها بيرون مي روم حال نمي كنم. نمي دانم چرا رابطه ام با دوستان دگرجنسگرايم كمرنگ تر شد
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 . آنها لذت مي بردند من بي تفاوت مي گذشتم

 رابطه ات با اعضاي خانواده تغييري كرد؟

از طرفي ناراحت بودم كه اگر . ع بين تر مي شدم احساس دوست داشتنم نسبت به خانواده ام بيشتر مي شداتفاقاً هر چه بزرگتر و واق. خير

چون من فرزند آخر خانواده بودم و همه ي چشم . روزي خانواده ام متوجه شوند كه من اين گرايش را دارم چه ضربه ي سنگيني مي خورند

. خب خيلي آرزوها هم برايم داشتند و اگر متوجه مي شدند واقعاً بد مي شد. هترين باشماميدشان به من بود و هميشه سعي مي كردند من ب

 ناراحت نمي شوي چند سؤال راجع به پدرت بپرسم؟

 .نه

 چند ساله بودي كه پدرت در جنگ ايران و عراق شهيد شد؟

 .چهار ساله بودم

  ساله از مرگ پدرش چه احساسي داشت؟4امير 

يا اينكه هر وقت بهانه ي بابا را مي گرفتم . اما ناراحت بودم كه ديگر نمي توانم كسي را بابا صدا كنم. مي فهميدممن در آن زمان چيزي ن

 خيلي دوست داشتم كه بدانم خدا كيست كه باباي من پيش او رفته و ديگر به خانه بر نمي گردد. همه مي گفتند رفته به پيش خدا

 فهميدي خدا كيست؟

 . دا كيست ولي فهميدم بابا كيهآن زمان نفهميدم خ

 دوران كودكي ات چطور بود؟

 .مثل همه ي بچه ها، با اين تفاوت كه هر بچه ي هم سن و سال من ممكن بود هر آرزو يا نيازش برطرف شود ولي من نه

 به نظر تو فقط پدر خانواده است كه مي تواند نيازهاي فرزندش را برآورده كند؟

 . مادر بخواهد بخواهد نقش هر دو را بازي كند خيلي سخت استاگر . پدر نقش مهمي دارد

 دوران تحصيلت چطور بود؟

 .   من دانش آموز زرنگ و مؤدبي بودم و احساس مسئوليت مي كردم و دوست داشتم آنقدر پيشرفت كنم تا دكتر شوم

  جنسي را تجربه كرده اي؟–در زمان نوجواني و مدرسه ات هيچ ارتباط عاطفي 

االن وقتي به آن زمان فكر مي كنم، احساس مي كنم .  ساله رابطه ي واقعاً احساسي داشتم21دو سال با يك پسر .  ي راهنمايي بلهدر دوره

 . اما متأسفانه فاصله ما را از هم جدا كرد. اين رابطه دو سال طول كشيد و موفق هم بودم. مي كنم چقدر زود دست به كار شدم

 اطفي داشتي يا جنسي و يا هر دو؟در اين رابطه بيشتر كشش ع
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 .عاطفي

 دوستي شما به رابطه جنسي نيز كشيده شد؟

 . بعد از چند ماه

 در زمان تحصيل و در مدرسه چه مشكالتي داشتي كه فكر مي كني به دليل گرايش جنسي تو پيش آمد؟

س پوشيدن، حرف زدن، طريقه ي صحبت كردن طرز لبا. مشكالت من در دوره ي راهنمايي شروع شد. در دوران ابتدايي مشكلي نداشتم

خب مدير و مسئولين مدرسه با من صحبت مي كردند و مي گفتند كه خشن حرف بزنم، يا . بود كه تفاوت من با ديگران را نشان مي داد

من فكر مي كردم آنها . دمثالً چرا فوتبال بازي نمي كنم، و توقعاتي داشتند كه براي آنها منطقي بود ولي براي من خيلي خنده دار مي آم

احساس مي كردم كه بقيه ي . مثل من حرف بزنند، مثل من راه بروند و مثل من معاشرت كنند. اشتباه مي كنند و آنها بايد مثل من باشند

 .االن خنده ام مي گيرد كه در آن زمان مشكالت من چه بود و امروز مشكالت من چيست. بچه ها بي تربيت هستند

 عي هم داشتي؟مشكالت اجتما

 . چون بعد از مدرسه به خانه مي رفتم و سنم اقتضا نمي كرد كه روابط اجتماعي داشته باشم. در آن زمان نه

 دانشگاه رفته اي؟

 .رشته ي كامپيوتر دانشگاه سراسري. بله

 دانشگاه رفتن به مشكالت اضافه كرد يا كم كرد؟

در دانشگاه معموالً بچه ها خيلي زير ذره بين هستند و اين مشكل . ر شد كه كمتر نشدبا ورودم به دانشگاه مشكالت من بيشت. نه متأسفانه

يك نقش در خانه، يك نقش در كنار دوستان همجنسگرا، يك نقش در كنار . من بايد چند نقش را بازي مي كردم. شامل من هم بود

 .دوستان دگرجنسگرا، يك نقش در كالس درس

 هميه وارد دانشگاه سراسري شدي؟آيا با س. تو فرزند شهيد هستي

 .من درسم خيلي خوب بود. خير

 فرزند شهيد بودن در دانشگاه براي تو چه امتيازاتي داشت؟

اصالً راحت . خب من مي بايست ريش مي گذاشتم، يا هميشه لباس هاي پارچه اي بپوشم. امتيازي نداشت، اتفاقاً محدوديت ايجاد مي كرد

و اين موضوع باعث مي شد كه من چندين بار به دفتر حراست دانشگاه . نستم خودم را با اين شرايط وفق بدهمنبودم و واقعاً هم نمي توا

 .احضار شوم

 مشكالتي كه باعث مي شد به حراست دانشگاه كشيده شوي چه بود؟
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 .ت نكني و احضارت كنندكافي است كه در دانشگاه رعايت نكني چيزهايي از قبيل را رعاي. مدل مو، فرم ريش، طرز لباس پوشيدن

  جنسي داشتي؟–در دوره ي دانشجويي هيچ ارتباط عاطفي 

 . احساس عاطفي داشتم

 در زماني كه دانشجو بودي ارتباطي با همجنسگرايان داشتي؟

 . ارتباطم از اواخر دبيرستان شروع شد و تا االن ادامه دارد و فكر كنم هيچوقت قطع نشود

 يك نوجوان همجنسگرا در ايران چه مشكالتي دارد؟. ر نوجواني گرايش جنسي خود را كشف كرديتو در ايران بزرگ شده اي و د

 . از نيروهاي امنيتي يا خود جامعه ي همجنسگرا. از خانواده و يا اجتماع. نمي دانم از كجا شروع كنم. مشكالت كه خيلي زياد هستند

 مشكالت خانوادگي همجنسگرايان چيست؟

كالً وقتي يك بچه در . را خودش را مي شناسد همان زماني است كه توقعات خانواده از فرزندشان زياد مي شودزماني كه يك همجنسگ

جامعه ي . خانواده بزرگ مي شود با بزرگ شدن او ديد و طرز فكر اطرافيانش در خانه نسبت به او تغيير مي كند و سطح توقع باالتر مي رود

واده ها هم تقريباً مذهبي هستند، يا حتي اگر مذهبي هم نباشند نمي توانند بپذيرند كه فرزندشان ما چون يك جامعه ي مذهبي است و خان

اگر بچه هاشان چنين رابطه اي داشته باشند، در ذهن آنها . چه پسر و چه دختر با همجنس خودش رابطه ي احساسي يا جنسي داشته باشد

جنسگرا به خودباوري مي رسد سعي مي كند تمام نيازهايش را به هر صورت كه شده زماني كه يك هم. منفورند و حكم آدم كثيف را دارند

با طرز پوشش، بيان، حركات موزون، يا هر راهي كه متفاوت از ديگران است و اين موارد چون در مورد دگرحنسگرايان صدق . برآورده كند

شايد كارهايي خيلي معمولي باشد كه اگر دختر يا .  ناراحت مي كندنمي كند، باعث مي شود كه به چشم بيايد و همين كارها خانواده ها را

پسري دگرجنسگرا اين كار را انجام دهد، به خاطر اينكه سليقه ي دختر و پسرهاي دگرجنسگرا با همجنسگرا متفاوت است، توجهشان را 

 . همين جلب توجهات باعث ايراد گرفتن و تنش در خانواده مي شود. جلب نكند

 مؤمن هستي؟امير تو 

به هر حال از چيزي كه در اينجا خوشحالم اين است كه . نمازم را مي خوانم و احترام خاصي هم براي امامان قائل هستم. خدا را قبول دارم

 . مذهب چيزي كامال شخصي است

 تو هم همجنسگرا هستي هم مؤمن، هيچوقت اين دو براي تو تضادي ايجاد كرده اند؟

مگر كساني كه تلويزيون . مگر احساس جنسي ما به واسطه ي ايمانمان به وجود آمد. هر چيزي جاي خودش. هستندنه كامالً از هم جدا 

 .دارند سينما نمي روند

 دليلش چه بود؟. تو شكنجه شده بودي. امير ما قبالً داستان تو را در چراغ چاپ كرديم
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چون من سابقه ي دستگيري داشتم و آن ها هم مرا سر 

ينترنتي دستگير كردند و متن چت و عكس يك قرار ا

ارسالي من را به عنوان مدرك در دست داشتند، باعث اين 

 75 ضربه شالق شوم كه 175شد كه در دادگاه محكوم به 

 . تاي آن تعليقي بود

 چه مدت بعد از اين اتفاق داستانت را بازگو كردي؟

 .سه ماه

 چه باعث شد كه از ايران خارج شوي؟

ام هاي مشهد اتفاق افتاد همزمان با دستگيري من بود و خيلي سخت گيري مي كردند و من را مجبور كرده بودند كه با آنها زماني كه اعد

چون من خودم به دليل اين اتفاقاتي كه برايم افتاده بود ضربه هاي زيادي خورده بودم  دوست . همكاري كنم و ديگر دوستانم را معرفي كنم

من چطور مي توانستم كسي . چون واقعاً آنها را دوست داشتم و مشكالت آنها مشكالت من هم بود. انم اتفاق بيافتدنداشتم براي ديگر دوست

را كه با او مي نشستم و درد دل مي كردم و دوست صميمي ام بود را معرفي كنم كه او را نيز شالق بزنند يا در خانواده مشكلي برايش ايجاد 

يكي تحمل دارد و . كوچك يا بزرگ بودن آن ها مهم نيست، مهم وجود مشكل است. ايان مشكالتي دارندچون كالً تمام همجنسگر. شود

در آخر پس از تهديد يكي از مأموران كه گفت اگر يك بار ديگر تو را بگيريم سرنوشت تو مثل بچه هاي مشهد خواهد بود از . ديگري نه

 .ايران خارج شدم

 ني آشنا شدي؟چطور با سازمان همجنسگرايان ايرا

 .در ايران كه بودم و از طريق دوستانم

 چه چيزهايي راجع به سازمان شنيده بودي؟

شنيده بودم كه سازماني است به نام سازمان همجنسگرايان ايراني كه به مشكالت بچه ها رسيدگي مي كند و كالً اطالعاتي در اختيار 

 . آمدهمجنسگرايان قرار مي دهد كه بعد از آن هم نشريه چراغ

 از مديران و افراد فعال در سازمان هم اطالعاتي داشتي؟

 .در ايران كه بودم فقط آرشام را مي شناختم و با او از طريق ايميل ارتباط داشتم

 از ايران به كجا رفتي؟

 .تركيه
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 كسي را در آنجا مي شناختي؟

 .خير

 مي دانستي كه آرشام در تركيه است؟

 .خير

 تركيه آرشام را ديدي؟چند وقت بعد از رسيدن به 

 .يك روز

 چطور شد كه مشكالت خودت را با سازمان و چراغ مطرح كردي؟

. آرشام از دستگيري من در ميهماني شيراز خبر داشت و تا حدودي مشكالت مرا مي دانست. آرشام را در تركيه ديدم و خيلي غافلگير شدم

 . كه آيا دوست داري اين مطالب را در نشريه چاپ كنيم و من هم قبول كردمآرشام گفت . داستان را به صورت كامل برايش تعريف كردم

 اين عكس را در چه زماني و در كجا گرفتي؟. تصاويري از شكنجه شما نيز منتشر شد

يك روز بعد از شالق خوردن در منزل دوستم و به 

 .پيشنهاد او اين عكس ها را گرفتم

و است، در تصاويري كه از شما منتشر شد صورتت مح

 چرا؟

چون من هنوز ترس داشتم و هر آن ممكن بود من به 

 .چون واقعاً نمي دانيد كه آنجا چه به آدم مي گذرد. ايران ديپورت شوم و هنوز هم اين ترس در من وجود دارد

 انتشار عكس و مطالب چه تاثيري بر روند كارت داشت؟

من خيلي . نسان بودن ما ارزش قائل هستند و به گرايش ما احترام مي گذارندخيلي دوستان عزيزي كه براي ا. دوستان زيادي پيدا كردم

سازمان هاي مختلف، گروه هاي مختلف، حتي . دوست دارم آنها را روزي از نزديك ببينم و دستشان را به گرمي بفشارم و از آنها تشكر كنم

نامه هاي مختلفي به سازمان ملل فرستادند كه من از همين جا از . مردم عادي ايميل مي زدند دلداري مي دادند و من را حمايت مي كردند

خانم جسيكا استرن و آقاي اسكات النگ عزيز در سازمان ديده بان حقوق بشر، آقاي علي بلور از كميسيون جهاني حقوق بشر 

م عزيزاني كه نامه هاي دلگرم كننده اي ، آقاي داگ آيرلند، خانم اليزابت از انگلستان، سامان، گروه هومان و تما)IGLHRC(همجنسگرايان 

 .براي من ارسال مي كردند با اينكه مرا نديده بودند و به زبان من نمي توانستند صحبت كنند، سپاسگزاري مي كنم

 چه تأثيري بر روند پرونده ات داشت؟ كمكي كرد؟ يا تأخير ايجاد كرد؟
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عكس ها و مدارك را دوباره ارائه كرديم و . ل كشيده بود و هنوز بي جواب بودممن مدارك و اسنادي ارائه كرده بودم و حدود چهار ماه طو

 . بعد از سه روز قبول شدم

 كمك هاي مالي نيز دريافت كردي؟

 .  دالر امريكا به كمك آقاي علي بلور دريافت كردم300بله من مبلغ 

 زندگي در تركيه چطور بود؟

 .نيدسخت تر از هر چيزي كه فكر مي ك. واقعاً سخت

 مخارج خود را در تركيه چطور تاًمين مي كردي؟

 . بعد از قبولي ام سازمان ملل حقوق ماهانه ي ناچيزي به من مي داد. يك بار هم كمك مالي گرفتم. مقدار كمي از ايران به همراه داشتم

 در تركيه با چه كساني زندگي مي كردي؟

 .دبا سه نفر از هم احساسانم كه آنها هم پناهنده بودن

 به عنوان كسي كه قبولي خود را از سازمان ملل گرفته اين پروسه را چگونه مي بيني؟

.  روندي كه آنجا مي بايست طي كنيم بسيار طوالني است و هميشه بر وفق مراد نيست.  ماه تركيه بودم16من . پروسه ي سختي است

د اما جواب منفي از سازمان ملل گرفته بودند و من از اين مي ترسيدم كه خيلي ها بودند كه واقعاً مشكل داشتند و واقعاً جانشان در خطر بو

 .به جز خودكشي راه ديگري نداشتم. اگر من رد شوم چكار بايد بكنم و كجا بايد بروم

 دوست داري از آرشام حرف بزني؟ . در تركيه با سازمان بيشتر آشنا شدي و حتي با آرشام در يك خانه زندگي مي كردي

. در اين راه هم به من كمك كرد. به من هميشه قوت قلب مي داد كه قبول خواهي شد. كي از كساني بود كه به من كمك كردآرشام ي

هميشه . هميشه نوبت او كه مي شد غذا بد مي پخت. بعضي اوقات از دست او عصباني مي شدم چون اصالً به كار شخصي اش نمي رسيد

من خودم شخصاً هم ناراحت مي شدم چون واقعاً سر سفره غذا نمي آمد و هم نمي توانست .  رسيدپشت كامپيوتر بود و به ايميل هاش مي

. ولي در كارش جدي بود. خب بايد تو كار خانه كمك مي كرد. يك بار هم نديدم كه خانه را جارو كند. روزهايي كه نوبت اوست كار كند

 با من لجبازي مي كرد كه خصلت تمام گي هاست و جوابش رو خوب مي بعضي اوقات. خيلي خوب حرف مي زد. مغزش خوب كار مي كند

 .من تو جواب كم نميارم. دادم

 چه نقاط ضعف و قدرتي را در سازمان مي ديدي؟

خب به هر حال هر سازمان تازه تأسيسي مشكالت . نيروي كاري كم داشت. اينكه ساعت كاري خاصي نداشت و اينكه پشتوانه مالي نداشت

 . را داردخاص خودش 
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 سازمان براي پناهندگان چه كارهايي انجام مي داد؟

راديو و نشريه داشت كه هر كدام از آنها نسبت به .  در آنكارا در مورد مشكالت همجنسگرايان داشتUNHCRتأييديه مي فرستاد، جلساتي با 

 . م بودولي امكانات خيلي ك. توانايي كه داشتند سعي مي كردند بهترين كار را انجام دهند

چرا ديگر در سازمان اسمي از شما نبود و كسي . شما بعد انتشار داستان و پس از پشت سر گذاشتن همه ي اين سختي ها قبول شديد

 خبري نداشت؟

حرف مي زدم، متن مي نوشتم و تا حد امكان در موارد مختلف همفكري مي . در راديو رها با اسم مستعار فرهاد كار مي كردم. من بودم

 . دمكر

 كي به كانادا آمدي؟

 2006نوامبر 

 اوضاع و احوال امروز تو چطور است؟

مخصوصاً اينجا . اوايل هر جا كه باشيم سخت مي گذرد. خيلي دوست دارم كه يك پارتنر داشته باشم. من در حال حاضر خيلي تنهايم

اصالً به . برابرند و به انسان بودن آدم ها ارزش مي دهندهمه با هم ... سياه، سفيد و . كشوري است كه از همه مليت ها مهاجر مي پذيرد

 . بر خالف ايران كه حتي به اتاق خواب و تخت خواب تو و همبسترت گير مي دادند. مسائل شخصي تو كاري ندارند

 زندگي روزمره ات چطور است؟

 .د مي كنم، آشپزي مي كنم و زندگي آرامي دارمخري. كالس زبان مي روم، سعي مي كنم شبكه هاي انگليسي زبان تلويزيون را نگاه كنم

 وضعيت زندگي امروزت به عنوان يك همجنسگرا در كانادا را با زندگي يك همجنسگرا در ايران چطور مقايسه مي كني؟

 .اينجا بعضي مواقع مي بيني كه رئيس يك شركت بزرگ همجنسگراست. وضعيت خيلي فرق مي كند و فرق آن از زمين تا آسمان است

خيلي هم راحت مي توانند زندگي خودشان را بكنند بدون اينكه هيچ . عالوه بر آن من متوجه شدم همجنسگرايان اينجا خيلي قانونمندند

در صورتيكه در ايران اگر بيشتر از ده دقيقه جلو آئينه بايستي مي . كس كوچكترين سؤالي در مورد زندگي شخصي و جنسي شان بپرسد

 .دگرجنسگراها مي گويند كه گي هستي، واي به حال مابه . گويند گي هستي

 در تورنتو به گي بار مي روي؟

 .تا به حال سه چهار بار رفته ام

 چه احساسي داشتي، چطور بود؟

ه هر ب. من به خاطر رفتن به گي بار از ايران فرار نكردم. ناراحت بودم كه چرا من نمي توانستم در كشور خودم و بين هم زبانان خودم باشم
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 . حال برايم جذابيت دارد اما خيلي دوست داشتم با دوستان قديميم بودم

چقدر از فعاليت هاي سازمان در كانادا مي داني و به نظر تو چه تأثيري روي . در شهري زندگي مي كني كه دفتر سازمان هم آنجا قرار دارد

 جامعه داشته است؟

االن مديران شايسته اي هستند كه مي توانند در پيشبرد . تر سازمان در تورنتو خواهد بودمن قبالً كه در تركيه بودم اطالع داشتم كه دف

شايد امير ديگري يا اياز ديگري بتواد زندگي آرامي داشته باشد و حق . تصميم دارم در اين راه كمك كنم. اهداف سازمان ياري برسانند

االن تقريباً جامعه ي ايراني اينجا يعني كانادا با همجنسگرايي آشنا . ون و چراحيات بگيرد چون ما در ايران محكوم به مرگيم بدون هيچ چ

اين خيلي خوب است و اميدوارم كه به ايران هم سرايت كند و مردم ايران هم بتوانند روزي قبول كنند هر چند . شده و آنان قبول مي كنند

 . ايندمي دانم كه سخت است ولي اميدوارم روزي با اين مسئله كنار بي

 امير تو سه ماه است در تورنتو هستي، چرا به سمپوزيوم سازمان نيامدي؟

 . من خبر نداشتم، بارها از آرشام خواسته بودم كه مرا به اين چنين مراسم ها ببرد چون از جا و مكان آنها اطالعي نداشتم

 همجنسگرا با ايراني هاي تورنتو مشكلي نداري؟ در تجربه ي شخصي ات از زندگي در كانادا چطور بوده؟  خود تو  به عنوان يك پسر

مركزهاي خريد ايرانيان و يا جشن ها، با صاحبخانه، اگر ايراني باشد، آشناها؟ فكر مي كني آماده اند تو را همينجور كه هستي، بپذيرند يا 

 ترجيح مي دهند گرايشت را پنهان كني؟    

 ايراني ها اينجا زندگي مي كنند ولي هنوز افكار ايراني خود را دارند و تغيير اين، احتياج به با اينكه. ترجيح مي دهم گرايشم را پنهان كنم

بارها شنيدم ايرانيان . آنها از زندگي شخصي و جنسي من تا به حال سؤالي نپرسيده اند من هم دليل نديدم كه بازگو كنم. زمان زيادي دارد

به هر حال قبول ندارند، حتي برخي افراد فكر مي كنند گي .  اما در گي پرايد حاضر مي شونداز محله همجنسگرايان در تورنتو بد مي گويند

 .ايراني نداريم

گفتي كه در ايران در دانشگاه در رشته ي كامپيوتر درس خوانده اي، دوست داري در همين رشته ادامه بدهي؟ اصالً دوست داري به درس 

 ادامه بدهي، يا ترجيح مي دهي كار كني؟ 

 .دوست دارم وكالت بخوانم. دوست دارم درسم را ادامه دهم اما به رشته ي كامپيوتر عالقه ندارم

 در چه رشته اي دوست داري كار كني؟ 

 .به آرايشگري هم عالقه دارم

 اگر بي اف بگيري دوست داري ايراني باشد يا با پسرهاي غير ايراني هم مي تواني رابطه بگيري؟ 

 . و تقريباً به تعهداتشان پايبندترند. ن حس مي كنم ايراني ها بيشتر همديگر را درك مي كنند و حرف هم را مي فهمندچو. ترجيحاً ايراني
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 چه رنگي دوست داري؟

 .قرمز

 .منظورم از بين پسرها بود

 .بين پسرها گندمي

 چه ماهي به دنيا آمدي؟

 آبان

 از چه تيپ پسري خوشت مي آيد؟

 . بي ادعا باشد و قيافه نگيرد. خودش را به عنوان يك همجنسگرا قبول داشته باشد. هربانبا شخصيت، پسرانه، بي مو، م

 چه غذايي را دوست داري؟

 . كلم پلو شيرازي

 خودت را چه جوري تعريف مي كني؟

نترل كنم چون و در اين يك ساعت بايد خيلي خودم را ك. من زود از كوره در مي روم  ولي عصبانيت من يك ساعت بيشتر طول نمي كشد

 .جديداً سعي مي كنم يك ليوان آب يخ بخورم كه اين به من خيلي كمك مي كند. بعضي وقت ها كارهاي غير منطقي هم انجام مي دهم

 . سعي مي كنم فكر نكنم اما فكر من را مي كند

 با خانواده ات در ارتباط هستي؟

 .مي ميرمطوري كه اگر سر موقع حرف نزنم . بله تماس تلفني مدام دارم

 مخارجت را در كانادا چطور تأمين مي كني؟

دولت به مدت يك سال هزينه ي ناچيزي . من در حال حاضر كار ندارم و جديد به اين كشور آمده ام و بايد زبان انگليسي ام را تقويت كنم

 .كيه سختي را به من ياد دادخيلي سخت است اما زندگي در تر. را به من پرداخت مي كند كه من سعي مي كنم با آن زندگي كنم

 گفتي دوست داري با سازمان همكاري داشته باشي ، در چه زمينه هايي؟

چون اطالعات . دوست دارم كارم را در راديو ادامه دهم و زماني كه دفتر سازمان راه اندازي شد مي توانم كارهاي دفتري نيز انجام دهم

 .كارهاي دفتري را دارم

ر، دو سه ماه آينده كه بيشتر جا افتادي، با چراغ داشته باشي و راجع به زندگي گي ها در ايران، و تجربه هاي حاضري يك مصاحبه ي ديگ

 خودت در تورنتو، با ايراني هاي گي حرف بزنيم؟ هنوز خيلي حرف براي گفتن هست، نه؟ 
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 . بله البته

 حرفي براي گفتن به دوستان دگرباش ات كه خواننده ي چراغ هستند داري؟

خيلي سريعتر به . اينطوري خيلي راحت تر صدامان را مي شنوند. دوست دارم كه همه ي ما متحد باشيم و رابطه ي سالمي داشته باشيم

سعي كنيد همه ش وقتي سر قرار مي رويد همان چيزي باشيد كه با . خواسته هامان پاسخ مي دهند و مي توانيم براي ديگران مفيد باشيم

 . عكس سه در چهار بفرستيد كه احتياج به تغيير زيادنداشته باشد. صورت هايتان را با فتوشاپ تغيير ندهيدعكس فرستاده ايد، 

 همجنسگريان ايراني كه در تورنتو زندگي مي كنند چه تفاوتي با افراد داخل ايران دارند؟

 . را ادامه مي دهند... دگويي ها و هيچ تفاوتي ندارند تنها اينكه سعي مي كنند انگليسي حرف بزنند و همان غيبت ها، ب

 

  .امير جان ممنون از اين گفتگو
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 خطر مرگ برای همجنسگرايان: گزارش

  درباره خطر زندگي در كشورهاي بنيان گراCBCگفتگويي با  

 2007 فوريه 16

 نيكوالس كنگ

 ، تورنتو استارگزارشگر امور مهاجرت

 

م مردان در پارك ها و كافي شاپ هاي ايران نشانه ي آن است كه غرب چيزي وراي بنيان گرايي محمود احمدي نژاد رئيس تصور اعدا

 .جمهور ايران و برنامه پر سر و صداي اتمي اش را نمي بيند

 را نمي بيند، اما با يك نگاه چشم اهالي تهران، كه مردان و زنانش در صف هاي جدا از هم حركت مي كنند، خيلي از دوستي ها و رابطه ها

 .  تماشا كردCBCكوتاه دقيق ميتوان دنياي مخفي همجنسگرايان ايراني را ديد، و يا آن كه از دور، در مستندي كانادايي از شبكه تلويزيوني 

بر سر حقوق دوستان دگرباش  بود كه دانست چه 2002اوايل سال . آرشام پارسي، ايراني در تبعيد ساكن تورنتو، با اين دنياي نهان آشناست

ليستي از ايميل هايي كه به دستش مي رسيد را درست كرد و . او ، و جنبش دگرباشان ايراني آمده است؛ او تصميم گرفت كاري بكند

ب ارسال  نفر از دگرباشان به طور مرت50اطالعاتي از قبيل سكس سالم، برابري حقوق، و رابطه هاي زير زميني و نظاير آن را براي حدود 

 .  كرد

 سالگي و توسط اينترنت رسيد، و آن يافتن نام بود كه بر كشش جنسي خود به مردان 16 سال دارد، در 26اولين كمك به پارسي، كه امروز 

 را در "men"اين بار كلمه . آرشام تمام صفحات قرآن را براي يافتن توضيحي درباره ي  كشش جنسي خود مطالعه كرده بود. گذاشت

 .  يعني چي، فهميد كه نام گرايشش گي است"Gay"وگر گوگل وارد كرد ، و در صفحاتي كه جلو رويش باز شدند فهميد كه جستج

وقتي فهميدم من تنها كسي در دنيا نيستم كه ":  بود، گفت2004آرشام پارسي كه از بنيان گذاران سازمان همجنسگرايان ايراني در سال 

  ".مالً طبيعي است، خوشحال شدماين احساس را دارم و اين حس كا

اما ترسيدم، چون در تمام رساله هاي اسالمي نوشته شده بود كه اين انجام اين عمل بسيار زشت بوده و مجازات چنين ": او همچنين گفت

  ".افرادي اعدام  يا سنگسار است

آرشام . به عنوان پناهنده ي سازمان ملل وارد كانادا شديك سال پس از آن مجبور شد از ايران به تركيه بگريزد، و در ماه مي سال گذشته، 
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 .پارسي از طريق فعاليت در سازمان دگرباشان جنسي ايراني زندگيش را وقف اطالع رساني و كمك به ديگران نموده است

اينكه او عالقمند بود مستندي  كانادا، از CBCپارسي گفت در تابستان گذشته، بعد از  تماس فريد حائري نژاد، تهيه كننده و تدوينگر شبكه 

درباره ي شهروندان غيرقانوني ايران بسازد شگفت زده شدم؛ اكثر رسانه ها مايلند به انرژي هسته اي در ايران بپردازند، و او مي خواست 

 . يعني دگرباشان جنسي ايران برايش موضوع مهمي بود. براي يك رسانه از زندگي دگر باشان جنسي گزارش تهيه كند

 . فريد مي بايست بدون جلب توجه ديگران، فيلم برداري مي كرد. ما وارد شدن به درون اجتماع دگرباشان در ايران كار دشواري استا

ايران كشوري است ": او مي گويد.  سال از خروجش از ايران مي گذرد، تابستان گذشته براي اولين بار به ايران برگشت23 ساله كه 41فريد 

در آنجا تغيير قانون اساسي به تغيير قوانين . گرايان مي خواهند از همجنسگرايي در قوانين موجود، جرم زدايي كننداسالمي و همجنس

اين همجنسگرايان جوان در ابتدا ":  به كانادا آمده و  مردي دگرجنسگراست، مي گويد1992 فريد كه در سال ".اسالمي تعبير مي شود

 ".اشتند كه داستان زندگيشان را با من در ميان بگذارندخجالت مي كشيدند، اما شوق آن را د

بارها فيلمبرداري توسط نيروهاي امنيتي متوقف شد و در جواب سؤال نيروهاي امنيتي به آنها پاسخ داده شد كه فيلم، مستندي در باره ي 

و حتي مرگ براي كساني كه در جلو خطر دستگيري، شكنجه ": فريد در مورد افراد حاضر در فيلمش مي گويد. جوانان ايراني است

  ".دوربينش ظاهر شده بودند، وجود داشت

پارسي مي گويد، داشتن حمايت كساني چون فريد حائري نژاد، بار تنهايي را، در سفر به سوي هدف هاي جنبش دگرباشان جنسي ايراني، 

 .  سبك تر مي كند، او را، در رفتن، مقاوم تر

وي همچنين در تالش است كه .  راه اندازي نموده است كه به روشنگري براي دگرباشان جنسي ايراني مي پردازد او نشريه اي به نام چراغ را

 .پلي ارتباطي ميان سازمان و فعاالن حقوق بشر كانادايي بسازد
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 فيلمی مستند درباره همجنسگرايان ايران: 'آشکار در ايران'

 عكس از پويان طباطبايي، روزنامه نگار در كانادا، ز فريبا صحراييگفتگو ابي بي سي، 
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باره همجنسگرايان ايران در روزهاي گذشته از تلويزيون سراسري كانادا اولين فيلم مستند در

 فيلم كوتاهي است به كارگرداني فريد حائري نژاد، از "آشكار در ايران". پخش شد) سي.بي.سي(

سي، كه در آن ضمن نگاهي به مشكالت فرهنگي و قانوني جامعه .بي.كارگردان هاي ايراني سي

يان و دگرباشان، زندگي اين گروه را از زبان خود آنها به تصوير ايران براي زندگي همجنسگرا

اين كه مصاحبه شوندگان در اين فيلم اكثرا با هويت نامعلوم و صورت هاي نصفه، نيمه يا با چهره هاي پشت عينك دودي جلوي . كشيده است

اين كه چرا و . ني نيز درباره اين موضوع اظهار نظر مي كنددر اين فيلم يك روحاني ايرا. دوربين ظاهر شدند، از نكات خاص آن محسوب مي شود

چطور كارگردان به توليد اين فيلم دست زده و در اين مسير با چه موانع و چالش هايي مواجه بوده ، نكاتي است كه با فريد حائري نژاد به گفت و 

  دقيقه اي باز مي گردد35هفته اقامت خود با مستندي  سال به ايران و تهران مي رود و در طول سه 23فريد بعد از . شنود گذاشتيم

 چطور به اين صرافت افتادي كه با همه مشكالت و سختي هاي كار اين سوژه را انتخاب كني؟

در واقع بعد از تحقيقاتي كه انجام دادم و گفت و گوهايي كه كردم به مرور به اين نتيجه . اين ايده چيزي نبود كه يك باره به ذهنم برسد

بنابراين يك روند مطالعاتي را طي . رسيدم كه بايد به اين موضوع پرداخته شود چون تا به االن به اين شكل به آن پرداخته نشده بوده

 .كردم و با بعضي ها حرف زدم تا به چارچوب اصلي كار برسم

 دي چه محدوديت هايي داشتي؟از مشكالت كارت بگو، براي مصاحبه هايي كه الزم داشتي و كساني را كه بايد پيدا مي كر

اوال تعداد كساني كه بخواهند راجع به اين موضوع صحبت كند زياد نيست، چون به هر حال اين از جهتي اعتراف به چيزي است كه در 

 آيا در اين من هم بارها ازآنها پرسيدم كه.  خوانده مي شود، ولي خب بودند كساني كه مي خواستند اين كار را بكنند"جرم و گناه"ايران 

حاال من نمي خواهم اسمش . باره مطمئن هستند يا نه و آنها مصر بودند چون به گفته خودشان باالخره بايستي از يك جايي شروع بكنند 

 . محدود است ولي به هر حال بايد از جايي شروع كنند. را مبارزه يا جنبش بگذارم، چون خيلي كوچك

نسي مشكلي براي مصاحبه نداشتند، يكي از آنها مثال خواست كه صورتش را كامال نشان ندهيم و ما كساني كه همجنسگرا بودند و يا دو ج

در مورد آقاي روحاني، مي خواستيم ببينيم اگر در ايران كسي به يك امام جماعت مراجعه كند و بگويد كه . هم آن را نصفه نشان داديم

ان هم گفتند چنين چيزي اصال در اسالم وجود ندارد و كسي كه اين كار را بكند من چنين مشكلي دارم، او چه مشورتي مي دهد؟ كه ايش
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اين بود كه ما . بايستي تحت درمان قرار بگيرند و اگر الزم باشد به مراجعي معرفي شوند كه مجازات هاي قانوني در موردشان اجرا شود

  اين مورد با مشكلي مواجه شود از كجا بايستي كمك بگيرد؟مي خواستيم بدانيم اگر كسي در. دنبال يك فتوا و پاسخ فقهي نبوديم

 آيا براي توليد اين فيلم بهتر نبود كه با بعضي از مقامات دولتي هم مصاحبه مي كردي؟

من خيلي سعي كردم با . خوب بود اگر مي شد. براي اين كه يك موضوع حساس است و جان مردم در خطر بود. اين امكان پذير نبود

چيزهايي كه در فيلم بيان شد در وهله اول، انعكاس  .با آيت اهللا صانعي هم همين جور. راني تماس بگيرم ولي امكان پذير نشدپزشكان اي

نظرات شخصي بود و در وهله بعد قوانين ايران بود كه طبق آن همجنسگرايي يك جرم محسوب مي شود و اين چيزي نيست كه احتياج 

 . به تاييد و تفسير داشته باشد

 چه سوال هايي را نتوانستي در اين فيلم جواب بدهي، كه دوست داشتي به آنها بپردازي؟

دلم مي خواست . خيلي دوست داشتم كه در همين رابطه بيشتر راجع به دو جنسي ها و كساني كه تغيير جنسيت مي دهند صحبت كنيم

مساله . ولي اشتباه نكنيد.  زنند و مسايل را مطرح مي كنندچون ايشان خيلي رك و راست حرف مي. كه با آيت اهللا صانعي صحبت كنيم

داستان، داستان يك تعدادي افراد است كه معتقدند بايستي در زمينه همجنسگرايي . من اين نبود كه بگويم مرگ بر اين و مرگ بر آن

و به آنها اعتماد به نفس بدهند و به مردم هم يعني مثال در اين رابطه جزوه و سي دي توليد كنند، بين خود اين افراد . اطالع رساني شود

هدف و مساله اينها سياسي نبوده، يا .  را ازبين ببرند"هموفوبيا"آموزش بدهند كه دگر بودن چيز بدي نيست، مريضي نيست و اين مساله 

ما در بيان اين آمديم و از زبان . داينها نه بر عليه رژيم دارند كار مي كنند و نه كاري به اين مسايل دارن. حداقل در حال حاضر نيست

مي . خودشان گفتيم كه مسايل و مشكالتي دارند و آن هم قوانين است و گذشته از قوانين خود جامعه و نگاه مردم به اين موضوع است

 . رسميت ندارد محسوب مي شود و اصال "لواط" نداريم، اين گرايش "همجنسگرا"دانيد كه ما در قوانين جمهوري اسالمي چيزي به اسم 

لذا هم قانون بر عليه . و اين مجازات در فكر و ذهن اين افراد مي چرخد. لواط جرم است و محكوميت دارد و اگر ديده شود ، مجازات دارد

. يستاگر مثال بگويند كسي لواط كرده و مورد تجاوز قرار گرفته، از نگاه مردم خيلي مهم ن. اين افراد است و هم فرهنگ عمومي مردم ما

موضوع ديگر اين كه وقتي مي گويند همجنسگرا، مردم همه چيز را سكسي و جنسي مي بينند، در صورتي كه مسايل ديگر مثل رابطه 

 .عاطفي و انساني را در نظر نمي گيرند

 قصد داري كه باز هم با اين موضوع فيلم بسازي؟. براي تهيه اين فيلم به جز تهران، كجا رفتي

و قرار هم نبوده كه ما تمام مسايل همجنسگراها را حل كنيم، ولي ما . م و اين كامال دربرگيرنده تمام مسايل هم نيستمن فقط تهران رفت

كه اميدوارم اگر زمان برنامه اجازه بدهد، آن . چون يك نسخه طوالني تري داشتيم و در آنجا مسايل را به طور مفصل تر توضيح مي دهيم

 . سالم نبوده و نيست و اديان ديگر هم همين قوانين را دارند كه در نسخه ديگرمان آنها را شرح داديماين فيلم ضد ا. را پخش كنيم



 سخت ترين بخش كارت كجا بود؟

سخت ترين قسمت كار من آن بود كه تا من دوربينيم را در مي آوردم مقامات امنيتي تشريف مي 

گذاشت كه به راحتي فيلم بگيريم و اين اين مساله نمي . آوردند و نمي گذاشتند من فيلم بگيرم

 .كلي دلهره براي من ايجاد مي كرد

 بازتاب فيلمت چطور بود؟

بازتاب . ما عموما براي تماشاگر كانادايي فيلم مي سازيم و برنامه ما يك ميليون تماشاچي دارد

يينند، اكثرا با ديدن اين فيلم نظرشان اين بود كه اين فيلم خيلي خوب بود، به استثناي بعضي از دوستان ايراني كه قضيه را سياسي مي ب

در خود كانادا . پس جامعه ايران يك جامعه پويايي است و خودشان به مشكالت خودشان مي رسند . انعكاس متفاوتي بود از جامعه ايران

و اين را به هيچ . وما به مذهب نداردهمجنسگرايي جرم بود لذا با اين پروسه جرم زدايي آشنا هستند و مي دانند كه ربط خيلي شديدي لز

در فيلم هاي قبلي هم من سعي كردم اين خط را طي كنم كه نشان بدهم جامعه ايران ديناميك خودش را . عنوان در قالب سياسي نديدند

 . دارد و بسيار پر جنب و جوش است و روشنفكران خودش را دارد و نسبت با مسايل روشن و پويا هستند

 مه مدت تهران را چطور ديدي؟بعد از اين ه

خيلي آباداني صورت گرفته و راه سازي شده، . خيلي همه چيز عوض شده و من وقتي به محله خودمان رفتم، ابتدا آنجا را نشناختم

 و دود من هر روز كه از خواب پا مي شدم، بوي بنزين. خيلي ماشين بود، خيلي دود و دم بود. ساختمان سازي و خالصه خيلي تغيير كرده

 .و گازوييل توي مشام من بود، و مي پرسيدم كه هيچ كسي اين بو را حس نمي كند؟ مثل اين كه مردم به اين مسايل عادت كرده اند

 اگر شرايط طوري مهيا بشود كه راحت بروي ايران و فيلم تهيه كني باز اين كار را مي كني؟

بتوانند راحت تر بروند ايران و از نزديك كار كنند، خيلي براي بازتاب دادن جامعه من فكر مي كنم اگر شرايطي بوجود بيايد كه خبرنگاران 

هر جامعه اي خوبي ها و بدي هايي دارد و جا دارد كه خوبي ها، بدي ها، نقصان ها و دلربايي هاي .... ايراني در خارج مفيد خواهد بود

 .رايط مهيا شود كه ما بتوايم به راحتي برويم ايران و گزارش تهيه كنيممن اميدوارم كه روزي بيايد و اين ش. ايران را انعكاس بدهيم

 در انتخاب اين اسم براي فيلمت چه منظوري را دنبال مي كردي؟

"Out in iran" آشكار به اين شكل كه كساني كه دگرباش و همجنسگرا هستند خيلي هاشان .  است"آشكار در ايران" در واقع به معناي

ربي هم آشكارش نمي كنند و حاال وقتي كه اين ها اعالم مي كنند و هويت ناآشكار خودشان را آشكار مي كنند، مي در همين جامعه غ

 . آيند و حرف مي زنند، اين آشكار مي شود
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اولين 

  

 ١٩١١-٢٠٠٧) Menotti, Gian Carlo(تی جيان کارلو منودر گراميداشت 

 www.glbtq.com: سايت

د سر زماني كه دست به آشكارسازي ز. جيان كارلو منوتتي از پيشتازان شعر كالسيك در قرن بيستم بود

او خستگي ناپذير و پركار بود و تا نود سالگي فعاليت هايش را در . و صداي فراواني در اطراف او ايجاد شد

 .دنياي موسيقي كالسيك ادامه مي داد

خانواده ي او موسيقي دانان حرفه اي نبودند .  در كادگليانو ايتاليا به دنيا آمد1911كارلو در هفتم جوالي 

شعر گفتن را از كودكي و زير نظر مادرش شروع كرد و .  آور پسرشان پي بردنداما به استعداد حيرت

 . سالگي نوشت11اپرايش را در 

ميالن آغاز كرد اما بعد از مرگ پدر، به اتفاق مادرش ) Verdi( تحصيالت رسمي خود را در رشته ي موسيقي هنرستان وردي 1923در سال 

او به سرعت خود را با فرهنگ امريكايي . در فيالدلفيا ادامه ي تحصيل داد) Curtis(موسيقي كورتيز به امريكا سفر كرد و در مؤسسه ي 

تابعيت ايتاليايي خود را حفظ كرد و سرانجام در ايتاليا و اسكاتلند ساكن شد اما بيشتر . تطبيق داد و زبان انگليسي را به خوبي فرا گرفت

 . گذراند و بيشتر اشعار اپرايش را به انگليسي نوشتدوران حرفه اي زندگي خود را در امريكا 

از همشاگردان كارلو در مؤسسه ي ) Samuel Barber(و ساموئل باربر ) Leonard Bernstein(موسيقي داناني همچون لئونارد برنستين 

اپراي بسيار معروف باربر در سال اشعار .  سال طول كشيد30شريك زندگي كارلو شد و رابطه ي آنها ) 1910-1981(باربر . كورتيز بودند

رهبر اركستر، رابطه اي حرفه اي و نيز ) Thomas Schippers(بعد ها وي با توماس شيپرز . را كارلو نوشت) Vanessa( به نام وانسا 1964

 .  خصوصي داشت

ارهاي خود را روي سبك هاي دوري كرد و بيشتر ك) Schoenberg, Webern( شونبرگ و وبرن آوانگاردكارلو از ناموزوني هاي سبك 

 . متمركز نمود، اگرچه گاهي از همين ناموزوني ها براي تهييج اپراهايش بهره مي برد) Schubert, Puccini(محبوب شوبرت و پوچيني 

كه در فيالدلفيا  بود 1936در سال  ) Amelia Goes to the Hall(نخستين كار حرفه اي او، اپراي تك نفره اي به نام اميليا به باله مي رود 

 . اجرا شد و بعد از آن به دليل استقبال زياد مردم در اپراي مركزي نيويورك نيز اجرا شد

 ) The Medium(اپراهاي. پس از آن كارلو چندين اپراي بسيار جدي و قوي نوشت كه با موفقيت بسيار در رسانه هاي مختلف منتشر شد

 1954در سال  ) The Saint of Bleecker Street ( و خيابان بليكر مقدس 1949سال ، كنسول در 1946، تلفن در سال 1945در سال 

جايزه ي دراما كريتيكز سيركل نيويورك و جايزه پوليتزر را . شهرت و اعتبارش را به عنوان يك نويسنده اپراي محبوب در امريكا تثبيت كرد
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 . براي اپراهاي كنسول و د سينت آو بليكر استريت دريافت كرد

 براي تلويزيون و رسانه ها نوشت و به موسيقي 1951را در سال ) Amahl, The Night Visitors(كارلو بازديد كنندگان شب و آمال 

 .كالسيك كريسمس در سرتاسر دنيا تبديل شد

شكست خورد و يا بعد از آن چندين اپرايش .  بود1950 و 1940بيشترين موفقيت هاي كارلو به عنوان سراينده ي اپرا در دهه هاي 

، آخرين 1958در سال ) Maria Golovin(ماريا گولووين : موفقيت هاي ناچيز بدست آورد كه از آن جمله مي توان اين اپراها را نام برد

 The(، كودك آوازه خوان 1986در سال ) Goya(، گويا 1979در سال ) La Loca(، ل لوكا 1963در سال ) The Last Savage(وحشي 

Singing Child ( 1993در سال . 

و سه رقص باله ) و گاهي اوقات پيانو(كنسرت هاي متعدد تك نوازي او . كارلو عالوه بر اپرا كارهاي متنوع اركستر و تاالري نيز انجام داد

 . از محبوبيتي در باله برخوردار شد1944در سال ) Sebastian(خوش آهنگ و همچنين قطعه سباستين 

.  بود1958در اسپولتو ايتاليا در سال ) The Festival of Two Worlds( زي هاي كارلو برگزاري فستيوال دو جهان يكي از بزرگترين پيرو

 . . اين فستيوال كه تجليلي بود از همكاري هاي فرهنگي اروپا و امريكا يكي از موفق ترين اقدامات او در اين زمينه بود

 يعني زماني كه مدير اپراي 1933، جنوب كارولينا بنا نهاد و تا )Charleston(ر چارلتون  كارلو فستيوال دو جهان را در شه1977در سال 

 . تا سن هشتاد و حتي نود سالگي نيز نوشته هايش در اپراي شهر چارلزتون و نقاط ديگر اجرا مي شد. روم شد، در آنجا مشغول بود

كارهاي ... رهبر اركستر، سازنده ي آهنگ، مدير اپرا، مدير فستيوال دو جهان و سراينده ي اپرا، . كارلو بيش از اندازه از خودش كار مي كشيد

، به عنوان چهره ي سرشناس در موسيقي زمان خود به حساب )Vienna(به عنوان يكي از مخالفان ناهماهنگي در مدرسه ي ويينا . او بود

عالوه بر آن خواندن موزيك هاي كارلو توسط خوانندگان . بودقطعه هاي او به سبك سنتي نوشته مي شد و آهنگين و هارمونيك . مي آمد

 .آسان و شنيدن آن دلنشين بود

قبل از آزادي دگرباشان و قبل از اينكه همجنسگرايان بتوانند به راحتي با معشوق خود رابطه داشته باشند، كارلو و باربر ثابت كردند كه 

 .د و حتي بدون نهادن نام همجنسگرايي بر آن، آن را پنهان نكنندهمجنسگرايان مي توانند رابطه اي آشكار داشته باشن

و همجنسگرا ستيزي اش، كارلو نقش مهمي را به عنوان يك هنرمند همجنسگرا براي آزادي و ) McCarthysim(در دوره مك كارتيزيم 

 .رعايت حقوق بشر ايفا نمود

 .ر پسرخوانده و خانواده اش بود تا اينكه از اين دنيا رفت در كنا2007 به اسكاتلند رفت و تا اول فوريه 1970در دهه ي 

 
بازگشت به فهرست
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 خبرهای کوتاه
  

  دگرباشانپناهجوي 

شاهرخ رئيسي،  .وان پناهنده شناخته شدماني زانيار كه مدتي دبير سالمت سازمان بود و بر اثر پيگرد پليس از ايران متواري شد، به عن

تماعي  از ادگي و اج ريوا كه چندي پيش به دليل مشكالت خانو.پناهجوي دگرباش ايراني، پس از پنج سال انتظار، در آلمان پناهنده شد

  ي جامعهبه صميمانه  شادمان شديم و خبرسهاز شنيدن اين  .به عنوان پناهنده شناخته شد)  فوريه28(ايران متواري شده بود امروز 

.  سازمان ملل پرونده ي اميد را پس از ماه ها تالش و انتظار براي انجام پروسه قانوني اش پذيرفت.دگرباشان جنسي ايراني تبريك مي گوييم

 .يك زوج گي و يك زوج لزبين بر اثر فشارها از ايران خارج شدند

ايان آلمان، كميسيون جهاني حقوق بشر همجنسگرايان و تمام افرادي كه در از زحمات سازمان ديده بان حقوق بشر و سازمان همجنسگر

 . اين موفقيت ها سهيم بودند تشكر و قدرداني مي كنيم

 برنامه ای برای خانواده های کم درآمد دگرباش 

 حقوق زنان همجنسگرا تهيه برنامه اي براي حمايت از خانواده هاي كم درآمد دگرباش در امريكا تنظيم شد كه پروژه ي آن توسط سازمان

طبق اين پروژه سرويس هاي ويژه اي كه گذران خانواده را تسهيل مي كند، براي خانواده هاي كم درآمد كه والدين دگرباش . شده است

. ين اجرا خواهد شداين پروژه براي نخستين بار در ايالت هاي كاليفرنيا، فلوريدا، پنسيلوانيا، تگزاس و ويسكانس. دارند در نظر گرفته مي شود

يكي از علل وجودي اين پروژه روشنگري در مورد حقوق دگرباشان به عنوان پدر و يا مادر است و سرويس هاي رايگان حقوقي را براي آنها 

 .فراهم مي سازد

 GenerationQ: منبع

 جوانان دگرباش و بی خانمانی 

چرا .  ميليون جوان بي خانمان امريكا، درصد دگرباش جنسي اند1,6ز  درصد از  ا40 تا 20 حدود NGLTFطبق تحقيقات تازه ي سازمان 

 درصد از نوجوانان همجنسگرا توسط والدين 26جوانان دگرباش در چنين ابعاد بااليي بي خانمان مي شوند؟ در يكي از تحقيقات انجام شده، 

.  استفاده هاي جنسي و عاطفي مجبور به ترك خانه مي شوندجوانان دگرباش همچنين به دليل سوء. و يا ديگر افراد خانواده، طرد مي شوند

دگرباشان نوجوان بي . سرنوشت دگرباشاني كه از خانه ي خود متواري شده اند معموالً به اعتياد، تن فروشي، و خودكشي منجر مي شود

 . خانمان گزارش كرده اند كه بيشتر از ديگران تحقير و تجاوز مي شوند

 http://www.thetaskforce.org: منبع

http://www.thetaskforce.org/
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به .  و ترجمه ي علي صيامي استManja چراغ منتشر شده بود نوشته ي 25 كه در شماره ي "برخورد از نزديك"داستان  –توضيح 

در شماره هاي آينده ترجمه . متشكريم. ي كردندآقاي صيامي در ايميلي اين اشتباه را يادآور. اشتباه نام نويسنده علي صيامي درج شده بود

 .هاي ديگري از علي صيامي در چراغ منتشر خواهد شد

 

 بهترين داستان 

به سه داستان   . نشريه ي اينترنتي چراغ بهترين داستان هاي كوتاه را كه با تم دگرباشي جنسي نوشته شده باشند، انتخاب و معرفي مي كند                     

يرد و مجموعه اي از بهترين آثار به صورت كتاب اينترنتي منتشر و در سايت چـراغ در دسـترس عالقمنـدان    برتر جايزه ي نقدي تعلق مي گ    

 . قرار خواهد گرفت

مي پردازند، و خانواده، دوستان، و جامعه ي دوجنسـگرا         ) همجنسگرا، دگرجنسگرا، دگرجنسگونه  (اين داستان ها به زندگي دگرباشان جنسي        

ترجيح ما اين است كه نويسنده خـود        .   را تشكيل مي دهند، و در نهايت گوشه اي از روزمره را روشن مي كنند               كه فضاي پيرامون دگرباشان   

متعلق به جامعه ي اقليت هاي جنسي باشد، اما در صورتي كه موضوع در ارتباط با دگرباشي جنسـي باشـد، دگرباشـي جنسـي نويسـنده ي       

كه تم داستان بايد در ارتباط با دگرباشي جنسي باشد، اما بهترين ها با توجه بـه كيفيـت                   با وجود اين  . داستان شرط شركت در مسابقه نيست     

 . اثر و قدرت نويسنده در پرداختن موضوع و تبديل قصه به اثر هنري انتخاب خواهند شد

توسط سه داور كه نام شـان  ) آدرس اينترنتي نشريه (آثار رسيده به آدرس نشريه      .  است 2007، جوالي   86مهلت فرستادن آثار تا آخر خرداد       

به سه اثر برتر جوايزي نقدي پرداخت شد و  ده اثري كه در رده ي اول داستان هاي رسيده            . بعدا اعالم خواهد شد بررسي و گزيده مي شوند        

 . قرار بگيرند در چراغ معرفي خواهند شد

 . از هر نويسنده بيش از دو اثر در مسابقه شركت داده نمي شود

شغل، محل زندگي، و نامي كه براي خود انتخاب كـرده ايـد   /، تحصيالت)جنسيت مورد قبول نويسنده( وگرافي خود، سن، جنسيت  لطفا در بي  

 .  را ذكر كنيد

 .  بفرستيد net.qoeditor@ir تايپ كرده و به صورت ضميمه به آدرس چراغ  Microsoft Wordلطفا داستان ها را با نرم افزار

 .  اعالم خواهد شد86نتايج مسابقه در مرداد ماه 

 

 بازگشت به فهرست

mailto:editor@irqo.net
mailto:editor@irqo.net
mailto:editor@irqo.net
mailto:editor@irqo.net
mailto:editor@irqo.net
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 چراغ

 

 

  مسئوليتی 

 

 در قبال 

 

آگهی های داده 

 شده

 

  ندارد

 

 

 دوست يابی

 دوست. دوست داشتن و دوست يابي دو كلمه ي مشابه با معنايي بسيار متفاوت است

داشتن مهر و محبت به فردي ديگر است و دوست يابي عملي است براي يافتن دوستي كه 

 !شايد دوستش بداريم و شايد هم نه

ويژه نامه هاي دوست يابي متعددي تا به حال به صورت كوتاه و يا بلند مدت در دسترس 

ياز احساس مي شود با توجه به درخواست هاي متعددي كه براي اكنون كه اين ن. شما قرار مي گرفتند، اما از حجم بااليي برخوردار نبودند

هدف ما تنها انتشار يك آگهي كوتاه از فردي است . ما ارسال شده و با همكاري يكي از دوستان پيام هاي شما را در چراغ منتشر مي كنيم

ر مورد مشخصات خود كه دانستن آن الزم است به شما مي توانيد مختصري د. كه مايل به داشتن يك رابطه بلند مدت و يا كوتاه مدت باشد

به عنوان مثال ذكر سن، . همراه آدرس تماس خود ارسال و عاليق و شرايط خود را براي كساني كه با شما تماس مي گيرند مطرح سازيد

 نداشتن فرصت كافي به دليل .جنسيت، گرايش جنسي، مشخصات معمول ظاهر، شهر محل سكونت از اساسي ترين اطالعات الزم مي باشد

 Microsoftبراي همكار ما كه مسئوليت بررسي و تهيه اين آگهي ها را پذيرفته است خواهشمنديم كه آگهي هاي خود را در قالب فايل 

Wordالتين از نوشتن فارسي با حروف .  و به فارسي ارسال نماييد تا بتوانيم به راحتي اطالعات را در اختيار خوانندگان نشريه قرار دهيم

  . جدا خودداري كنيد زيرا فرصتي براي تايپ فارسي آن ها وجود ندارد وممكن است آگهي شما منتشر نشود

 . ارسال نماييدranginkaman7777@yahoo.comلطفا آگهي هاي خود را به آدرس ايميل 

 

ه دنبال دوستي مي گردم كه مثل من  و از جنس ب.  ساله، اهل بوشهر و همجنسگرا، تنها و بدون دوست يا همزاد هستم24سالم، من ميالد، 

 !اي كاش! اي كاش چنين دوستي پيدا مي شد. خودم باشه و در كنار او به آرامش برسم

miladnik@gmail.com 

 .يلو وزن دارم ك75 سانتي متر قد و 178 ساله هستم، 23. سالم، من به دنبال يك پسر رشتي مي گردم

rashtgayboy@yahoo.com

 80 سانتيمتر قد و 176. من دوست دارم با يك مرد تاپ كه سنش از من بيشتر باشه زندگي كنم.  ساله از تهران35سالم، من علي هستم، 

 .كيلو وزن داشته و در حال رژيم گرفتن هستم

alihomolover@yahoo.com 
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دوست دارم با يك ). روح زني كه در جسم يك پسر اسيره(من يك ترنس هستم .  ساله از مشهد و در حال تحصيل هستم21من آرام،. سالم

 سانتي متر قد و 176. ه بودن را مي پسندمشايد اين شيوه زندگي اي كه من به آن معتقدم ساده باشه اما من اين ساد. نفر دوست باشم

رنگ موها و چشمهايم هم  قهوه . رنگ پوستم گندمي و بدنم متمايل به سفيد و كم موست. اندامم هم بد نيست.  كيلو وزن دارم59حدود 

. دختر مي ديده و مي بينمهميشه خود را يك ). روحياتم دخترانه است% 80( انه و پسرانه رتروحياتم تركيبي است از روحيات دخ. اي است

من به دنبال مرد خوبي هستم كه . عالقه مند هستم... به هنر و . از همان دوران كودكي و از زمانيكه به خاطر مي آورم اينگونه بوده ام

اخت پيدا كسي كه با هر هويتي كه هست، بعد از مدتي كه نسبت به هم شن. شناخت كاملي از خود داشته باشه و بدونه كه چي مي خواد

من معتقدم نيمه گمشده اي دارم و معتقدم . كرديم و با هم براي ادامه دوستي به توافق رسيديم به عشق فكر كنه و او هم عاشق من بشه

كه خداوندي كه من را زني در جسم مردي خلق كرده، حتما بنده اي را هم به عنوان شريك من خلق كرده تا ما هردو در كنار هم به 

دوست دارم دوستم كسي باشه كه  . من به دنبال كسي هستم كه متأهل نباشه و داليل خاص خودم را هم در اين زمينه دارم. مآرامش برسي

خواهان فردي هستم . همه چيز براي او در سكس خالصه نشه، كسي كه احساس داشته باشه و به دنبال عشق ورزي و عشق خواهي باشه

كسي كه . من تصميم دارم تغيير جنسيت بدهم و دوست دارم با دوستم ازدواج كنم. نار هم زندگي كنيممتعهد، كه تا آخر عمر با هم و در ك

از نظر فيزيكي اندامش از من درشت تر بوده و مثل يك تكيه گاه محكم و استوار باشه . صداي قشنگي داشته باشه كه نوازشگر روح من باشه

دوست و شريك صادقي . ي خيلي مغرور نباشه و بتونه در برابر عشقش غرورش را زير پا بگذارهاز نظر اخالق. و از هر لحاظ من را ساپورت كنه

 »انسانيت«و چيزي كه از همه اينها براي من مهمتره . رنگ پوستش برنزه بوده و چشمان و موهائي قهوه اي داشته باشه. براي من باشه

براي همه آرزو مي كنم كه . رم كه شخص دلخواهم و من يكديگر را پيدا كنيماميدوا. به افراد تنوع طلب و خسيس عالقه اي ندارم. هستش

 . به خواسته هاشون برسند

 malekeyematrood@yahoo.com

 

و البته  سبزه و بانمكي دارم ) قابل تحمل(چهره معمولي .  كيلو وزن دارم67 سانتي متر قد و 176.  ساله از تهران26سالم من نويد هستم، 

من يك گي هستم با پوزيشن ورستايل و البته بيشتر تاپ هستم و به دنبال دوستي هستم با پوزيشن ورستايل و . با چشم وابروي مشكي

 سال، الغرو باريك 27 تا 18دوست دارم با افراد بين . ابطه چندان خوبي ندارمسكس هارد را ترجيح مي دهم و با سافت سكس ر. بيشتر بات

چنانچه كسي مايل به برقراري ارتباط جنسي يا دوستي با من هست . اندام با چهره اي از نظر جذابيت در حد متوسط ارتباط داشته باشم

 . براي من آف گذاشته يا ميل بفرستد

 navid_super@yahoo.com 

http://aa.f558.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=malekeyematrood@yahoo.com
http://aa.f558.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=navid_super@yahoo.com
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 سال به باال داشته و خواهان 35 ساله از شمال غرب تهران و مفعول هستم، تمايل زيادي به برقراري ارتباط جنسي با مردان 30من روزبه ، 

 .يك رابطه مملو از لذت هستم، منتظرم

roozbehparham@yahoo.com 

 

به دنبال يك دوست درشت هيكل و ترجيحاً با پوستي تيره مي گردم كه . با سالم، من احسان هستم، دانشجوئي ساكن اهواز و بسيار تنها

البته من براي انتخاب پارتنرم در درجه اول به شخصيت طرف اهميت مي دهم تا به مسائل جنسي و . بتونه شوهر خوبي براي من باشه

 .منتظر ايميل شما هستم. سكسي

Arya_jam22@yahoo.com 

 

 . لطفا با ايميل من تماس حاصل نماييد. من آرش هستم، يك گي  از كشور بلژيك كه به دنبال يك پارتنر ايروني براي خود هستم. سالم

arash_r96@yahoo.com 
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  نشريه ي چراغ، ارگان دگرباشان جنسي ايراني 

 دعوت مي كند آثار خود را براي )همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسگونه(دان، نويسندگان، و پژوهشگران گفتمان دگرباشي جنسي از هنرمن

 .انتشار به چراغ بسپارند

ناخوشي هاي امروز و فرداي دگرباشان جنسي ايران، نيازمند همكاري /چراغ با هر چه گسترده تر كردن امكانات خود براي بازتاب خوشي

شعر، داستان، مقاله هاي پژوهشي و روشنگرانه، ترجمه ي آثار از زبان هاي ديگر، خاطره هايي از . ل اعضاي جامعه ي دگرباشان استفعا

زندگي روزانه، اتوبيوگرافي، آثار نقاشي، عكس، هر آنچه توليد فرهنگي، هنري، ادبي اعضاي جامعه دگرباشان جنسي ايران است، به اين 

 .گردانندگان چراغ مشتاق دريافت آثار شمايند. با هويت اصلي و اسم فرعي خود براي چراغ بنويسيد. ساندگستردگي ياري مي ر

* 

داستان، شعر، مقاله هاي . حاكم مي پردازد اما محدود نيست)-(دايره ي مسائلي كه به معضل تقابل جامعه دگرباشان جنسي با اكثريت 

شنگري اين معضل به قلم آمده اند از زمره مطالبي اند كه چراغ عالقمند به انتشار آن در صفحات پژوهشي كه در ارتباط با اين تقابل و در رو

چراغ، نه تنها فضايي است براي انعكاس ادبيات دگرباشان جنسي، بلكه به چه و چرايي و چگونگي ساخت و پرداخت اين . خويش است

عه نيز مي پردازد، در همين راستا است كه ما مشتاق همكاري با رشد اين جامعه، و گسترش ادبيات اين جام/جامعه و شكل گيري

حاكم در جامعه ايراني هستيم، مشتاق انتشار آثاري هستيم كه با پيشنهادن تأويل خويش از ساختار /نويسندگان  متعلق به جريان اصلي

جامعه نمي خواهد و . كشانند، راه را روشن كنندجامعه، ساختار جامعه را از بن بست جنگ خانگي ِ فرهنگي به جانب هارموني و همراهي ب

آثاري كه به چالش روابط بينامتني جامعه ي دگرجنسخواه با جامعه ي همجنسخواه دست مي . نمي بايد در زندان انكار اجتماعي بماند

 .زنند، جايي شايسته در صفحات چراغ دارند

 .غ دارندجامعه ي همجنسخواه دست مي زنند، جايي شايسته در صفحات چرا

 غنشريه الکترونيکی چرا
 

 :از دوستان و همکارانی که مطلبی برای ما ارسال می کنند، خواهش می کنيم

 مطالب خوانا باشند  

 همراه ترجمه ها، نسخه ای از متن اصلی ارسال شود  

  است، حتما اسم منبع و تاريخ دقيق آن قيد شودمطالب فرستاده شده قبال چاپ و منتشر نشده باشند و اگر منتشر شده  

 مطالب آزاد است) در صورت نياز( در ويرايش غچرا   

  می شود مطالب رسيده، در صورت درخواست نويسندگان، پس فرستاده  

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  
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 دگرباشانمعرفی رسانه های 

 
 

  )majalehranginkaman@gmail.com(مجله رنگين کمان 

 )majaleh_maha@yahoo.com(مجله ماها 

 )delkadeh@gmail.com(ماهنامه دلکده 

 )news@bidari.info(خبرنامه بيداری 

  ) member@irqo.net(نشریه چراغ 

 )radio@pglo.net(رادیو رها 

 ؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:majalehranginkaman@gmail.com


 تماس 

 ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 
 
 

 
arsham@irqo.net     آرشام پارسی-١

info@irqo.net  :اعضای شورای مرکزی به ترتيب حروف الفبا مهرناز خجسته -٢

niaz@irqo.net    نياز سليمی -٣

info@irqo.net     سام کوشا-۴

vicky@irqo.net    ویکتوریا طهماسبی-۵

  

board@irqo.net  شورای مرکزی: 

  

arsham@irqo.net  :دبيرکل آرشام پارسی

     

 :دبيران سازمان   

     

farhad@irqo.net   دبير امور اجتماعی فرهاد راد

saba@irqo.net  قوق بشردبير ح صبا راوی

     

info@irqo.net  مدیر رادیو رها مهرناز خجسته

nevisht@gmail.com  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

info@irqo.net  مدیر روابط عمومی  ترانه فروهر 

  

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی

 info@irqo.net  شعبه ایران  مهشيد 
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