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 سخن سردبير

 

بود دادگاهی تشکيل نخواهد شد و اثبات جرمی انجام نوایل که هنوز معلوم در ارتباط با دستگيری جوانانی که با عنوان اراذل محکوم شدند، در همان ا

 با ذره بين روی  دیگریدوست". اینا که گرفتنشون، اراذل اند:" که گرفتم این بود یکی از جواب هاییدر تماس با دوستان دگرباشمان، نخواهد گرفت، 

، با دگرباشان هم مشکل از دوست دیگری پرسيدم .کسی در جمع بر خورده باشد تا مبادا از ما نشانه ها بودکشف پی در  ه هاتگيرشدعکس دس

یکی دیگر از جواب هایی که شاید الزم ." نه، فقط همجنسبازها را می گيرند، با ما کاری ندارند "جواب دوست گی من این بود،دارد دولت، ندارد؟ 

تقد بود روی جلد چراغ متعلق به چهره های جامعه ی دگرباشی است، عکس معلزبين ما دوست . باشد مطرح شود درباره ی روی جلد چراغ بود

امعه ی دگرباشی جنسی جنظر بخشی از جامعه ی دگرباشی است، ر برابر این سه نظر، که د. سيمين دانشور، که دگرباش نيست، آن جا جا ندارد

آن بخش از جامعه ی دگرباشی .  جامعه حرکت می کنداست و همراهکار می کند، درس می خواند، می نویسد، فعال همراه جامعه ی مادر، ایرانی 

باید به گردن بگيرد که اعضای گی و لزبين  و مسئوليت دارد و که همراه جامعه ی مادر است، و می داند و معتقد است که جامعه ی مادر وظيفه دارد

اما آن بخش . کرسی نشاندن این تنها منطق منصفانه و انسانی استخود را به رسميت بشناسد و از خود بداند، پيگير به بایسکشوال و ترنس و 

دیگر، آن بخشی که یا خود را جزو این جامعه نمی داند، و یا با همان ابزار فرهنگ و قانون حاکم، دیگرانی را سزاوار حذف و تکفير می داند، به کجا 

ها دست چين کرده ام، باید مطرح شوند تا مشخص شود آیا این گونه ؟ این گونه نظرها، شبيه این سه جوابی که من از ميان جواب می رود

  راهی است که به مسير خواست جامعه ی دگرباشی می رود؟  است؟ اجتماعی دگرباشان جنسی خواستاندیشيدن در مسير

شان را به عنوان شهروند رسمی جامعه دگرباشان همراه و عضو جامعه بودن را حق مسلم خود می دانند و از قانون اساسی انتظار دارند جای دگربا

دگرباشان می خواهند حتی نام دگرباشی را اگر اشاره به انزوای فرد دارد عوض کنند و . باز کند و ماده ی قاتل دگرباشان را از اصول خود حذف کند

جامعه ی .  است"ما"گرباشان به عنوان یکی از آنچه دگرباشان از خانواده و اجتماع و قانون می خواهند، پذیرا شدن د. عضو و جزو و همگون باشند

 به انزوای شهروند پنهان بودن تن داده؛ جدایی از بدنه ی بوده نشان نداده تنها هر جا که ناچار "گتو"دگرباشی ایرانی عالقه ی خاصی به زندگی در 

 . جامعه را هدف و انتخاب خود قرار نداده است

 انحراف و انواع جرم های دیگر، در  انواعدر معرض اتهام بهه شدت حذف و اعدام ایم، و بخشونت و ض در معربه شدت پس چگونه است که ما، که 

 سریع و اعالم نشده عکس العمل نشان نمی دهيم؟ و درست بالفاصله، چرا  گروهی وبرابر دادگاههای نبوده و جرم های ثابت نشده و اعدام های

؟ مگر نمی راذل بودن الیق اعدام بدانيمنيستيم؟ و درست در همانجا، چرا باید دیگرانی را به جرم انگران جریان صحيح پرونده ی محکوم شده ها 

 الیق اعدام می دانند؟ جامعه ی دگرباشی دانيم چقدر اشتباه می کنند وقتی ما را متهم می کنند به انحرافی که نيست، و در آشوب همان اتهام

 می تواند و قادر است متهم را به بد بودن و غير بودن متهم و محکوم کند و محکوم را از مقطع اتهام، از درست به خاطر همنشين بودن با فرهنگی که

سرنوشت جامعه ی دگرباشی بستگی . حق شهروندی محروم بداند، باید بيشتر از دیگران هم حساس به اجرای قانون باشد و هم در پی تغيير قانون

 .   ه ی سياسی جامعه داردبه حساسيت و دقت دگرباشان در روزمر

ضور سازمان و ، حامروز  سياسی فرهنگیبا توجه به شرایط خاصو . داردغير قابل انکار فرهنگسازی وبالگ نویسان اهميت ابراز حضور و روند مستمر 

ی خود و به همه ی شيوه های الزم به تمام نيروها. ما نه در زمانه ی آرامش به سر می بریم و نه در فرهنگی پذیرا. ایرکيو علت وجودی داردمشی 

جامعه ی دگرباشی مانع و مخالف گفتگو در راه تغيير و تعدیل رفتار خشونت . باید دست بزنيم تا شرایط برای جامعه ی دگرباشی اندکی بهتر شود

برای اصالح شرایط غير انسانی و جامعه ی دگرباشی یک حضور جامع است و از قابليت های گوناگون خود . آميز با هویت دگرباشی هيچوقت نبوده
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حضور سازمان و تجربه ای که اندوخته برای پاسخ به . شرایط دشوار و حتی شرایط نامطلوب به نفع شرایط انسانی و مطلوب استفاده می کند

ی و قانون اساسی مغایر با تهدیدهای تازه اعالم شده و تهدیدهای ماسبق و تهدیدهای مستمر و دادگاههای غير منصفانه و برخوردهای غير انسان

حضور دولتی که اصرار کمتری به خشونت و از طرف دیگر، با فرض . حقوق بشر،  بيشتر از آن ضروری است که وقت برای اثبات ضروریتش هدر برود

حتی در حضور دولتی . استجامعه ی ایرانی فرهنگی  کار فرهنگی دراز مدت و پيگير از نيازهای  ،عالقه ی بيشتر به عدالت اجتماعی داشته باشد

 برای آشنایی با همجنسگرایان نياز به کمک همجنسگرایان و کار یکه همجنسگرایان را هدف حمله  قرار نداده باشد، بخش بزرگی از جامعه ی ایران

 این .لف دگرباشی منتقل شودآگاهی باید از بخش روشن اندیش و پذیرای جامعه به الیه ی بی خبر یا مخا. فرهنگی اعضای داوطلب این جامعه دارد

حتی برای این نوشتار در . ی نویسندگانی که هر روزه روی شيشه ی وبالگ ها یک صفحه از تاریخ را می نویسندحوصله  می خواهد و کار پيگيری

 روشن  شته باشداعی دانياز به دولتی که اصرار کمتری به خشونت و عالقه ی بيشتر به عدالت اجتمسکوت و آرامش و به دور از اعالم هياهو 

 از ضروریات این زمان که کار دراز مدت فرهنگسازی باید با فعاليت همه جانبه ی سياسی و حقوق بشری و سازمان یافته همراه  باشداین  .است

 اثبات مرحله ی به " در امان اند و نه جوانانی که حتی سابقه ی خشونت شان"اتهام به شئونات"در شرایطی که نه دانشجوها از خطر . است

مسئول است خطراتی که متوجه به بدنه ی جامعه بدنه ی سازمان و نه لباس روحانيت معنای مصونيت دارد،  از اعدام در امان ماندند، "نرسيد

امنی به سرعت  گاه اوضاع آشفته شده، مرز امنيت و نا فراموش نمی کنيم که هر. دگرباشی باشند را دنبال  می کند و سپر و راهکار انتخاب کند

و نام هایی که در نهایت، تنها بار فرهنگی منفی حمل می کرده اند، و ترازویی برای حفظ معيارهای امنيت اجتماعی در دسترس نمانده سپری شده 

جنسباز هميشه فراموش نکنيم بی حجاب و زناکار و دانشجو و بهایی و فاسد و نویسنده و دگراندیش و هم. به سرعت به حامل جرم تبدیل شده اند

 . شده اندهر وقت الزم بوده، محکوم به حذف و مرگ نبوده اند، 

تبدیل هر ان جی او ی فعال اجتماعی به ارگانی که با حضور خود فضایی سياسی را القا می کند، در شرایط فرهنگی سياسی جامعه ی ایران 

قانونی و غير قانونی، بی وقفه به محدودیت های روزمره ی زندگی در ارتباط با جامعه ی دگرباشی و ضرورتی که خطر . طبيعی استاتفاقی 

دگرباشان و ناامنی محيط ایشان می افزاید، فعاليت اجتماعی سازمان اگر مسئوليت سياسی نيست، چيست و اگر ضرورت ندارد، اولویت با کدام 

شرایط و  یافته دازی همه جانبه به چار گوشه ی شهر و ایراندر مرکزیتی که سازمان برای کسب اطالعات و تحليل اتفاقات، چشم انضرورت است؟ 

، اعالم اعتراض به خشونت فراگير در جامعه را ضرورت می داند و توجه ممکن کرده استبرای خود تصميم گيری مناسب با مقطع زمانی مشخص را 

 داده می شود؟ " صتشخي" "موقعيت" "اینجا"از کدام گوشه بهتر از . به این ضرورت مسئوليت سازمان است

و چراغ، ارگان سازمان و تریبون جنبش، مسئوليت مضاعف دارد؛ تغذیه ی ضرورت های اجتماعی مقطع حاضر و تغذیه از فرهنگسازی مستمر 

باید را پر رنگ می دارد، از آن مسئوليت هاست که به هيچ قيمتی ننویسندگان دگرباشی که نقش اما کار فرهنگی مستمر . نویسندگان دگرباشی

 که برای ما تعریف کنند و در است ان از مسئوليت های وبالگ نویسقطعا.  یا پشت ضرورت های روز، هر چه باشند، مخفی بماندزمين گذاشته شود

تایی از چند ی که پيش از آنکه جرم شان ثابت شود آبرویشان از گردنشان آویزان شد،  می شد اگر در ميان آن جوانانوبالگ های خود بنویسند که چه

چه می شد اگر ما پيش از آنکه فرصت کنيم تفاوت مبهم همجنسگرایی با همجنسبازی به زعم فرهنگ حاکم را برای بازجو توضيح ما هم بودند؟ 

 بدهيم، از دار آویزان شده بودیم؟ 

 مگر فقط اگر ما در معرض خطر ما بپرسند،اما مهمتر از این، قطعا از مسئوليت های وبالگ نویسان است که یقه ی ما را بگيرند و با سماجت از 

خطری   مگر ما عضو همين جامعه نيستيم مگر از قانون اساسی نخواسته ایم برای ما حقوق برابر شهروندی منظور کند؟باشيم خطر واقعی است؟

 تنداخما عضو بریده و به گوشه ای ا. که به هر شکلی خواب و بيداری جامعه را خونی می کند، به ما مربوط است
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در دنيای روزمره هر جا همه هستند ما هستيم، هر وقت الزم باشد دستمان را باال اما ،  استفرهنگتصور جدایی ما از جامعه، تصوری . ته نيستيم

ا زیر نویسنده های ما، آنها که مسئوليت دشوار فرهنگسازی را به عهده گرفته اند، بنویسند که ما ارزش ها و کاستی های این فرهنگ ر. می بریم

    یسنده های این ادبيات می نشينيمذره بين می بریم، به جنون جامعه اعتراض می کنيم، ادیبات ایرانی را نقد می کنيم و نگران حال نو

 

 دانشوربا سيمين 

لی بيابد آه همواره خواسته است تعا. همواره درباره وضع موجود شك آرده است. ال بوده است بشر همواره در آرزوی يك جامعه ايده 

هائی بسازند برای  اند مصابه اند، خواسته انتقاد منعكس آرده های آينده را آشف بكند و اگر هنرمندان وضع موجود را صادقانه يا به ارزش

 . عروج به پلكانی باالتر و واالتر 

  "بام   هرآه از آن بگذرد آيد به -نردبان آسمان است اين آالم " 

هاست آه  سوسياليسم دارد، مدت هاست بشر چشم به مدت. ن دوستانه برعليه سرمايه داری مطرح استهاست آه طغيان انسا مدت

علت تاآيدی است آه اين جهت فكری بر حق و عدالت و  جذابيت مردم گرائی در هنر به. خود جلب آرده است مردم گرائی هنرمندان را به

 .آند منطق همدردی و ديگر يابی می

نخستين . تضاد عمده فعلی تضاد ميان جنگ و صلح است. يگر طرح تضاد ميان سوسياليسم و سرمايه داری نيستد. اما مسئله دوران

. های غربی نيست " ايسم"راه نجات بشريت الزاما گرويدن به . وظيفه هنرمند امروزی طرد دلهره و گشودن راه نجاتی برای بشريت است

جتماعی و راه و رسم زندگی بشر فعلی و شك در باره هر روشی است آه آزادی نژاد راه نجات در بررسی همه جانبه آليه نهادهای ا

 .شريف انسانی را سلب ميكند

 

 ، انستيتو گوته۵۶در سال  دانشور از سخنرانی سيمين 
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 هم ِسرشت... آخرين باز مانده از نسلِ  

 این فریادهای یک همجنسگراست که در ناکجاترین بودن تبعيد است

 
 

  شب پری شب ها هادی
  

 چندين تا استريت نجيب 
  

 که من نميگم خيلی بی وجدان بودند 
  

 استريت 
  

 های 
  

 جاکش کس کش مخ زن رو 
  

 به همجنسگراها ترجيح دادند 
  

 خوب انتخاب حق مردم است 
  

 اعتراضی هم نيست 
  

 چون نمی تواند باشد 
  

 ولی حاال که 
  

 جاکشی و کس کشی و مخ زنی
  

 يزی را چ
  

 عقب نمی کند 
  

 برای جلو بودن 
  

 موافقيد 
  

 هم جنس گرا 
  

 ها ی
  

 ما
  

 هم يه کم 
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 بيايند 
  

 جلو ؟ 
  

 اگر های شما 
  

 با 
  

 کون گشادیِ  وجدانتان
  

 جاهای گشاد را خوب پی دا 
  

 می 
  

 کنند
  

 برای
  

 جلو شدن 
  

 ميشه 
  

 های های ما هم
  

 که
  

  در اين جلو کشان
  

 بی کاله مانده 
  

 يه جای شان
  

 جاکشی و کس کشی و مخ زنی
  

 کنند ؟
  

 خوب می کنند 
  

 و جاکشی و کس کشی و مخ زنی
  

 تکثير می شود 
  

 و پخش
  

 و خيلی راحت ميشه 
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 درست مثل استريت ها 
  

 هم جنس گرا های ی  رو پيدا کرد 
  

 که در حال 
  

 جاکشی و کس کشی و مخ زنیِ 
  

 است
  

 از جهان خود
  

 چون آنها هم دارند در الی همين ها
  

 می کنند 
  

 زنده گی
  

 و 
  

 اين کشيدن ها محصولِ  
  

 ما مردميست که
  

 هستيم 
  

 در کنار هم 
  

 و
  

 دور از هم
  

 و در حال مدام کشيدن هم 
  

 به دور ترها
  

 دور و دور تر
  

 و  
  

 کس کشی عيب اساسی شما نيست 
  

 يا
  

  جاکشی
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 يا هرچی کشی
  

 هر چی می خواهيد بکشيد 
  

 چون کشيدن کار تمام دنياست
  

 ما هم داريم زياد می کشيم 
  

 در اين دنيا
  

 عيب شما 
  

 به رخ کشيدنه 
  

 برای دورتر شدن شدن 
  

 عيب شماست 
  

 اين 
  

 تا يه همجنسگرا رو 
  

 می بينيد
  

 فقط رختخوابشو می بينيد 
  

 همين
  

 فقط
  

 چيزِ  ديگشو نه 
  

 !غير از اينه ؟ اگه نه بگيد نه 
  

 تا حاال شده 
  

 يه همجنسگرا رو ببينيد 
  

 اول
  

 ببينيد آدمه يا نه ؟ 
  

 تا حاال شده ؟
  

 وجدانتونو به مرخصی کون گشادی نفرستيد 
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 ما رو بی خيال
  

 به خودتون جواب بديد
  

 وقتی  شما 
  

 تمام هستی ماها رو
  

  له می کنيد زير حماقتتون
  

 فقط . وقتی شما اينجوری می بينيد 
  

 چرا به ما اجازه نمی ديد 
  

 کشيدن های شما رو 
  

 با اعتراضمون به
  

 هيکلتون تف کنيم 
 

  
  

 
 حاال ناراحت نشيد 

  

 تف های سر و صورتتونو پاک کنيد
  

 اين فقط دست تو کون زنبور کردن بود 
  

 ببخشيد 
  

 يادم رفتيد باز اصل ضرب المثلو 
  

 اصال بی خيال  
 

  
  

 
 يکی نيست به کسايی که 

  

 له می کنند 
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 و 
  

 کسايی که بعد تف می کنند 
  

 بگه 
  

 خرا
  

 نمی خواهيد 
  

 بفهميد
  

 هم
  

 را
  

 بياييد هم را بفهميم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نظریه کوئير

 دانشنامه نظریه اجتماعی

 ميشل راین
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Michael Ryan (2005) “Queer Theory”.        
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ازینرو آثار ميشل . دارد) Literary deconstructionism(و شالوده شکنی ادبی ) Poststructuralism(نظریه کوئير ریشه در مباحث پسا ساختارگرایی 

نظریه کوئير با ظهور نظریه ی چند فرهنگی . تأثير گذار مالحظه شده است] در شکلگيری این نظریه[فوکو، دریدا، و الکان به نحو وسيعی 

)Multicultural theory (هر دوی اینها مرهون ظهور نظریه ی اجتماعی پست مدرن اند. در جامعه شناسی مرتبط است. 
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گرفته و حذف شده اند یا نظریه اجتما

یک دليل اش این می تواند باشد که پسا ساختار گرایی . ویژه ظهور پسا ساختارگرایی نقش مهمی در به صحنه آمدن نظریه ی کوئير ایفا کردبه 

. پسا ساختار گرایان شادمان از این باور بودند که برای هيچ پرسشی پاسخی یگانه وجود ندارد. شمار زیادی پرسش های بی پاسخ را فرو نهاد

این امر موجب فروشکستن نظریه هایی اجتماعی . این باور ممکن است برخی را مأیوس سازد برای برخی دیگر مایه ی  نشاط و رهایی استاگرچه 

از طریق سپردن آنها به تحليل انتقادی سخت شد و در نهایت موجب شد برخی از آنها مورد تجدید نظر و  بازسازی  قرار گيرند و بهبود یابند و از این 

پسا ساختارگرایان همچنين تأثير مثبتی در بر انگيختن این ایده داشتند که همه ی پدیده های اجتماعی را می توان و بایسته . ریق  تقویت شوندط

این اندیشه نزدیک به جریان عمده ی جامعه شناختی است که هدف آن کاهش اسطوره های اجتماعی و نشان دادن این . است شالوده شکنی کرد

ه چگونه پسا ساختارگرایی می تواند بينش های ارزشمندی را برای کسانی فراهم سازد که توسط نظریه ی اجتماعی مورد اجحاف قرار است ک

 . عی در مورد آنها سکوت کرده است

اران نظریه کوئير ميشل فوکو یکی از متفکران کليدی پسا ساختارگرایی و همچنين یکی از بانفوذ ترین بنيان گذ

و ) ١٩۶۶) (Archaeology of knowledge(به ویژه دو ایده ی اصلی  فوکو یعنی باستان شناسی دانش. است

باستان شناسی . بيشترین تأثير را بر این نظریه داشته اند) ١٩۶٩) (Genealogy of power(تبارشناسی قدرت 

 یک گفتمان خاص در یک مقطع تاریخی گفته می شود ناظر دانش عبارت است از قواعد کلی که برآنچه در

هدف فوکو در بررسی اسناد تاریخی بسط یک فهم سنتی از آنها نيست بلکه توصيف، تحليل، و سازمان . است

او بر آنچه که بالفعل هست . او بر آن نيست که کسی بتواند یا باید به ریشه ها دست یابد. دهی آنها است

این ایده به سادگی مورد استفاده ی نظریه پردازان کوئير بوده است . که از کجا آمده استتمرکز دارد نه این

 ) . Defining(است نه تعریف ) Understanding(چراکه آنها نيز اغلب هدفشان فهم 

تبارشناسی به عنوان .  می دهدفوکو عالقه ی او را به آنچه در مورد پيوند ناگشودنی ميان قدرت و دانش قایل بوده نشان» تبار شناسی قدرت« 

روش تاریخ اندیشه روشی متفاوت است، چراکه در پی آن نيست که چيزها را بر پایه ی طرق قانونمندی که آشکار می سازند یا بر پایه ی نيل امور 

یان که به همين جهت می بلکه در پی طرحی از مسير حرکت پدیده هاست؛ مسيری بی پا. به هدفی که به لحاظ تاریخی داده شده توصيف کند

دانستن   » طبيعی«تبارشناسی همچنين داللت بر نقدی اساسی بر . براین اساس همه چيز نسبی و محتمل است. تواند موجب تکثير راه ها شود

 Relational(طی این ایده همزمان به ایده ی اساسی برای سياست ارتبا) . یعنی مردان و زنان، دگرجنس گرایان و همجنس گرایان( امور دارد 

politics (و نظریه ی کوئير تبدیل شد چرا که هر دو در پی از هم گسيختن مفاهيم ذات و هویت طبيعی بودند . 
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تبارشناسی قدرت همچنين به نحو جالبی برهان می آورد بر اینکه چگونه مردم خود و اعضای دیگر جامعه را از طریق توليد و نظارت بر دانش تنظيم 

، اما معتقد » قدرِت بر آمده از دانش از طریق عوامل طبقه ی حاکمه بر جامعه سيطره دارد«چه فوکو به این دیدگاه عالقه مند است که گر. می کنند

او بيشتر به ساختاری که بين دانش و قدرت قرار دارد عالقه مند است تا عامالن و جایگاهشان . نيست که این عوامل آگاهانه ِاعمال سلطه می کنند

 .  این ساختاردر

عنوان سکسواليته و به ویژه هموسکسواليته مورد توجه چندانی نبود و پس از آن در محافل دانشگاهی ) ١٩٨٠] ١٩٧٨([تا پيش از اثر انقالبی فوکو 

 پيش از فوکو برخی به البته. پدران جامعه شناسی اگر هم توجه داشتند اما چندان به این مسئله نپرداخته بودند. به این مقوالت توجه بيشتری شد

برای مثال . عناوین مربوط به سکسواليته و هموسکسواليته  عالقه داشته اند اما بيشتر آنها خارج از رشته ی جامعه شناسی مطرح شده است

.  را در هم شکستندآلفرد کينزلی و زیگموند فروید وجوه گوناگون سکسواليته را تحقيق کردند و بسياری نحوه های سنتی اندیشيدن به سکسواليته

 . اما تنها با آثار فوکو و به ویژه در اواخر دهه ی هشتاد بود که برای نخستين بار نظریه ی کوئير قلمروی مستقلی را در دانشگاه تصاحب کرد

لزبين ها توانست جایی را توجه عمومی به شيوع ایدز همراه با رها سازی تمایل به هموسکسواليته فضایی را ایجاد کرد که در آن مطالعات گی ها و 

بود که برخی در دانشگاه در جست و جوی آنچه گی و لزبين بودن ) ١٩٨٠حدود اواسط تا اواخر دهه ( در همين دوره . در محافل دانشگاهی اخذ کند

د با عالقه مندی که به سياست این فرایند همراه بو. است برآمدند و خواستند آن عللی را که به ویژه به این هویت ها مربوط است را بررسی کنند

 .هویت در این دوره پدید آمده بود

فعاليت می کردند، به جهت هویت ثابت و انحصاری که در واژه » مطالعات لزبين و گی«به ویژه توسط کسانی که در حوزه ی »  نظریه کوئير« اصطالح 

مند بودند یکی از اهدافشان این بود که نظریه ی کوئير می تواند کسانی که به این مباحث عالقه .  های قبلی به نظر می رسيد، انتخاب شد

جهت قلمروی که  ین ااز. بسياری از مفاهيمی که عمومًا در مورد گی ها و لزبين ها در اذهان بود را دگرگون کند و مقوالت هویت را بی ثبات سازد

چنين اصطالح محدودی کسانی که به نظریه ی کوئير پناه می . آمدپيشتر قلمرو مطالعات گی ها و لزبين ها دانسته می شد تنگ و مضيق می 

آوردند را طرد می کرد، کسانی مانند ترانسکسوال ها، ترانسوستيت ها، سادیست ها و فتيشيست ها  و همه کسانی که بر سکسواليته شان 

 . برچسب منحرف خورده بود

 شماری گروه های حامی گی ها و لزبين ها گام های شجاعانه ١٩۶٩پست استانوال از انقالب .  طی  دهه ها  واژه ی کوئير داللتی منفی داشت

این نظریه آمده بود تا نه آنچه را ذاتًا به نحوی منفی . برداشتند) هرچند نه مثبت( ای در جهت اصالح این تصور و تبدیل این واژه به واژه ای خنثی

 ACT UP ) AIDS Coalition toگروه هایی مانند گروه . به فردی متفاوت است را نشان دهدمتفاوت است بلکه آنچه را به نحو رهایی بخش و منحصر 

Unleash Power (که برای جلب توجه به مسئله شيوع ایدز جمع شده بودند در این مبارزه  تأثير گذار بودند . 

دشوار است، آلن اشتاین و کن )  کوئير از چنين تالشی بيزارنددر واقع نظریه پردازان( گرچه مشخص کردن هرگونه ویژه گی معينی برای نظریه کوئير  

نخست اینکه مفهوم پردازی در مورد سکسواليته وجود دارد که قدرت جنسی را در وجوه . های نظریه ی کوئير را ذکر کرده اند» نشانه « پلومر برخی 

و تفکيک های دوتایی اجرا ] ی هویت[و از طریق نظارت بر مرز هااین قدرت جنسی شکلی گفتمانی دارد . مختلف زندگی اجتماعی مالحظه می کند

وجود ) sexuality(و سکسواليته ) gender(، جنسيت )sex(دوم اینکه در نظریه ی کوئير تالشی برای جابجایی مقوالت سکس . و تقویت می شود

را به طور کلی مورد سؤال قرار داده اند و به طور خاص این را که در قالب نظریه ی کوئير آثار زیادی نوشته شده است که دشواری مفهوم هویت . دارد

حقوق مدنی را به نفع سياست شادی، سرپيچی، و « سوم اینکه بسياری درنظریه کوئير. چگونه می توان هویت را مورد شناسایی قرار داد

چهارم اینکه . (p. 134)»ز منجرمی شود کنار گذارده انداستهزایی که به شالوده شکنی، مرکز زدایی، تجدید نظر طلبی و سياستی ضد همانند سا

وجود دارد ، » آثار کوئير«همچنين تمایلی به بازتفسير متون از طریق . مخالفتی با فعاليت در قلمرو هایی که به سکسواليته مربوط نيستند وجود ندارد

 .  دمتونی که به عنوان دگرجنس گراشده و یا اساسًا جنسيت نيافته تلقی می شدن

این امر اجازه می داد که . ظهور نظریه کوئير موجب درکی از هویت هوموسکسوال شد که هم قابل مقایسه و هم متفاوت از هویت دگرجنس گرا بود

نظریه ی کوئير یک نظریه ی چشم اندازی است که به سکسواليته و البته بيشتر به . هوموسکسوال سوژه ای در خود و برای خود باشد



این نظریه در پی آن است که جایگاه اجتماعی و چشم انداز هموسکسوال ها و دیگرانی که به لحاظ جنسی منحرف . يته توجه داردهمسکسوال

 . خوانده شده اند را به جریان اصلی نظریه ی اجتماعی باز گرداند

نظریه ی کوئير را معتقد است آنچه ) ١٩٩۴(البته نظریه ی کوئير از اینها پيچيده تر است و استيون سایدمن 

افراد به عنوان موجوداتی مرکب از هویت های . ممتاز    می سازد طرد هرگونه هویت وحدت بخش است

بنا بر این سایدمن معتقد است که نظریه . متکثر مالحظه می شوند که کامًال بی ثبات و در حال جابجایی اند

هت یک نظریه ی اجتماعی کلی تر و مخصوصًا ی کوئير از نظریه ی هوموسکسواليته فاصله می گيرد و در ج

 .یک نظریه ی پست مدرن کلی تر گام می گذارد

نظریه پرداز دیگری است که نظریه ی کوئير را فراسوی یک دوگانه ی ساده ی ) Diana Fuss(دیانا فاس 

یا » بيرون«هر هویتی اوًال با ارجاع به » درون«فاس معتقد است که . دگرجنس گرا و همجنس گرا قرار داد

ازینرو او برهان می آورد که هوموسکسواليته و دگرجنس گرایی هر یک تنها . آنچه که نيست شکل می گيرد

 they(» آنها به خاطر آنچه که نيستند، آنچه که هستند، هستند« .از طریق نسبتشان به دیگری معنا دارند

are what they are because of what they are not .(است که اثبات یک هویت به شکل کوئير فاس معتقد 

 . او بر آن است که باید یک رهيافت نسبی نگر در قبال مسئله ی سکسواليته داشت. می تواند دوگانه ی موجود و نتایج ظالمانه اش را ارزیابی کند

نحو متمایزی از دگرجنس گرایی معتقد است مقوله ی هموسکسواليته اغلب به عنوان چيزی اندیشيده شده است که به ) ١٩٩۵(جنيفر تری

. تری همچنين در مورد این سخن می گوید که چگونه بدن فاکتور مهمی در حفظ این تمایز است. جداست و به نحو کلی در تضاد با آن است

س از طریق هموسکسوال ها در یک فاصله امن از هتروسکسوال ها قرار گرفته اند که نخست از طریق تمایزات زیست شناختی حاصل شد، سپ

و ) البته تمایزهای کينزی مشکالت ناخوشایندی را در مورد امکان اینکه هر کس می تواند هموسکسوال باشد پدید می آورد( تمایزات آماری کينزی 

 می رسد اندیشه به نظر« . نهایتًا از طریق بازگشت به برخی استدالل های معاصر در  مورد اینکه هموسکسواليته به نحو بيولوژیکی مقرر شده است

های خطرناک جدا می سازد، استفاده از بدن را به عنوانی جایگاهی که در آن تمایزات تخيل و ماتریاليزه "آن"ی دوست را از "ما"ای دوگانه ساز که 

 ).P.163"(می شود، غنيمت دانسته است

زند، بنابراین اصطالح هموسکسوال نخستين بار در آلمان دانشمندان و عوام هر دو مشتاق بودند به اینکه چگونه کسی را که گی هست مشخص سا

به نظر ضروری می رسد مشخص سازیم چه کسی هموسکسوال هست و از آن مهمتر چه کسی ). Terry 1995:131( پدید آمد١٨۶٩در حدود 

عيين کننده ی گرایش جنسی به همانطور که ذکر شد دانشمندان در سال های اخير دوباره برای مشخص کردن نشانه های ت. هموسکسوال نيست

در پی نشانه های تبهکاری نمی گردند، اما هنوز بدن را برای تعيين مشخصات گرایش جنسی ) مانند قبل( گرچه آنها دیگر. بدن فيزیکی روی آورده اند

تری معتقد است که هنوز بدن ).  های مشابهاز طریق یافتن ژن گی بودن با اصرار بر اینکه ٌکردن گی انگشتان بلندتری دارند و چيز( به کار می بردند

 . برای تعيين سکسواليته افراد مرجع اطالعات است و این اطالعات برای مقوله بندی کردن و اغلب سرکوب گی ها به کار می رود

) ٢٠٠٢(دمن معتقد است سای). Gender(غير  دانشمندان نيز عمومًا به ابزارهای دیگری برای تعيين هویت جنسی متوسل می شوند؛ یعنی جنسيت

مساوی دانستن ) 1990( باتلر. است(Sexual Identity)ابزار اساسی برای تعيين هویت جنسی ) Gender(در جامعه آمریکایی معاصر جنسيت 

می  هنگی تالش را پارادایم غالب در ميان آمریکائيان می داند و برای رفع این مغالطه فر(Sexuality)و سکسواليته) Gender(جنسيت ،)Sex(سکس

برای مثال گی ها .  سکس را با موارد کاربرد زبانی و آزارهای جنسی که به زبان در می آید مرتبط می سازد/جنسيت/او یکی انگاشتن سکواليته .کند

که تابع سلسله و آزار جنسی گی ها نه به خاطر این. دربرخی موارد متمایز دانسته می شدند چون در تطبيق با هنجارهای جنسی ناتوان بودند

 ).  p.xiii(مراتب جنسی نيستند، بلکه به خاطر طرفداری نکردن از هنجاریت جنسی رخ می دهد

تمایز ميان همجنس گرایی و دگر جنس گرایی روشن و حاضر : هر متدی که برای تعيين هویت جنسی گی ها به کار برده شود هدف یکی است  

 .باشد
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معرفت « او در کتابش . زان پيشتاز کوئير است که به مفهوم پردازی این تمایز ميان استریت و گی مدد رساندکوزوفسکی ِسجویک یکی از نظریه پردا

ساختار تعيين کننده در ستم  بر گی ها در قرن «  مفهوم َپستوخانه را که به نظر او The Epistemology of the Closet ((1990)(» شناسی َپستوخانه

است؛ دو مفهومی که تقریبًا نشانگر افشا یا اختفای هر » افشاگری«جفتی برای کلمه ی » َپستوخانه «. حقيق قرار داد مورد ت(P.48)است  » اخير

خود عنوان . به طور خاص این انگاره ها تبلور هویت هموسکسوال را می جویند. هویتی هستند که به شکلی سياسی مورد اتهام است

مت می کند، نه به خاطر اینکه این واژه برای کسانی که تحت این مقوله قرار داده می شوند مهم است، هموسکسوال در برابر شالوده شکنان مقاو

 .بلکه این واژه بيشتر برای کسانی که آرزو دارند تحت این مقوله قرار نگيرند ارزشمند است

مهم نيست که مردم بيشتر وقت . وخانه خارج نيست   اندیشه خالقانه ی دیگری که از اثر سجویک استفاده می شود این است که هيچکس از پست

را آشکار می کنند، باز هم در آینده آنها خود را در موقعيت ) مفهومی که آشکارا در بادی امربا آن موافق نيست( » هویت واقعی شان«ها خود و 

پرسش مهم دیگری که سجویک طرح . رآیندی بی پایان استبنابراین فرآیند افشا کردن ف. هایی می یابند که در آن مجبور به تکرار این افشاگری اند

 می کند این است که افشاگری در کجا انجام می شود؟ وقتی مردم از پستوخانه بيرون می آیند، آن را کجا رها می کنند؟

این هردو ایده بر . ا ایجاد می کند قدرت ر-یک ارتباط دانش» آشکارکردن«     همچون عالقه ای که فوکو به تبارشناسی قدرت دارد، برای سجویک نيز

اینها برای دیگرانی که می خواهند از طریق دانش جنسيت کسی بر او سيطره داشته باشند، امکاناتی . مخفی کردن و آشکارکردن داللت می کنند
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 . را فراهم می سازد

یکی دیگر از نظریه پردازان با نفوذ کوئير و یکی از بانفوذ ترین نظریه پردازان 

سکسواليته ) ١٩٩٧(برای باتلر. ينيست و نظریه ی اجتماعی جودیث باتلر استفم

دگر جنس گرایی به عنوان امری گریزناپذیر از . صرفًا اجرایی است مبتنی بر تکرار

) حتی توسط آنهایی که دگرجنس گرا نيستند(طریق تکرار و به شکل قانون در آمدن

به این ترتيب . ی شودمدعی آنچيزی است که طبيعی و هنجار خوانده م

هموسکسواليته به عنوان روگرفت، البته روگرفتی جعلی از دگرجنس گرایی تلقی 

 .می شود

    از آنجایی که باتلر همه انواع سکسواليته را به عنوان گونه ای اجراء تکرار شونده 

)Repetitive Performance ( او مخالف با این اندیشه است که . نمی تواند در کار باشدتلقی می کند بنابراین هيچ الگوی اصلی یا روگرفتی جعلی

 . (p. 309)"بر سکسواليته مقدم است] این واقعيت روانی[یک واقعيت روانی است که " سکسواليته بيانی از

طيف وسيعی از هویت ها وفق می    برای باتلر نيز مانند بسياری نظریه پردازان دیگر کوئير این واژه از آنجایيکه بسيار گشوده تعریف شده است و با 

باتلر معتقد است همين مفهوم بی . کند بيشتر می تواند به یک ضد هویت یا حتی یک بی هویتی اشاره کند تا یک گروه ثابت و قابل تصور از مردم

م یک هویت خوانده می شود را مورد زیرا این واژه می تواند درک مردم از آنچه که مقو. هویتی است که به تأثير گذاری اصطالح کوئير کمک می کند

زیرا که آن ها . به همين خاطر واژه کوئير و برداشت باز از این نظریه ایده هایی هستند که در جهتی غير قابل پيش بينی قرار دارند. پرسش قرار دهد

 .در وضعيت شکل گيری و دوباره شکلگيری اند

وید که دیگر نظریه های جدید در پی آن هستند؛ از همگسيختن نظام های پيشين و باطل کردن    رویهمرفته نظریه ی کوئير نيز همان چيزی را می ج

نمی توان در مورد اینکه نظریه کوئير در آینده به کجا خواهد . نظریه کوئير در پی آن است که طلسم مفهوم هویت را یکسره باطل کند. طلسم هویت

ه از قبل حمله هایی را عليه دنيایی مورد تصور دانشگاهيان تدارک دیده است  و بصيرت هایی اما روشن است که این نظری. رسيد پيش بينی کرد

 .گرانقدر را برای خواص و عوام فراهم آورده
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 گفتگو با دکتر طهماسبی

  

از دانشگاه یورک، استاد ) Social and Political Thought(دکتر ویکتوریا طهماسبی، دکترای مطالعات اجتماعی و سياسی 

 .دانشگاه تورنتو در مطالعات زنان، و از اعضای هيئت مؤسس سازمان دگرباشان جنسی ایرانی است
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 جنسی ایرانی می توانند و باید در دراز مدت بر روی آن کار کنند را شما یکی از عرصه های مهمی که دگرباشان

وارد شدن به عرصه های آموزشی و حقوقی و رسانه ها می دانيد و معتقدید که در ایران مبارزه برای حقوق 

دگرباشان جنسی تنها تغيير رِژم نيست بلکه کاری درازمدت می خواهد و آن مشارکت دگرباشان در همه ی 

 آیا ممکن است در این باره بيشتر توضيح دهيد) ٢٩چراغ . (های سرنوشت ساز جامعه استعرصه 

در آن زمان .  شصت مثال بياورم-ببينيد من می توانم از تجربه ی دگرباشان در جهان غرب در دهه های پنجاه 

 فرهنگی با همجنسگراستيزی بسيار وحشيانه ای دگرباشان جنسی از هيچ نوع حقوق شهروندی در کشورهای خودشان برخوردار نبودند و از نظر

یعنی آنها ننشستند و بگویند . روبرو بودند اما کاری که گروه های دگرباش جنسی برای احقاق حق خود در پيش گرفتند فقط به یک جنبه محدود نبود

ست که آنها فقط در عرصه ی سياسی نبود که مبارزه منظوررم این ا. که تا زمانی که رژیم کشورهایشان عوض نشود هيچ چيزی نمی تواند تغيير کند

اولين پيش فرض این فعاالن این بود که خود را . می کردند بلکه در عرصه های اجتماعی، فرهنگی ، آموزشی و حقوقی هم شروع به فعاليت کردند

گرا از آن بهره مند بودند، یعنی به این فرهنگ شهروند درجه یک می دیدند و خود را الیق تمام حقوقی می دانستند که دیگر شهروندان دگرجنس

آنها خود را بيمار نمی دانستند و  بر این باور نبودند که حاال جامعه ای به آنها لطف . ستمگرانه که دگرباشان جنسی را بيمار می دانست غلبه نمودند

یعنی با تمام وجود به این اعتقاد . در واقع از خود شروغ کردندمی کند و وجود آنها را تحمل می کند، بلکه اولين قدم برای رهایی واقعی شان را 

برای همين است که . انتخاب جنسی شان با عده ای دیگر متفاوت است/رسيدند که آنها نه بيمارند نه مجرمند و نه غيرطبيعی بلکه فقط سليقه

اشان جنسی در جهان غرب از طریق فعاليت دگرباشانی بود بسياری از دست آوردهای مهم حقوقی، آموزشی و فرهنگی اوليه در مورد حقوق دگرب

این . که در این عرصه ها کار کردند، خود را نشان دادند و با حمایت از جنبش های دگرباش جنسی توانستند قوانين همجنسگراستيزی را تغيير دهند

سيار متفاوت است و نمی گویم که زندگی عادی برای یک بدین معنی نيست که من نمی دانم رژیمی که در ایران حاکم است با کشورهای غربی ب

ولی اگر تاریخی نگاه کنيم می بينيم که شباهت های . دگرباش جنسی در ایران به سادگی یک دگرباش جنسی در غرب در دهه ی پنجاه است

رکز و تالشمان برای تغيير رژیم است غافل از شيوه ما تا زمانی که تمام تم. بسيار زیادی حداقل از نظر فرهنگ همجنسگرا ستيزی بين آنها وجود دارد

 .  ها و روش های دیگری خواهيم بود که می توانيم مورد استفاده قرار دهيم

به . یکی از مشکالتی که در حال حاضر برای دگرباشان جنسی وجود دارد فشار فرهنگی ناشی از ناآگاهی جامعه نسبت به دگرباشان جنسی است

ر برنامه ی رادیویی روز هفتم بی بی سی گفته است که هميشه نسبت به مردان احساس عالقه خاصی داشته است و عنوان مثال پسری د

روانشناس او را در حال حاضر به عمل . خانواده اش نمی توانستند گرایش جنسی او را بپذیرند و به ناچار این فرد به روانشناس مراجعه کرده است

 ؟.طور می توان با این مسائل برخورد کردچ. تغيير جنسيت سوق داده است

تا زمانی که دگرباش جنسی این صدای فرهنگی را درونی می کند و خود او هم خود را آدمی . دقيقًا این مسئله به جواب سئوال قبل بر می گردد

 کسانی که دست به عمل تغيير جنسيت اما منظور این نيست که همه ی. بيمار یا غير طبيعی می داند تنها راه پيش روی او تغيير جنسيت است

می زنند خود را بيمار می بينند برای بسياری از آنها این شاید مطلوب ترین راه باشد و مسلمًا حق آنهاست اما در فرهنگی که همجنسگرایی بيماری 

مانطور که هست نگه دارند اما با فرد مورد است این تنها گزینه موجود است و این حق بسياری از دگرباشان جنسی را که می خواهند بدن خود را ه

بنابراین اینجا صحبت از انتخاب است اما برای به وجود آوردن انتخاب اولين قدم . عالقه ی خود رابطه ی جنسی داشته باشند را از بين می برد

پانزده سال پيش پناهنده ای ایرانی از کشوری بگذارید مثالی بزنم، . همانطور که گفتم مقاومت در مقابل درونی کردن فرهنگ همجنسگراستيز است

او زنی بود که می خواست تغيير جنسيت دهد و ) در آن زمان من مدد کار اجتماعی بودم(اروپایی به کانادا آمد و برای کمک به من مراجعه کرد 
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 Gay and Lesbian(حمایت از دگربشان جنسی جوان من بعد از تحقيقات او را به انجمن . شنيده بود که در کانادا این امر ساده تر انجام می شود

Youth Centre (چرا تو "در آنجا اولين سئوالی که مسئول آن مرکز که خود یکی از اولين لزبين هایی بود که مادر شده بود، پرسيد، این بود که . بردم

این سئوال ما را بسيار تکان داد و عمًال " جراحی بسپاری؟فکر می کنی که برای خوابيدن با زن دیگری که دوستش داری باید بدن خود را به تيغ 

دوست همجنسگرای ما جوابی برای این سئوال نداشت به جز آنکه همانطور که خود بعدًا گفت او حس می کرد که تنها از طریق تبدیل شدن به مرد 

بنابراین دگرباشان جنسی در . و هم برای فرهنگ عمومیهم برای خودش هم برای خانواده اش . است که خوابيدن با یک زن طبيعی جلوه می کند

ایران توسط فرهنگ همجنسگراستيز مرتب بمباران می شوند و طبيعی است که در مورد کرامت انسانی خود دچار شک شوند و مبارزه با این تحقير 

 از پنجاه سال پيش بود که بسياری از دگرباشان ولی باور کنيد که کمتر. یا شک درونی کاری بسيار مشکل تر از تغيير رژیم های سياسی است

تعداد زیادی از لزبين هایی که االن در در سن شصت سالگی به باال هستند از بيماری های . جنسی در غرب هم با این معضل دست به گریبان بودند

کر می کردند که بيمار و غيرعادی هستند خود را به چون ف) شصت/در دهه های پنجاه(شنوایی، بينایی و حافظه رنج می برند چرا که در جوانی خود 

بنابراین در ایران تنها یک انتخاب جلو راه دگرباش جنسی می گذارند و آن هم عمل تغيير . دست شوک های الکتریکی می سپردند تا مداوا شوند

 های بيشتر آوردن انتخابشناختن و به وجود این در عمل یعنی به رسميت نشناختن مطلق همجنسگرا بودن و ما برای به رسميت . جنسيت است

 .  باید تالش کنيم

استفاده می کنيد اما برخی با پسوند جنسی این عبارت مشکل دارند و معتقدند که همه چيز را در رابطه های " دگرباشان جنسی"شما از عبارت 

 .نظر شما در این باره چيست. جنسی خالصه می کند

اميدوارم روزی کسی یا کسانی .  که قبًال گفتم می تواند توسط کلمه ی بهتری ادا شود اما من زبان شناس نيستماول اینکه این مفهوم همانطور

بنابراین جنسيت تمام این مفهوم را در بر . بهتری را بسازند، دوم اینکه این کلمه از دو بخش تشکيل شده، دگرباش و جنسیمفهوم بتوانند ترمی با 

ن کلمه برای این ساخته شده که وضعيت یک گروه اجتماعی که به طور سيستماتيک مورد تبعيض و سرکوب هستند را سوم اینکه ای. نمی گيرد

مثًال وقتی می گوئيم یک دکتر، هيچ بار مبارزاتی خاصی . نمایندگی کند نه عده ای را که در حال حاضر در اجتماع از شرایط برابر با دیگران بهره مند اند

اما دگرباش جنسی اشاره به یک شرایط اجتماعی ناعادالنه ای دارد که بخش عمده ی این بی . وصيفی است از کار یک شخصندارد بلکه فقط ت

با همه ی اینها دگرباش . افراد این گروه می باشد بنابراین انکار مؤلفه ی جنسی در این قضيه امری مسخره استانتخاب /سليقهعدالتی به خاطر 

انتخاب جنسی اش است که مورد ظلم و تبعيض واقع /باشد اما مشخصًا به خاطر سليقه... ادر، پدر، پدربزرگ، پرستار و جنسی می تواند معلم، م

اگر دگرباشان جنسی به خاطر این که با چه کسی به رخت خواب می . می شود و اگر این کلمه این را نتواند برساند به نظر من این شارالتانی است

مسلم است که دگرباش جنسی عاشق .  شالق می خورند و تحقير می گردند، سکوت در مورد جنبه ی جنسی جایز نيستروند، زندان می شوند،

می شود، روابط جنسی اش ورای فقط عمل جنسی است، رابطه های دوستانه دارد، ممکن است با کسی بخوابد که عاشقانه دوستش دارد، 

اما ) تمام تجربياتی که در زندگی یک دگرجنسگرا هم ممکن است اتفاق بيافتد... (است و ممکن است با کسی بخوابد که قصد فقط لذت جنسی 

ببينيد مشکل ما همين جاست؛ ما هنوز . مهمترین نکته این است که مگر عمل جنسی از نظر اخالقی چه اشکالی دارد که قرار است مخفی بماند؟

 .  چيزی کثيف و خارج از اخالق ارزیابی می کندطوری است که انگار سائل جنسیاز نظر فرهنگی منزه طلب و سنتی هستيم و نگاه مان به م

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پس از رخداد مهمانی اصفهان

 حميد پرنيان

  

در برنامه ی کوله پشتی، بخش دوم، به تاریخ (سخنان قاضی مرتضوی 

ایشان را به  گفته های اگر .از چند روی دارای اهميت است) ١٣٨۶/٠٢/٠۵

ز دیدگاهی بدانيم که نزد حکومت جمهوری اسالمی ایران پرداخته نمایندگی ا

شده است آن گاه می توانيم به روشنی بفهميم همجنسگرایی از نگاه 

و نگاه حکومت جمهوری اسالمی ایران به همجنسگرایی از . حکومت چيست

مهم است که می توانيم با دست یابی به این نگاه و برداشت، الگوی  آن رو

ومت در برابر جنبش دگرباشی ایران را بسنجيم و پی آمد های و رفتاری حک

من در این متن می کوشم اهميت سخنان . برخوردها را پيش بينی کنيم

قاضی مرتضوی و برداشت جامعه شناختی و رسمی حکومت ایران را بکاوم و 

 . قضایی آن را بررسی کنم-همچنين پی آمدهای رفتاری

سرانجام یافت، همجنسگرایی دوباره به  در خانه ای شخصی که با یورش پليس گردهمایی گروهی از دگرباشان پس از رخداد مهمانی اصفهان،

پيش از  .برای پایش اجتماعی شد دست آویزی که پوشش و آرایش ویژه ی همجنسگرایانه، وارد گشت و این بار نه رفتار آگاهی سياسی و مدنی

در وارسی زمين های جنسی همجنسگرایی به رفتار و کنش همجنسگرایانه یا همان   دستگاه قضاییکه رخداد اصفهان، سنجه ی عملکرد نه پليس

ماده (و نظاير آن ) بدون دخول(يذ تفخ آمده است مانند قانون مجازات اسالمی ایرانهمجنسگرایانه ای که در -خرده رفتارهای(لواط و لواطک ها 

از روی شهوت  بوسيدن) ١٢٣ماده ( قرار گرفتن دو مرد که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يک پوشش بطور برهنه ) ١٢١

 را نمی دیدند هيچ مجازاتی گریبان گير وی بسته بود و تا فرد این گونه رفتارهایی را از خود نشان نمی داد و شاهدان چهارگانه ای آن))  ١٢۴ماده (

خواهد شد و هم روش  دایره ی همجنسگرابودن گسترده تر ، هم»پوشش و آرایش«به پارادایم  »رفتار و کنش«با گذار از پارادایم  اما اینک. نمی شد

 .اجتماعی تر برخورد با آن

روه های اجتماعی اختياری دارای گونه ی ویژه ای از آرایش و پوشش هستند در واقع، دولت با شمردن همجنسگرایی به عنوان گروهی که همانند گ

این گونه برداشت از و نگاه به . می خواهد همجنسگرایی را چيزی ساختگی بداند که بنيان روانی ندارد بلکه در سطح خودش را نشان می دهد

اگرچه این . ت و درون شد و بيرون شد به آن اختياری و دیرپا نيستیک سبک زندگی می داند که دارای فوریت اجتماعی نيس همجنسگرایی، آن را

هم دگرباشانی که آن سبک پوشش و آرایش را دارند پایيد و هم  چنين نگاهی می توان اما با به همجنسگرایی سنجيده نشانه نرفته است نگاه

دگرباشان از آن -نا این تهدیدآفرینی با چوب همجنس بازی برای. یدتهدید آفر» همجنس بازی«با چوب  برای دیگرانی که چنين می پوشند و می آرایند

 .روی انجام می شود که در اسالم هيچ سنتی برای پوشش و آرایش مردان نيست

به روند سامان دهی به پوشش و  »همجنس بازی«زدن برچسب  اگر این گونه ی پوشش و آرایش را ویژه ی همجنسگرایان بدانيم، دستگاه قضایی با

کشتن غول بدحجابی و دست یابی به خشنودی درونی، و دیگری رها گشتن از بند  یکی. مردان، هم زمان، دو هدف را پيگيری می نماید ایشآر

می شود  آسان تر چرا که این گونه، پيشگيری از روی دادن رفتار همجنسگرایانه. و پيگيری آسان تر آن» همجنس بازی«قانونی برای مبارزه با 

برای مشروع و پذیرفته تر  یافتن بدحجابی زنان به افزایش ميزان بزه کاری و همبسته نمودن این دو، پيوند .فرو می ریزد  آن رانمادهای و

. رساند روند یاری بود و همچنين وارد نمودن بدحجابی مردان با برچسب همجنس بازی نيز به این بدحجابی با برای مبارزه عملکرد آن دستگاه نمودن

همجنس «از همين روست که . سنجه ای اسالمی وجود دارد اما برای مردان در اسالم هيچ گونه سنتی وجود ندارد رای پایش پوشش زناناگرچه ب

 -در غرب  گناه دانسته شده و سزاوار مجازات است و هم این که می توانست سپر شایسته ای برای برخورد باشد چرا که هم در اسالم» بازی

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ١٨  

http://www.pglo.net/1/IRQO/news/Membership-certificate.pdf
http://www.pglo.net/1/IRQO/news/Membership-certificate.pdf


   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ١٩  

یافته تا مبارزه با همجنسگرایی را پروارتر و کوبنده تر  امکان بيشتری اینک دستگاه قضایی.  چيز پذیرفته شده ای است-ن جبهه ی هميشه دشم

 .نماید و آن را از سکون و سکوت تاریخی خویش رهایی دهد

 و وحشت و خطرآفرینی به آسانی بر سر  تهدید  از پوشش و آرایش، در مردان،- اما نامعين -با محدود نمودن همجنسگرایی به یک گونه ی ویژه 

پليس می تواند بدون دستور دادگاه، . خودمختاری پليس می نشيند دادگاه، دستور جای همجنسگرایان ایران افزون تر و روان تر می شود و این بار به

پيشتر یادآور   گسترده تری است کهاین همان پایش اجتماعی. برخورد کرده و وی را دستگير کند که مشکوک به همجنسگرایی است با فردی

دامی گسترده تر و گيراتر است که  نهادن بيان گر به اثبات می رسد خودش »فالن مجله ی خارجی«تنها از روی  همجنسگرایی فرد همين که .شدم

 .می کند  را بازتر- پليس -دست نيروهای پاینده ی سامانه ی اجتماعی 

به عنوان نمونه ای از هوشياری و  که(به معنی مفعول جنسی  object د قاضی مرتضوی و همکاران اش از واژه یدر پایان ناگفته نمی گذارم که کاربر

مدخل دارد خودش الگو و کوچک شده ی دگرگونی پارادیم از کنش به  ١۴تا  که در فرهنگ واژگان) تيزبينی نيروهای پليس هم آورده شده است

و نادیده  از چهارده مدخل بزرگ شده ی این برگزیدن یکی ی پوشش و آرایش گونه چرا که بسته کردن همجنس بازی به یک. ش استپوش

سازگار  یقين راه برای رسيدن به ترین کوتاه آن ها می خواهند هر چه زودتر به یقين دست یابند و هميشه .است دیگر مدخل ها گرفتن

 .نيادی خودشان استب دیدگاه چيزها با گرداندن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  در ایران جرایم جنسی و مجازات آن

 حسين عليزاده 

  کميسيون بين المللی دفاع از حقوق دگرباشان 

   

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٢٠  

مر 

در تمام جوامع بشری، جدای از نوع سيستم حکومتی و فرهنگ جوامع، همواره برخی رفتارها بعنوان خالف 

 مسائل امور جنسی نيز از این ا . لذا مستحق مجازات شمرده می شودقوانين و مقررات شناخته شده و

 بعنوان مثال، در جوامع غربی چند همسری ممنوع است و کسانی که همزمان با چند  .مستثنی نيست

مورد دیگر،ممنوعيت داشتن رابطه جنسی با  .داشته باشند، مجازات می گردند زندگی مشترک نفر

هر فرد بالغی که مبادرت به برقراری رابطه جنسی با کودکان و نوجوانان نابالغ نماید، محاکمه و . غ نرسيده باشندکسانی است که به سن بلو

  در این زمينه می توان به دهها مورد رفتار جنسی دیگر اشاره کرد که مطابق قوانين غرب ممنوع و قابل مجازات است  .دستگير می شود

آنچه هست .  ایران و بسياری دیگر از کشورهای خاورميانه، در غرب آزادی بی حد و حصر و نا محدود جنسی وجود نداردبنابر این بر خالف تصور رایج در

عبارت از این است که افراد عاقل و بالغ، مجازند با سایر افراد عاقل و بالغی که عالقه مند هستند، در حریم خصوصی خود روابط جنسی دلخواه خود 

در غير این صورت، افراد خاطی تحت تعقيب قرار گرفته و مطابق . داميکه این روابط به طرف مقابل و یا اشخاص دیگر صدمه نزندرا داشته باشند، ما

 . مقررات مجازات خواهند شد

بب نيست که ما می شود، بدین س انتقاد  دختر و پسر مجازات زنا، همجنسگرایی و یا روابط زمانيکه از عملکرد حکومت ایران در زمينه بنابر این

مخالف مقررات و کنوانسين  که طبق قوانينی اوًال بلکه مشکل اینجاست که دولت ایران افراد را. خواستار آزادی بی حد و مرز امور جنسی هستيم

   . و ثانيًا به شيوه هایی که از چهارچوب قوانين و اصول تمدن خارج است، مجازات می کند بين المللی است های

دولت در حریم خصوصی مردم و عدم احترام به تصميم   دخالت مداوم در مورد قوانين جزایی ایران که مخالف اصول جهانی است،مثال روشنی 

وقتی دو انسان عاقل و بالغ، تصميم به برقراری رابطه عاطفی و عاشقانه با یکدیگر می گيرند، ماداميکه رفتار آنها مخل زندگی . شخصی افراد است

با متوقف کردن زوج های جوان در خيابان ها، از  اما ما شاهد هستيم که چگونه دولت ایران. ده است، کسی حق تعارض به آنها را نداردسایر افراد نش

متوقف کردن افراد در خيابان ها و . با کسانيکه فاقد چنين سندی هستند، برخورد قضایی می کند آنها اسناد ارتباط قانونی و شرعی می طلبد و 

 مورد مشابه  .تجاوز به حریم خصوصی افراد بوده و مخالف قوانين و کنوانسين های بين المللی می باشد جو از احوال شخصی آنها،پرس و 

اقدامات سرکوب گرانه  این چنين .ضابطان قانون نيست دیگر،تعرض ماموران دولتی به افرادی است که مدل لباس و یا آرایش موی آنها، مطابق ميل

با اصل آزادی بيان نيز در معارضه است، چرا که امروزه در دنيا پذیرفته گردیده است که یکی از  بوده، بلکه   اهانت به افراد و شخصيت آنهاای، نه تنها

تعرض به حقوق همجنسگرایان و مجازات آنها نيزمثال دیگر تعرض به . شيوه های بيان افکار، نحوه و سبک آرایش و لباس پوشيدن اشخاص می باشد

 . حریم خصوصی افراد بوده و از این رو مخالف با عرف و مقررات جهانی است

البته تردیدی نيست که هر کس . در زمينه شيوه های خشونت آميز اجرای قوانين، شاید بهترین مثال مجازات اعدام برای متجاوزین به عنف است

اما امروزه اکثر ملل دنيا مجازات اعدام را عملی وحشيانه . ت استمرتکب تجاوز جنسی به دیگران گردد، مرتکب خالف گشته و مستحق مجازا

به عبارت دیگر، اینکه فردی قانون شکنی کرد، مجوز این نيست که دولت ها هم دست به وحشيگری . دانسته و از اعدام محکومان خودداری می کنند

ز کشورها هم که هنوز مجازات اعدام را اجرا می کنند، تنها جرایم سنگين و حتی آن دسته معدود ا. بزنند و آن فرد را بشيوه غير انسانی مجازات کنند

اما اینکه دولت ایران جرایم جنسی را با اعدام تنبيه می کند، امری بسيار غير عادی . را مستحق اعدام می دانند بزرگ، نظير قتل و آدمکشی،

داشتن روابط جنسی بدون ازدواج، در بسياری از نقاط دنيا جرم  نسگرایی وهمج .ماهيت جرم می باشد نوع مجازات غير متناسب با چرا که بوده

 . محسوب نمی شود، چه رسد به اینکه مستحق اعدام شمرده شود

تجاوز جنسی و کودک آزاری، متأسفانه رویه قضایی سئوال برانگيز حکومت ایران،  حتی در مورد مواردی که در سایر نقاط جهان ممنوع است، نظير
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ماداميکه متهمين دسترسی به وکيل مدافع نداشته، تحت شکنجه و آزار وادار به اعتراف شده، در مالء عام . عدالت می شود ز تحقق کاملمانع ا

در طول ساليان گذشته، بارها شاهد بودیم که چگونه مخالفين سياسی و . مورد تحقير قرار گرفته و اجازه فرجام خواهی ندارند، عدالتی در کار نيست

دستگير شده، تحت فشار های روانی و شکنجه وادار به اعتراف به گناه ناکرده خود شده، و در بسياری موارد، بخاطر گناه   افراد بيگناه مغضوب،یا

 . ناکرده خود مجازات گشتند

محکوم  ات های غير انسانی و سنگينتا زمانی که نظام قضایی ایران به قوانين و مقررات جهانی گردن ننهد و افراد را به بهانه های واهی به مجاز

در چنين نظام سرکوبگر و بسته ای، همه شهروندان جامعه، و حتی . ایران اعتمادی نخواهد داشت" عدالت"ننماید،جامعه جهانی به 

 . قربانيانی مظلوم بيش نيستند حاکمان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هویت نامعلوم

 حقوق بشر سازمان دیده بان –جسيکا استرن 

 ترجمه از هما
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ویت شميل راج  کسی است که بيش از نيمی از زندگی خود را به عنوان یک مرد زندگی کرده است و با تغيير در بدن و رفتار خود سعی در بيان ه

این فرد تنها سعی در بودن چيزی دارد که اغلب انسان ها خواهان آن هستند و آن صادق . دارد) چيزی که در درون خود احساس می کند(مردانه خود 

 .بودن است

اما شميل راج و شهزینا طریق که اخيرا سوژه ی داستان تأسف باری در پاکستان و سرتاسر دنيا شده اند 

 چه کسانی هستند؟
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ه پيش شميل راج و شهزینا طی جشن عروسی با یکدیگر ازدواج کردند چيزی که شهزینا از آن به عنوان ما٨

اما از زمانی که داستان آنها بر همگان آشکار شد القاب مختلفی از سوی . ازدواجی عاشقانه یاد می کند

 .گزارشگران و کًال کمدین ها و مردم کوچه و خيابان به آنها داده شد

با هم بودن این . یاد می کنند" لزبين"و یا " ازدواج دو دختر"یا " یک زوج همجنس"از آنها به عنوان مطبوعات 

و این در حالی است که شهزینا با صراحت اعالم ! اولين ازدواج دو همجنس در کشور:دو اینگونه معنی شد

 .شن شدن هویت آنها دارندبه نظر می رسد به جزخودشان همه سعی در رو. ما همجنسگرا نيستيم:می کند که 

 سال حبس محکوم شدند جرم آنها سوگند دروغ شميل در ٣ می آنها به ٢٨اما  گفتن حقيقت و بيان هویت درونی در تضاد با قانون بوده در نتيجه در 

 .دادگاه عالی الهور مبنی بر مرد بودن وی در نظر گرفته شد

برای آنها بيشتر این اهميت داشت تا داشتن ریش و یا آلت . را مشخص کنند" هویت قانونی "گروهی از بازرسان پزشکی مأموریت داشتند تا مسأله

 .مردانه را ثابت کنند تا  حق داشتن محدوده ی شخصی و احترام و حرمت به خود

ت زیست شناختی دارد، یعنی هر انسانی  یک هوی. تعقيب قانونی این زوج و ترسيم تحقير آميز آن دررسانه ها حقایق مهمی را نادیده گرفته است

از طرفی هر انسانی ادراکی از خود دارد که فراتر از بدن بوده و بدون آن چيزی بيشتر از همان جسم نيستيم و . همان بدنی که با آن به دنيا می آید

 .بدون آن دیگر لباس زیورآالت و یا آرایش مو نداشته و به دنبال هيچ لذتی در جهت زیباتر شدن نبودیم

جنسيت زیست شناختی انسان ها را بر اساس هورمون ها، کروموزوم ها، و ارگان های . ای جنسيت زیست شناختی، جنسيت دیگری وجود داردور

اما هویت جنسی، زن یا مرد بودن نيست، بلکه زنانه یا مردانه بودن افراد تعریفی است . داخلی و خارجی به دو دسته ی زن و مرد تقسيم می کند

بعضی . هر انسانی تجربه ای فردی نسبت به درک هویت جنسی خود دارد. از تفاوت های آنها می کند و یا ادراکی که هر فرد از خود دارد که جامعه

 .از افراد احساس می کنند که  جنسيت زیست شناختی و هویت جنسی آنها با یکدیگر متفاوت است

ام انسان ها در داشتن احترام و حقوق انسانی آزاد و مساوی به دنيا می آیند و، به تم"اظهارنامه ی بين المللی حقوق بشر بيان می کند که 

 .رسميت شناخته شدن به عنوان یک انسان مقدم بر قانون از جمله حقوق اوليه هرفردی است

 اوليه ی انسان ها و احترام به هویت هدف قانون باید حمایت از حقوق. قانون نباید فرد را محکوم کند به این دليل که در حال شناخت هویت خود است

 .آزادی و مقام انسانی باشد

در مصر این حکم قانونی توسط . از اروپا تا مصر و برزیل دادگاه ها از حق افراد برای داشتن جنسيتی که با آن زندگی می کنند قانونًا حمایت می کنند

 .فتوایی از شيخ االزهر تأیيد شد
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 کسانی که از —سازمان بهداشت جهانی اظهار می کند که افراد ترانسسکچوال . حق داشتن سالمتی استحقوق بشر همچنين شامل 

  تمایل به پذیرفته شدن به عنوان عضوی ازگروه جنس مخالف خود داشته که معموًال همراه با —نظرجسمی با جنسيتی که دارند متفاوت هستند 

سالمتی این افراد وابسته به این موضوع است که با آن جنسيتی که احساس . وميکی خود استاحساس ناراحتی و یا عدم تناسب با جنسيت آنات

 .می کنند دارند، با آنها رفتار شده و پذیرفته شوند

اگرخود حبس شميل راج و شهزینا طریق، حامل این پيام است که افرادی که زن به دنيا می آیند هيچ حقی برای اینکه خود را مرد بنامند ندارند حتی 

 عمل جراحی در جهت تغيير جنسيت خود قرار گرفته است که اولين آن در ٢با اینکه شميل  زن به دنيا آمده است اما تا کنون تحت . را یک  مرد بدانند

مردانه خود  او همچنين قصد مسافرت به خارج از کشور را دارد ،جایی که بتواند سومين جراحی  را برای تکميل رشد .  سالگی بوده است١۶سن 

 .داشته باشد

 سال دارد بيش از نيمی از زندگی خود را به عنوان یک مرد گذرانده و رفتار و بدن خود را در جهت نشان دادن مردانگی که درون خود ٣١شميل راج 

 .حس می کند تغيير داده است

زی دارند که اغلب انسان ها خواهان آن هستند و آن صادق آنها فقط سعی در بودن چي.  شميل راج و شهزینا طریق هيچگاه قسم دروغ نخورده اند

 .     بودن است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٢۴  

 

 روبرو شدن با حکومت ایران

 امير پور شریعتی

 

بی شک . سيستم حاکم ایران، سيستم یک دست و یکپارچه ای نيست ولی می شود برآیندی را از طرز فکر و نحوه ی برخورد حکومت ترسيم کرد

از آنجایی که یکی از منابع قدرت برای حکومت ایران استفاده از باورهای . وارد بسياری یافت خواهد شد که از این برآیند به شدت فاصله دارندم

از طرف دیگر حکومت دليلی به دشمن . اسالمی است، نمی توان انتظار داشت که به صورت آشکار مخالفت خود را با همجنسگرایان کنار گذارد

شی و مصروف کردن نيروی خود برای سرکوب کسانی که خطری برایش محسوب نمی شوند ندارد به خصوص در زمان فعلی که با چالش های ترا

با این توضيحات همجنسگرایان در صورتی که . بسياری در داخل و خارج روبروست و باید انرژی زیادی را برای جنگيدن در آن ميدان ها بکار ببرد

ای مذهبی حامی دولت را برانگيخته نکنند و از طرفی حکومت نيز اطمينان پيدا کند که جامعه ی همجنسگرایان موضع مخالف با حساسيت گروه ه

حتی می توان پا را از این فراتر . حکومت نمی گيرد، هيچ اراده ای به صورت غالب برای سرکوبی همجنسگرایان در زمان کنونی وجود نخواهد داشت

 از مواضع مختلف حکومت و جلب حمایت گروه های مذهبی، تا حدی موضع گيری ظاهری حکومت را نسبت به همجنسگرایان تعدیل نهاد و با حمایت

اما راه حل . البته این کار بسيار مشکل است و نيازمند فعاليت های سياسی بسيار زیاد خواهد بود که در حال حاظر دور از ذهن به نظر می رسد. کرد

در برخورد با گروه های مذهبی موضع منفعل و تمنا کردن می تواند به ایجاد موقعيتی : حرکت در این سو را اینطور می توان بيان کردهای عملی برای 

گهگاهی . قبول کردن دیدگاه های این افراد در بسياری از موارد می تواند از استدالل های منطقی کارساز تر باشد. برای گفتگو با این قشر کمک کند

ضی از کسانی که نفوذ مذهبی دارند از اینکه ازیشان در مورد امور مختلف پرسش و تمنا شود بسيار استقبال می کنند زیرا تا حد بسيار زیادی بع

ات این کار را می توان با مکاتبات مختلف و یا مراجع. قدرت و نفوذ خود را مدیون همين مرجع پاسخ به پرسش بودن و کليد حل مشکالت بودن هستند

از سوی دیگر می توان با پذیرا بودن و یا در اندازه ی حداقل، منفعل بودن در برابر بعضی از مواضع حکومت . حضوری و ایجاد ارتباط با آن قشر انجام داد

که گروه اقليت که با مخالفت های گسترده روبروست، از طریق رسانه هایی که در دست داریم مانند وبالگ ها و نشریات، توجه حکومت را به این

یا برای مثال همجنسگرایان می . همجنسگرایان نه تنها خطری برای حکومت محسوب نمی شوند بلکه می تواند حامی حکومت هم باشند جلب کرد

یدگاه من جلب به طور خالصه بگویم که از د. توانند با همکاری و ایجاد گفتگو با نيروی انتظامی رضایت بيشتری را نسبت به همجنسگرایان جلب کنند

 .رضایت مخالفان گاهی می تواند از همکاری با موافقان و دوستان بسيار مفيد تر باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ارجمندی مردم

 امير پورشریعتی

 

برای اینکه بتوانيم کنار یکدیگر زندگی کنيم و اگر بخواهيم حاصل 

این همزیستی نه تنها کشمکش و آزار نباشد بلکه بتوانيم از 

ایجاد رابطه از وجود یکدیگر برای بهتر زیستن استفاده طریق 

ببریم باید اصولی را رعایت کنيم که یکی از آن ارجمند شناختن 

انسان صرف نظر از اینکه چه نوع و با چه سابقه ای است فقط 

 فرهنگ چيزی نيست که از آسمان .به دليل انسان بودن اوست

دار و کردار خود آن را بر زمين نازل شود، این ما هستيم که با پن

اگر خواهان ارجمند شمرده شدن خود هستيم . می سازیم

. چاره ای نداریم جز اینکه با رفتار خود این فرهنگ را ایجاد کنيم

هنوز انسان هایی در زمين وجود دارند که فقط به خاطر نژاد، زن 

چه کسی باید قضاوت کند که . انسان های درجه دو و سه تبدیل شده اندبودن، کودک بودن و چيزهایی که خود در انتخاب آن نقشی نداشته اند به 

کدام انسان ارجمند است و کدام انسان نيست؟ چه کسی باید قضاوت کند که کسی شهروند درجه یک است و دیگری درجه دو؟ اگر فکر می کنيد 

اریخ بيندازید که چه انسان هایی یک شبه از خانه های امن به پای که قشری که در آن قرار دارید از گزند چنين داوری هایی مصون است نگاهی به ت

 .چوبه دار رفتند؛ شاید بعضی از آنها هم شبيه شما بودند

ولی اگر کسی ارجمندی انسان را پایمال کرد و حقوق دیگران را زیر پا گذاشت چه باید کرد؟ آیا می توان آتش را با آتش خاموش کرد؟ قطار وحشی 

اگر قرار است مجرمی مجازات شود این مجازات باید در .  به جایی جز سرزمين نيستی نخواهد رفت، چه راننده، و چه مسافر آن باشیگری و انتقام

وقتی کسی جرمی را مرتکب . راستای تأمين امنيت برای انسان های بيگناه باشد نه نابود کردن اصولی که بدون آن زندگی اجتماعی ممکن نيست

ل مجرمانه ی او مشخص، محکوم، و مجازاتی متناسب با جرم، که موجب عدم تکرار جرم و ایجاد امنيت برای جامعه باشد، اعمال می شود باید عم

آفتابه بر گردن انداختن و تحقير فردی که جرم او حتی اعالم نمی شود، تحت عنوان مجهول اراذل، چيزی جز پایمال کردن ارجمندی مردم و . شود

انونی و وحشی گری و تربيت انسان هایی که با دیدن چنين اعمالی از طرف کسانی که باید پاسدار ارجمندی مردم باشند ترویج فرهنگ بی ق

چه کسی قضاوت خواهد کرد که ما رذل هستيم یا نه؟ آیا . پایبندی خود را به اصول طبيعی همزیستی از دست می دهند، حاصلی نخواهد داشت

 ما معيار رذل بودن شد چه کار می کنيم؟ ؟ اگر فردا همين لباس و قيافه ی تميز و شيکلباس ما از آن مرد شيک تر است
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 حقوق بشر جهانی و حقوق بشر ایرانی
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  وفا

  

  یادداشت یکم

  نخستين بيانيه ی حقوق بشر جهان توسط کورش کبير صادر می شود

 اورنگ ، ميان هلهله و شادیدر ) ١( به آرامش و بی آزار به بابل در آمدم  آنگاه که من

روا نداشتم کسی وحشت را بر سرزمين  ) ٣( برداشتند  بيشمار سپاهيانم به صلح در بابل گام ) ٢( روایی را در کاخ پادشاهی استوار داشتم  فرمان

همه ی یوغ  ) ۵( همگان کوشيدم  زندگینيازمندی های بابل و تمامی پرستشگاه های آنان را پيش دیده داشتم و در بهبود  ( ۴( سومر و آکد فرا آرد 

 شهرهای مقدس ) ٧( خانه های ویرانشان را آباد کردم و به تيره بختی هاشان پایان دادم  ( ۶( های ننگين بردگی را از مردمان بابل برداشتم 

آنان جای داشتند به جای خود بازگرداندم و در ایزدانی را که ميان   تعمير کردم و پيکره،فراسوی دجله را که پرستشگاه هاشان دیر زمانی ویران بود

  ١٠( اجازه دادم همگان در صلح بزیند  ) ٩( بازگرداندم  تمام مردمان آواره را جمع کردم و خانه هاشان را به آنها ) ٨( اقامت دادم  منزلگاهی پایدار

   قوانين زیر است،منشور حقوق بشر خالصه ای از این

  ریزیاجتناب از شکنجه و خون  -١

  خواست و ارداه مردم است  قدرتأمنش  -٢

  اختناق و وحشت مين حقوق و آزادی های فردی و اجتناب از ایجادأت  -٣

  جلوگيری از ایجاد حکومت مبتنی بر وحشت و اختناق  -۴

 حکومت به بهبود وضع زندگی مردم و حق برخورداری از سطح زندگی بهتر تکليف  -۵

  برده داریبردگی و از بين بردن  -۶

  حق برخورداری از حمایت اجتماعی  -٧

  ادیان و مذاهب احترام به تمام  -٨

  احترام به حق مالکيت  -٩

  حق برخورداری از صلح و آرامش  -١٠

  یادداشت دوم

 عقيده سياسی یا هر ،ذهب م،زبان ، جنس، رنگ، بخصوص از حيث نژاد،هرکس حق دارد بدون هيچگونه تمایز : جهانی حقوق بشر  ماده دوم اعالميه

  مند باشد عقيده دیگر از تمام حقوق و آزادی های فردی بهره

زنان در بسياری از کليد های مهم  .  دیه اقليت های مذهبی نيز همينطور،دیه زنان نصف دیه مردان است: حقوق بشر ایران  تفسير ماده دوم در

اسالمی   نه تنها آنها بلکه حتی قوميت ها و مذاهب دیگر.صب کوچک هم قرار نمی گيرندمنا  اقليت های مذهبی حتی در،حکومتی قرار نمی گيرند

زیرا وجه دروغين آسمانی برای حکومت درست کرده اند که نقد  هيچ کس نمی تواند حکومت را نقد کند. هيچگونه سهمی در اداره کشورشان ندارند

  دین قلمداد می شود حکومت مساوی با توهين به

   آزادی و امنيت شخصی دارد،هرکس حق زندگی: جهانی حقوق بشر   اعالميهماده سوم

 طرح امنيت اجتماعی و ،.پاسخگو باشيم اینجا ایران است و ما باید در برابر خصوصی ترین حریم زندگی مان: حقوق بشر ایران  تفسير ماده سوم در

نوع طرح  در اینجا همه امنيت دارند اما از.  هر روز زندگی ایرانيان شده استمی کنند داستان نيروی پليس که با مشت و لگد جوانان را بازداشت

  امنيت اجتماعی

  که ظالمانه یا برخالف شئون بشری باشد احدی را نمی توان تحت شکنجه یا تنبيه یا رفتاری قرار داد: اعالميه جهانی حقوق بشر  ماده پنجم



   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٢٧  

 آمار مرگ و مير این ،.هيچکس نمی داند  نام زندانيان سياسی اینجا را؛زندان رجائی شهر کرج استاینجا : حقوق بشر ایران  تفسير ماده پنجم در

   نه پاسداران ميهن و آیين،سپاه پاسداران نظام ؛زندان مخوف را تنها سپاه پاسداران می دان

  د حبس یا توقيف خودسرانه شو،احدی نباید دچار توقيف: جهانی حقوق بشر  ماده نهم اعالميه

 ، نویسندگان و وکال در بند،در بند  دانشجویان،توقيف و حبس داستان هزار و یک شب ملت ایران شده است: حقوق بشر ایران  تفسير ماده نهم در

   ایران در بند،زنان و جوانان در بند

  نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود  یا مکاتبات خود، امورخانوادگی،احدی در زندگی خصوصی: اعالميه جهانی حقوق بشر  ماده دوازدهم

های مردم و کشف بشقاب  گاهی پليس اراده می کند برای حمله های وحشيانه به خانه چند از هر: در حقوق بشر ایران  تفسير ماده دوازدهم

 اینجا کنترل می شود سایت ها و همه مکتوبات بشری در ،ها  وبالگ، پيام های کوتاه.هایی که در پشت بام ها سبز شده اند

 تابعيت یا مذهب با یکدیگر ، مليت،نژاد هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچگونه محدودیت از نظر: اعالميه جهانی حقوق بشر  ماده شانزدهم

دارای حقوق مساوی  ه ازدواج زن و شوهر در کليه ی امور مربوط ب،تمام مدت زناشویی و هنگام انحالل آن در. زناشویی کنند و تشکيل خانواده بدهند

  هستند

 حتی اگر همسر او کتکش ،مجدد کند  حتی اگر همسر او ازدواجدزن ایرانی هيچ حقی برای طالق ندار: در حقوق بشر ایران  تفسير ماده شانزدهم

  زن ایرانی یک زندانيست. باشد  حتی اگر شکاک، حتی اگر همسر او فاسد باشد،بزند

 از داشتن عقاید خود بيم و  فردکه  این حق متضمن آن است،هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد: هانی حقوق بشر اعالميه ج ماده نوزدهم

  اضطرابی نداشته باشد

نوشته را می نویسم یک گوشه ذهنم   همين االن که این،تنها می توان دور این بند را خطی بزرگ کشيد: در حقوق بشر ایران  تفسير ماده نوزدهم

خواهد   هرچه می، همچين چيزی وجود خارجی ندارد  بيم و اضطراب و ایران؟ اصًال.خواهد بود ن فکر می کنم که عاقبت این نوشته هایم چگونهبه ای

  دل تنگت بگو

  هرکس حق دارد آزادانه مجامع و تجمع های مسالمت آميز تشکيل دهد: جهانی حقوق بشر  ماده بيستم اعالميه

تجمع دانشجویان به آشوب  .تجمع فرهنگيان به آشوب کشيده شد. تجمع زنان به آشوب کشيده شد: حقوق بشر ایران در  تفسير ماده بيستم

  اینجا زندانی بزرگ است . .بازداشت همه در. تجمع کارگران به آشوب کشيده شد. کشيده شد

وسيله ی انتخاباتی ادواری و از روی  ده باید بهااین ار.  مردم است یدها ار، قدرت حکومتأمنش: اعالميه جهانی حقوق بشر  ماده بيست و یکم

  هرکس حق دارد در اداره امور کشور شرکت نماید. شود مينأآزادی انتخابات باید ت. صداقت ابراز شود

 ،یعنی شورای نگهبان انتخابات ؛ندارد  در ایران نياز به هيچ توضيحیاتچگونگی برگزاری انتخاب: یکم در حقوق بشر ایران  تفسير ماده بيست و

  شورای نگهبان یعنی والیت مطلقه فقيه

 سوم یادداشت

این نقض حقوق بشر در سرتاسر دنيا وجود  ، اما این تنها مربوط به ایران نيست.ای از نقض صریح حقوق بشر در این ایران می باشد اینها تنها گزیده

   فرانسه،ی و حتی مهد دموکراسیتا کشور های آسيای  از کشورهای عربی،دارد از ایران تا چين

 

 ،بشر در جهان آمریکاست  معتقدم بزرگترین ناقض حقوق گرچه شخصًا، سردبير مجله چراغ این نوشته را نوشتم،خوبم به درخواست دوست

 ٢٨می دانستند در  که اگر مفهوم حقوق بشر را ،حقوق بشر برایش مطرح نيست آمریکایی که تنها به فکر منافع شخصی خود می باشد و ذره ای

حقوق بشر را می دانستند اینگونه دست  اگر معنای دموکراتيک ترین حکومت دنيا را با کودتایی ننگين سرکوب نمی کردند و ١٣٣٢ امرداد سال

 ج فارسآمریکا اگر حقوق بشر می فهميد هواپيمای ایرانی را بر آسمان خلي. نمی دادند دوستی با عرب های منطقه بخصوص عرب های سعودی

  ایرانی کمک نمی کرد  آمریکا اگر حقوق بشر می دانست به حکومت صدام برای کشتن جوانان،هدف قرار نمی داد

 آمریکا بخواهد برای آنها نسخه حقوق بشر بپيچد وای به حال ملتی که

 



 

 در مسير

 نياز سليمی

 

آدم هایی هستند که . ا صدیقه صدا می کنندآدم هایی هستند که اسم سگشان را می گذارند سيندرال و یا گربه شان ر 

آدم هایی هستند که اسم . برای اعضای بدنشان و یا اشياء مورد عالقه شان نام های بی ربطی انتخاب می کنند

 .سيستم هایی هستند که اسم رفتارشان را می گذارند دموکراسی. رفتارشان را می گذارند دموکراسی

من . ی های متفاوت و متناقض دیده ام که هر روز از قبل گيج تر و وامانده تر می شومدر طول این سال ها آنقدر دموکراس

به رفتار خودم می گویم دموکراسی، رهبر فالن حزب تندرو به شيوه ی کنترلش می گوید دموکراسی، سعيد مرتضوی و 

دام دموکراسی خاص خود را کاسترو و بوش هر ک. نلسون ماندال، احتماال گاهی همزمان، از دموکراسی حرف می زنند

 ....دارند و سئوال من این است که 

مثل هميشه رفقا، منظورم دوستان ...  تير و بچه های به زندان رفته و نابود شده و گم شده ١٨اخيرا در تورنتو مراسمی داشتيم برای بزرگداشت 

در مرگ بر این و آن گفتند که اگر کالم مادیت داشت همه تا زانو در خون فرو نيست، از در و دیوار ریختند و ميدان را به ضرب بلندگو قبضه کردند و آن ق

من در مصاحبه به دو نفر از خبرنگارانی که به اعتبار خود ما آنجا بودند گفتم که در فعاليت های جمعی می باید آدم ها حول محور کار با . رفته بودیم

ان ایستاده ایم که مایل نيستيم زیر پرچم و علم و کتل دیگری قرار بگيریم و ابواب جمعی دیگری گفتم ما برای این کنار ميد. هم توافق داشته باشند

من نمی توانم زیر . من با کسی که با حمله ی نظامی با ایران موافق است، و پرچمش آیت نظرش، نمی توانم سر یک کاسه بنشينم. شمرده شویم

و این حرف ها نوشته شد و نعره ی وادموکراسيا . ترین باورهای فرد اعتراض می کند و توهينعلم سازمانی بایستم که به خصوصی ترین و شخصی 

و ... از رفقا بر آمد که شما چنين و چنانيد و دهن ما را می بندید و تشکيالت ما را هدف قرار داده اید و سازمان ما را نيست و نابود می خواهيد و 

 . مه ی نظام های عقب مانده و پس مانده و رو به زواليد و ما با شما قهریم تا روز قيامتخالصه حاال که اینطور گفته اید عامل ه

 .قصدم از نوشتن این حرف ها گله گی نيست فقط خواستم بگویم که چرا دوباره روی زخم دموکراسی چيست من خراشيده شده

دائما از . التمان را انداخته ایم به گردن نبود آزادی و دموکراسیحداقل صدسال است که ما در مملکتمان و در فرهنگمان علت وجودی همه ی مشک

حق مسلمی به نام دموکراسی حرف می زنيم و به این بهانه بدون دعوت سرمان را می اندازیم پائين و می رویم به جشن تولد بچه ی همسایه ی 

اگر هم کسی . ه و بعد هم می افتيم روی کيک و خوابمان ميبردخانه برادرمان و مست می کنيم و دود سيگارمان را فوت می کنيم توی صورت بچ

اعتراضی کرد سخنرانی غرائی درباره ی آزادی بی قيد و شرط و لزوم رعایت دموکراسی که ظاهرا جزو وظایف والدین متولدًا عليه است تحویلش می 

 . دهيم

فردای چنين روز بزرگی وقتی . خوردن این دولت منحوس را کله پا کردیمسئوال اینست که آمدیم و پس از این همه داغ و درخش و دار و خون جگر 

برای حضور در جشن ملت از در خانه بيرون آمدیم آیا پشت چراغ قرمز توقف می کنيم یا نه؟ آیا در نيمه شب صدای سرود پيروزی خواندنمان را به 

گمان اجازه ی زیارت نامه خواندن می دهيم یا نه؟ آیا وقتی حس می کنيم که احترام کودک خفته ی همسایه پائين می آوریم یا نه؟ آیا به مادربزر

قدمان بلندتر از نفر پشت سریمان است جایمان را با او عوض می کنيم یا نه؟ آیا عليرغم شيفتگی خالصانه مان نسبت به باورهای خودمان به دیگری 

اعاده ی حيثيت می کنيم یا ... نسگرا، مسلمان، دوم خردادی، ترک، دهاتی، کوتوله و اجازه ی دگراندیشی می دهيم یا نه؟ آیا از عناوینی مثل همج

 نه؟ آیا در مقابل چنين تلنگری یک لحظه تأمل می کنيم یا نه؟ 

.  ی همه ی ماستوظيفهشاید درست تر باشد که بگوئيم دموکراسی . من می گویم شاید می باید از جانب روبرو به دموکراسی نگاه کنيم

 ...د شای

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٢٨  



 

 موزه ی هومواروتيک

 آرشام پارسی

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٢٩  

 ان      

. شد

هستيم" ما که نشان دهيم دنيا به يم ."امروز می تو

 )Steve Walker(کر استيو وا

http://www.stevenwalkerstudios.com 

از کودکی . نقاشی کردن یکی از خاطرات دوران کودکی اوست.  در کانادا متولد شد١٩۶١ در سال واکراستيو 

ز نقاشی ها را جمع می کرد و در سن جوانی به عنوان یکی از نقاشان و هنرمندان تورنتو شناخته مجموعه ای ا

 سالگی به اروپا سفر کرد و بيشتر زمان خود را در گالری ها و موزه های مختلف سپری ٢۵ در سن واکر. شد

شی کردن داشت پی برد و نمود و آنجا بود که به گفته ی خودش اولين باری بود که به پتاسيلی که برای نقا

 . پس از آن نقاشی کردن را شروع کرد

 به عنوان یک هنرمند همجنسگرا به خوبی می دانست که در مقطع زمانی از تاریخ زندگی می کند که واکر

در زمان او همجنسگرایی بيشتر از نسل قبل او پذیرفته می . چيزی ما بين بهترین زمان و بدترین زمان است

او هنرش را در مورد عشق، تنفر، درد، لذت، تماس، ارتباط، زیبایی، تنهایی، .  درباره همجنسگرایان و همجنسگرایی نيستواکری نقاشی ها

 . جذابيت، اميد، یأس، زندگی و مرگ توصيف می کند

 اما آثار او بی همتاست چون یک .هنر او شامل موضوعات کلی خارج از نژاد، جنسيت، طبقات اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ و گرایشات جنسی است

برداشتن جنسيت از موضوعات نقاشی همان چيزی است که ما آن را : " می گویدواکر. مرد همجنسگرا را در داخل این موضوعات به تصویر می کشد 

 ". در کل ارتباط بشری می ناميم

چرا باید تصور کنم که . دگرجنسگرایان را به چالش کشيدمبه عنوان یک همجنسگرا، دست به اقدام زدم، تحصيل کردم و روابط و موضوعات "

اگر جامعه دگرجنسگرا نتواند . دگرجنسگرایان قادر نيستند نقاشی های من که از نگاه یک مرد همجنسگرا می باشد، را بفهمند و آن را درک کنند

 ." مفهوم را بفهمد مقصر من نيستم

نسی اش تأثيری در آثارش نداشته است اما زمانی که نقاشی هایش درباره ی زندگی در ارتباط با آثار آبستره اش، می گفت گرایش ج

 بر روی غم و واکربيشتر تمرکز آثار . همجنسگرایان است، گرایش جنسی اش نقش بسيار مهم تری از فرهنگ، سن و مليت او ایفا کرده است

محدودیت رنگها برای او نتيجه ی بهتری به .  حس خوبی به تنوع رنگ ها ندارداو معموًال از تنوع رنگ ها استفاده نمی کند چون. تنهایی بوده است

رنگ خيلی نيرومند است اما تعداد معدودی هستند که با استفاده ی صحيح از این نيرو می توانند راهی طوالنی را : "او می گوید. دست می دهند

 ". بپيمایند

به تصویر کشدن جسم و شهوت خيلی هيجان انگيز است چون می . ز آنها بسيار آزار دهندهبعضی از رنگ ها برای من خيلی جذاب اند و بعضی ا"

 ."توانی با کمترین طيف رنگ بيشترین گوناگونی ها را به تصویر بکشی

 تلویزیون، تصویر در سينما و  آیا تأثير اندازه ی تصویر در: "  معموال در اندازه های بزرگ هستند و دليل بزرگ بودن آثارش را چنين بيان می کندواکرآثار 

هر "او می گوید، .  به یک اقليت ستم دیده او را تشویق کرد به کار هنری کردواکرتعلق " تصویر در یک مجله بر روی مخاطب به یک اندازه اهميت دارد؟

ین کار اعتبار زندگی و ارزش های فرهنگی اقليتی می خواهد و الزم دارد که صدای هنری خود را بيابد و شرایط خصوصی خود را منعکس کند و با ا

 "اش را برای جهانيان به ثبت برساند

جامعه ی دگرباشان . به نمایش در آمده است...  در بسياری از گالری های تورنتو، مونتریال، نيویورک، فيالدلفيا و واکردر سال های اخير آثار استيو 

از قدردانی گروه هایی که امروز شناخته شده اند خبردار شده ام، انرژی : " می گویدواکر. اده اند نشان دواکرامریکای شمالی نيز توجه خاصی به آثار 

 ."و استعداد های فردی هنرمندان در جهان گسترده شده است؛ امروز می توانيم به دنيا نشان دهيم که ما هستيم



 

 روز سياه، سفيد، آبی، خاکستری: نام

 ١٩٩۶: تاریخ

  کانادا- ١٩۶١ –) Steve Walker( واکراستيو : خالق

 اکرليک بر روی کرباس: جنس

  سانتيمتر١١٢ * ٩١٫۵: اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از باران: نام

 ١٩٩٧: تاریخ

  کانادا- ١٩۶١ –) Steve Walker (واکراستيو : خالق

 اکرليک بر روی کرباس: جنس

  سانتيمتر١١٢ * ٩١٫۵: اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣٠  



 

 در درون: نام

 ١٩٩٨: یختار

 - ١٩۶١ –) Steve Walker (واکراستيو : خالق

 کانادا

 اکرليک بر روی کرباس: جنس

  سانتيمتر١١٢ * ٩١٫۵: اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و زندگی می گذرد: نام

 ١٩٩٩: تاریخ

  کانادا- ١٩۶١ –) Steve Walker (واکراستيو : خالق

 اکرليک بر روی کرباس: جنس

 تر سانتيم١١٢ * ٩١٫۵: اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣١  



 

 

 

 

 سطح چشم: نام

 ٢٠٠٠: تاریخ

  کانادا- ١٩۶١ –) Steve Walker (واکراستيو : خالق

 اکرليک بر روی کرباس: جنس

  سانتيمتر١١٢ * ٩١٫۵: اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواب: نام

 ٢٠٠١: تاریخ

  کانادا- ١٩۶١ –) Steve Walker (واکراستيو : خالق

 اکرليک بر روی کرباس: جنس

  سانتيمتر١١٢ * ٩١٫۵: زهاندا

 

 

 

 

 

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣٢  



 

 

 

 گریان: نام

 ٢٠٠٢: تاریخ

  کانادا- ١٩۶١ –) Steve Walker (واکراستيو : خالق

 اکرليک بر روی کرباس: جنس

  سانتيمتر١١٢ * ٩١٫۵: اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موسيقی تنهایی: نام

 ٢٠٠٢: تاریخ

  کانادا- ١٩۶١ –) Steve Walker (واکراستيو : خالق

  اکرليک بر روی کرباس:جنس

  سانتيمتر١١٢ * ٩١٫۵: اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣٣  



 رومئو: نام

 ٢٠٠٢: تاریخ

 –) Steve Walker (واکراستيو : خالق

  کانادا- ١٩۶١

 اکرليک بر روی کرباس: جنس

  سانتيمتر١١٢ * ٩١٫۵: اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزش های خانوادگی: نام

 ١٩٩۵: تاریخ

  کانادا- ١٩۶١ –) Steve Walker (واکراستيو : خالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣۴  



 

 فریادها و نجواها

 سپينود ناجيان

 

 اینگمار برگمن: کارگردان

 سون نيکویست: تصویربردار

 ليو اولمان، هریت اندرسن، کاری سيلوانع اینگرید تولين: بازیگران

  سوئد-١٩٧٣

 

را های آخر زندگی  اگنس، ماریا و کارین خواهرند  و اگنس روزها و ساعت

ها به نام آنا، برای پرستاری از  کار آن گذراند و ماریا و کارین و خدمت می

اند و به نوبت باالی سر او بيدار  ی پدری جمع شده اگنس در خانه

شان را در ذهن مرور  اند و خاطرات ها هميشه ساکت آن. مانند می

 مرگ شود و با ها در آن چند روز بيشتر می گی روابط آن کنند و پيچيده می

دو خواهر اگنس پس از او، عذر آنا را هم . رسد اگنس به اوج خود می

 .گذارند شان را پشت سر می خواهند و آن خانه و تمام خاطرات می

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣۵  

ر درگي

 ونان

افتد  چون اتفاقی که در فيلم برگمن می! ی داستان را نپذیرید این خالصه

تر  ساز مؤلفی است که بيش برگمن فيلم. ها نيست گی به این ساده

ی( مذهب ) سونات پایيزی و  سکوت فيلم( مفاهيم عميقی چون عدم ارتباط  ه(جنسيت ) مهر هفتم و نور زمست .است) پرسونا  همچون در یک آی

در دردی که . کاه دردی جان. شود فيلم با درد کشيدن اگنس آغاز می. کنند جا، در فریادها و نجواها خودنمایی می ها، یک ی آن مفاهيمی که همه

ها  ی قرمز که رنگ دیوار اتاق زنان سفيدپوشی در پس زمينه. های فيلم را که، نه از سر اتفاق، زن هستند گرفته ی آدم سراسر فيلم گریبان همه

يلم، سکوت است صدای غالب در ف. توانند با خودشان حرف بزنند این ارواح حتا نمی. تنها و منزوی. اند ی دنيا رانده شده است، مثل ارواحی که از بقيه

های از  شمارند و برای بقيه یادآور زمان اش را می هایی که همه جای خانه هستند و انگار برای اگنس اعداِد معکوس زندگی و صدای تيک تاک ساعت

 .   اند دست رفته و نابود شده

نویسد  اش می هر روز در دفتر خاطرات. نویسد کشد، می اگنس درد خود را فریادمی

ها فقط  اما آن. خواهد که به او کمک کنند اش می از خواهران. کشد یکه درد م

بند  کار خانه، که زنی است پای این بين آنا، خدمت. توانند بترسند و یا گریه کنند می

هاست  مذهب، انگار شاهدی است بر تمام دردهای این ارواح که خود نيز یکی از آن

اش را با تسکين دادن به  کاره ِ  نيمه اش را از دست داده و آتشِ  مادری که کودک

نشاند و اگنس را هم که از همان کودکی با وجود عشق به مادر از او  اگنس فرو می

های فيلم انگار این ارتباِط آنا و اگنس است که  و ميان آدم. کند دور بود، آرام می

 . دیرترین رابطه ميان این زنان سپيدپوش است اما که بسيار نقص ترین و بی کامل

این .  که یک سرش یا هر دو سرش زن باشند ارتباط ميان اعضای یک خانواده، به ویژه آن. های برگمن هميشه چالشی بزرگ است ارتباط در فيلم

برگمن، های  جدال زناشوهری در فيلم. شود توان گفت که یافت نمی های برگمن، در هيچ یک از آثار دیگر به جرئت می چالش و نگاه نامتعارِف فيلم

حوصله و  مرد پير است، بی. خورند ماریا و شوهرش در دو سوی ميزی مجلل غذا می. یابی است ی نادر و کم مثل ارتباط کارین و شوهرش نمونه



يالس شود، همان وقت که کارین گ گی از همان ميز غذا القا می حس لمس ناشده. قرار است زند اما زن، کارین، بی های روزمره می اشتياق حرف بی

اش را او هم این بار فریاد  کند و درد کهنه و خاموش ای از گيالس شکسته را داخل واژن خود می شکند تا جایی که قطعه اش را ناگهان می شراب

 .مالد، گویاترین تصویر و فریاد است از این درد هایش می خون سرخی که مقابل چشمان حيران شوهر از واژن خود بر لب. کند می

ماریا . گی را دارد ی مادر بود، پس از مرگ او خود را تنها می یابد و دور از چشم شوهرش قصد نزدیک شدن به دکتر خانواده  که نازپروردهماریا هم

. دهد اش می ساید،  ليو اولمان به زیبایی نشان می اش که هنگام حرف زدن با دکتر به لبان التهاب او را انگشتان. سرشار از زندگی و غریزه است

حاال این دکتر است که ماریا . جاست که دکتر نيز در حال صرف غذاست و نگاه برگمن به مردان در این فيلم نگاهی است آميخته با تمسخر جالب این

کند و  اش می ی چهره اش و حالت از شکل افتاده های طوالنی فيلم، ماریا را متوجه چين و چروک صورت برد و در یکی از معدود دیالوگ را جلوی آینه می

 .کشد هر چند فروخورده ریزد و ماریا هم این جا درد می با سنگ دلی آبی سرد بر آتش ماریا می

است که تکرار موتيِف غذا خوردن  ای حاال اگنس مرده است و صحنه

ی تدفين و رتق و فتق  پشت ميز مجلل است که کارین در حين آن برنامه

شکند  گذارد، اما ماریا دیوار را می ان میامور بعد از اگنس را با ماریا در مي

زند و چرا او را دوست ندارد  کند که چرا با او حرف نمی و از کارین گله می

و تمام این سعی و تالش به . دیگر نزدیک شوند خواهد به یک و از او می

دیگر را نوازش  شود که ماریا و کارین هيستریک هم ای ختم می صحنه

ی  زنند که مازورکای شوپن همه هایی می  حرفبوسند و کنند و می می

ی مانند هميشه شاهد است بر این  ها را پوشانده و آنا هم در گوشه آن

ها سکوت دارند تمام  ی نامتعارِف دو خواهر که انگار بعد از قرن مغازله

اما . کنند درد، در آن دقایق جبران می) express(ها را در بيانِ  ناتوانی

های قبل، سخت و غيرقابل انعطاف و  سپارند دوباره در جلد همان آدم ماریا و کارین وقتی خواهرشان را به خاک می. از تدفين استها همه قبل  این

 .روند کنند و خانه را قسمت کرده و هر کدام به سویی می با قساوت آنا را جواب می. روند ورز فرو می کينه

سون . هایش است ترین جنبه تئاتر نزدیک کرده که ميزانسن و تصویربرداری از برجسته-فيلم را به فيلمبند است  ای که برگمن به آن پای سنت تئاتری

های خود را در این فيلم برگمن نمایش داده و حرکات  بردار این فيلم یکی از زیباترین حرکات دوربين و قاب بندی ، فيلم)Sven Nykvist(نيکویست

 .کند  به ميزانسن میبازیگران و اکسسوار صحنه کمک زیادی

این جسارت او چه در انتخاب موضوع، نوع . ساز جسوری است اش با آثار جدیدتر، فيلم های ی فيلم برگمن در زمان خود و حتا همين حاال با مقایسه

هر چند که امکان دارد . طوره و اس سازی است بسيار پای بند به نشانه او فيلم. اش مشهود است روایت، فرم، ساختار تکنيکی و حتا بازی بازیگران

ای متقدم یا حتا قدیمی به نظر آید اما هنگام بازگشت و دوباره دیدنِ  این آثار عالوه بر افسوس،  سينمای برگمن در برابر موج جدید سينمای دنيا گونه

 »ها را دید؟ چرا باید کالسيک«کنيم با خود فکر می

 

 

 ٨۶مرداد 

 

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

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣۶  

کالسيک عنوانی برگرفته از کتاب ایتالو کالوینو، -١    باید را خواند؟ چرا  ها

 

 



   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣٧  

 

 تهاجم

 فانی

چه دستوری !..  هنوز روشنه! ماشينش جلوی در پارآه...سوژه چند دقيقه قبل رفت توی یه خونه!...ما در محل مستقر شدیم: ...فرآانس رادیویی

 !!تمام!.. می فرمائيد سردار

من ميام . نمی خوام تنهایی آار رو پيش ببرید: ردی رو روی پيشونيش احساس می آرد دآمه ی بيسيم رو فشار داد و گفتسردار آه عرق س

 !می ترسم حاصل چند ماه آار مداوم رو مثل دفعه قبل به باد فنا بدی..اونجا

 ...تمام! اطاعت امر قربان:صدای پشت بيسيم

 !تمام واحد ها گوش به زنگ باشند...قدامی نمی آنيدپس اگه سوژه خارج شد تا من نرسيدم ا:سردار

 !...گوشی بيسيم رو گذاشت و به راننده گفت آه حرآت بكنه

دستمال روی ! لعنتی چقدر گرمه! توی مسير تمام فكر سردار این بود آه ای آاش اخاللی توی عمليات پيش نياد. بنز پليس شروع به حرآت آرد

البته وقتی این آار رو آرد راننده به شكل عجيبی خواست آه دستمال رو از دست سردار بگيره آه ! اهاش پاك آردداشبورد رو ورداشت و پيشانيشو ب

البته سردار نمی دونست آه آشغال دماغ راننده ش به واسطه ی دستمال روی داشبورد به پيشونيش ! با چشم غره سردار  دستشو پس آشيد

مأموریتی ! مأموریت به قدری براش مهم بود آه تمرآزشو این جور چيزا بهم نمی زدند! ميتی نداشتشاید اگر هم می دونست براش اه! چسپيده

 ! آه ماه ها روش برنامه ریزی شده بود، اونهم با تعداد زیادی لپ تاب و بسياری راآبان نيرو

 !از خيابون ششم آه گذشتن و به آوچه گلها رسيدن سردار تونست ماشين گروه ویژه رو ببينه

 !همينجا وایسا:سردار

سعی آرد اینو از ! لعنتی دستاش چقدر عرق آرده بود!.. رو از توی غالفش بيرون آشيد و چك آرد۴۵سردار آلت !...ماشين آروم نزدیك پيچ ایستاد

سریع آوردش پائين و وقتی به راننده نگاه آرد راننده با حرآت عجيبی دستشو به طرف پيشونی خودش برد ولی خيلی ! چشم راننده ش مخفی بكنه

آخه با خودش فكر آرد اونهم ! سردار اول خواست دليل این حرآت های چپ و چول راننده رو بپرسه ولی بعدش پشيمون شد! سرش رو انداخت پائين

 !..........در ضمن اون آه یه ستوان معموليه و مثل اون سردار و قوی نيست! استرس خودش رو داره

درست مثل فيلم هایی بود آه تو تلویزیون ! ميشه از دیدن اینهمه دستگاه آه بوق بوق می آرد هيجان زده می شده! توی استيشن تجسس بود

دو تا مأمور جوونی آه توی استيشن نشسته بودن از دیدنش انقدر شوآه شده بودن آه سيخ یه ! البته از یه چيزی هم خوشحال بود!...دیده بود

 !نمی گفت، همونجور ميوندنگوشه وایساده بودن و اگه سردار 

 !توی دلش آلی خوشحال شده بود آه احترام به مافوق چه تلفيق زیبایی با احترام به بزرگتر داشته

 !سروان احمدی تو آه گفتی مياد بيرون االنه:بيسيم رو ورداشت و گفت!  بعد از ظهر بود٣ساعت نزدیكای 

 !...گفتمقربان ماشينشو روشن گذاشته واسه همين :سروان احمدی

 ...!!اوناهاش...اومد بيرون

با ! توی ذهنش یه صدایی می شنيد! قطره عرقی روی پيشونيش لغزید و آروم فروچكيد!...داشت می دیدش! سردار پرده استيشن رو آمی آنار زد

آروم گفت یه نسل سه !!!! !یه نسل سه بود! خودش بود! داشت می دیدش!!...یه ساز آوبه ای..مثل یه طبل! هر قدمی آه سوژه ور می داشت

یه تی شرت قرمز !! خواست نگاه نكنه ولی مجبور بود آه ادامه بده!! سردار داشت حالش بد می شد! یه شلوار جين پاش بود!... فوق خطرناآه

.. دتر از همهو ب!! زیر ابروهاشو ورداشته بود! احساس تهوع به سردار دست داده بود!! یه آم از شكمش دیده می شد!! آوتاه تنش بود

از خطرناآترین نوع ..موهاش سردار: سروان احمدی با صدای لرزونش ادامه داد!!...این صدایی بود آه از پشت بيسيم شنيد!! خدای بزرگ!!....موهاش

 !!!سيخ آناناسی!! ممكنه

 ..............ما بدتر از اینشم داشتيم! خودتو آنترل آن: سردار عصبانی شد



وقتی برگشت یه دسته آالغ رو دید آه از پشت بوم خونه بغلی پر ! وقتی پسر رسيد آنار ماشينش یه صدایی شنيد!! ی بودبعد از ظهر گرم بد

وقتی برگشت به نظر آار از آار گذشته !... وقتی در ماشين رو باز آرد صدای ترمز یه ماشين توجهش رو جلب آرد!!...آشيدن رفتن آسمون

 !...............بود

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣٨  

آروم !! دستا روی سر.. سروان احمدی بلند داد زد!!... ه از توی ماشينا ریختن بيرونگروه ویژ

آلتش رو محكم توی ! سردار  پشت سر همه داشت حرآت می آرد!... دراز بكش روی زمين

 ..............آشغال دماغ روی پيشونيش حاال دیگه آامال خشك شده بود!! دستش گرفته بود

موهای سيخ روی سرش !! و آورد پائين ابروهاش بهم نزدیك شدنسرشر! پسر ایستاده بود

تی ! یه جور جرقه ی آبی رنگ آه نوك موهارو بهم وصل می آرد! داشتن جرقه می زدن

دورش داشت موج عظيمی !.. چشماش سفيد شدن!! شرتش شروع آرد به باد خوردن

 !..........موجی از جنس جرقه های آبی رنگ.. شكل می گرفت

همه شروع به شليك آردن !!....احمدی شليك آنيد! از نوع ليزر نافيه: فریاد زدسردار 

 !.........اما موج آبی رنگ آار خودشرو آرده بود!!... آردن

نسل سومی با یه ... اوضاع به شدت خراب بود!! سردار پشت ماشين مخفی شده بود

باید به ذهنش می ! !لعنتی اون موهای سيخ!! حرآت سرش نصف نيروهارو تارو مار آرد

اونقدر داغون بود آه به نظر نميومد آاری از دستش ... احمدی رو آه آمی اونطرفتر پشت اون یكی ماشين روی زمين نشسته بود نگاه آرد!!...رسيد

دان مغناطيسی آبی مي! پسر داشت بهشون نزدیك می شد!! داشت می دید...سرشرو آمی باال آورد!! هنوز صدای شليك و فریاد ميومد!...بر بياد

یكی از نيروهای شجاع !... رنگ آه حاصل موهای سيخش بود روی سرش شكل گرفته بود و به نظر نميومد بشه به این راحتی ها از پسش بر اومد

سردار !!... آردپسر به طرفش برگشت ليزر آبی رنگی از توی نافش نيروی ویژه رو به دونيم ! از توی جوب بيرون اومد و بهش شليك آرد....رو دید

اسلحه ام پی فایو روی زمين رو برداشت و در حالی آه بلند فریاد می زد شليك آنان به طرف نسل سوميه دویدن !! نفهميد آه چكار می آنه

 !!..........گرفت

نباید می !!...  نسل سوميه فرار آردبعد از اینكه همدیگه رو زخمی آردن،! سردار نشسته بود و داشت پائين رو دید می زد!! هليكوپتر جای بهتری بود

یا باعث تشویش اذهان می شد و مردم زیادی رو مشوش می آرد یا همنسل های !! موهاش مغناطيس خطرناآی داشت!! ذاشت بره توی جمعيت

وای ... آبی رنگ روی سرشمغناطيس ... توی جمعيت بود... دیدش... سرباز آنار دستش داد زد!! اوناهاش!!... دیگه ش رو با خودش همراه می آرد

 !!!!!!.........پائين....برو پائين....نباید ميومد توی مردم

 !!.......مثل تو فيلمای تلوزیون!! وای چه حالی داشت!! مردم نگاهش می کردن... وسط خيابون از هليكوپتر پرید پائين

خاطر موج مغناطيسی سر نسل سومی های زیادی آه االن آنار اون مردم در حالی آه سرهاشونو به . دلش نميومد!! سردار نمی تونست نگاه آنه

 ا!!پسر اوليه ایستاده بودن، گرفته بودن و جيغ و داد می آردن، به اطراف می دویدن

 .............فاجعه استكبار جهانی داره  اتفاق ميوفته!! گفته بودم، ولی آسی گوش نداد!! آروم گفت، من گفته بودم. اشك در چشمان سردار حلقه زد

 . هليكوپتر صدا و سيما باالی خيابان های آشوب زده ی شهر در حال چرخيدنه

این است تهاجم فرهنگی دشمن آه نتونسته بود از راه های : گزارشگر سرشو وارد آادر می آنه با صدایی مثل داد زدن شروع به صحبت می آنه

 !مو سيخيها دارن در شهر گسترش پيدا می آنن! خطر در آمينه. معه رو رو به آشوب بردهاینبار با حربه موهای منحرف جا. مختلف به نتيجه برسه

 ! موج آبی رنگی از دور به طرف هليكوپتر مياد

 ...........موج نزدیك ميشه و:...خبرنگار داد می زنه

 آادر پشت می آنه، در خيابونای آشوب زده دور  منحرفِ  خطرناك با چشمانی آامال سفيد و صورتی بيروح  آه به- مو-تصویر صورت یك نسل سومی

 می شه



 

 تاکسی  

 »پسر « رضا 

 

 .اون راننده بود و من مثًال مسافر. اولين بار توی تاآسيش باهاش آشنا شدم

مدت ها بود یه سكس درست و حسابی نداشتم و . اون روز حسابی حشری بودم

، اونم آه از … بغلش و چشمم به هر پسر خوشگلی آه می افتاد دوست داشتم بپرم

خوشگلی چيزی آم نداشت و همون ثانيه اول آه نشستم صندلی جلوی ماشين با 

خودم گفتم، حيف نيست یه همچين پسر نازی صبح تا شب پشت این فرمون آار آنه و 

 !یكی نباشه خستگی اش رو رفع آنه؟

ی حشری خودم هم می دونستم حسابی دارم جنده بازیش رو در ميارم ولی خوب وقت

 .می شدم دیگه بی خيال همه چی بودم و فقط دنبال یك آيس مناسب می گشتم

من آه از اون مسير اوليه آه گفته بودم حاال خيلی . خالصه یه یك ساعتی توی اون ماشين بودم تا بقيه مسافرها پياده شدن و موندیم من و اون

 :رو آرد سمت من و گفت. ل بر انگيز می شدمدورتر بودم و پياده نشده بودم واسه هر راننده تاآسی سئوا

 ببخشيد، مسير شما آجا بود؟:: 

 !هر جا دوست داری_ 

 .جالبه، تا حاال این مدليش رو ندیده بودیم:) پسر تيزی بود، تا این رو گفتم یه نگاهی آلی بهم انداخت و آروم ماشين رو پارك آرد یه آناری و گفت:: (

 .ال آه دیدی راه بيفتنه، معلومه این آاره ای، حا_ 

 .تو آه از ما تو خط تری:: 

 .لطف دارین، ولی انقدر سریع تو گرفتی آه فكر می آنم حاال حاالها باید پيش شما شاگردی آنم_ 

 بپر پایين پسر، من حال و حوصله دردسر ندارم، برو روزیت رو خدا جایی دیگه بده:: 

 داشتيم با خودمون می گفتيم حيف نيست یه همچين پسر نازی صبح تا شب پشت این فرمون آار آنه ما رو بگو،: ) ابروهام رو گره آردم و گفتم( _ 

 : )اینو آه گفتم دستم رو بردم سمت دستگيره در، آه دستش رو گذاشت رو شونه م و گفت. ( و یكی نباشه خستگيش رو رفع آنه

 !ه مگه می تونی این همه خستگی منو رفع آنیای بابا حاال چرا انقدر زود دلخور می شی، آخه تو یه علف بچ:: 

 .خوب امتحانش آه ضرری نداره_ 

 !خيلی خوب حاال چند می گيری؟:: 

قيمت نذاره ولی این حس لعنتی و این زیبایی توصيف ! قاعدتًا باید دلخور می شدم، باید آاری می آردم آه تا عمر داره دیگه برای معرفت( _ 

 .ما معرفتی آار می آنيم، عشقی، اگر هستی راه بيفت: ) نم، پس گفتمناشدنيش نمی گذاشت ازش دل بك

 بابا معرفتتو عشقه) تعجب رو تو چشماش می شه دید :: ( 

چند دقيقه ای هر دو سكوت آرده بودیم، یه خورده دلشوره داشتم، نمی دونستم دارد آجا می بردم، آه یه دفعه . و آليد رو چرخوند و راه افتادیم

 :گفت

 .با خدایيش دارم شاخ در ميارم، زیاد به تور من اینجور آيس ها می خورن ولی تو از بيخ و بن عجيبیبا:: 

 !آره، حتمًا چون هم پسرم و هم قيمت ندارم: ) پریدم وسط حرفش و گفتم( _ 

 قيمتی بودنت رو آه حاال باید دید، ولی آره هم پسر بودنت و هم اینطور:: 

 اینطور چی ؟_ 

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٣٩  



   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ۴٠  

 تی نكنه تو از این مجنون های ایدزی باشی آه دوست دارن همه رو عين خودشون مبتال آننببينم راس:: 

 .همينجا واسا_ 

 آخه واسه چی، من آه چيزی نگفتم، اصًال ببخشيد:: 

 )و اون آروم ماشين رو آنار خيابون آشوند(با تو ام مگه نمی گم واسا _ 

ین دخترای جنده ارتباط داشتی آه نشه بهت اطمينان آرد، همين ورا یه داروخونه می شناسم، نترس، حق داری، اصال شاید خود تو هم انقدر با ا_ 

 .چند دقيقه ای واسا تا بيام. می رم آاندوم بگيرم

ه ای چند دقيق. پریدم پایين آمی اونطرف تر از داروخانه آاندوم رو گرفتم! حاال دیگه حسابی می شد شاخ هاش رو آه آم آم دارن سبز می آنن دید

وقتی نزدیك ماشين شدم دیدم دستاش رو گذاشته پشت گردنش و در حالی آه چشماش سمت سقف ماشينه داره در عالم دیگه ای . طول آشيد

 دلم نميومد با باز آردن در ماشين این لذت رو از خودم بگيرم ولی. وای چقدر اندامش زیبا و موزون بود و چه دیدنی داشت در اون حالت. سير می آنه

 :سوار آه شدم آروم سرش رو برگدوند سمتم و گفت. باید می رفتيم

 .فكر نمی آردم بر گردی، گفتم دو درمون آرد و رفت:: 

 .اتفاقًا منم فكر می آردم تو بذاری و بری_ 

 !نه، آخه چرا برم؟:: 

دستم رو بردم دقيقًا وسط پاش و تا . ی زدنگاهی به شلوارش آردم، می شد حشری بودنش رو تشخيص داد، برآمدگی شلوارش همه چی رو داد م

 :اومد جلوم رو بگيره، دستم رو گره آردم دور آيرش و با یه فشار آروم گفتم

 !راه ميفتی یا همينجا لختت آنم؟_ 

با نگاهی به . دهيچ وقت به زندگيم انقدر جرآت و جسارت نداشتم ولی به چنگ اوردن یك همچين موجود زیبایی انگار تمام مرزهام رو برداشته بو

چشمام ازم خواست آه دستم رو بردارم تا بتونه راه بيفته، دلم نمی یومد اون آير آلفت آه حاال دیگه حس می آردم آامًال شق شده رو ول آنم 

 .ولی ناچار دستم رو عقب آشيدم و اون هم آليد رو چرخوند راه افتادیم

 آجا می ریم؟_ 

 !دوست داری آجا بریم؟:: 

 .لوتیه جای خ_ 

 خونه خودم ميایی؟:: 

 خونه مجردی داری؟_ 

 .هنوز هيچ دختری نتونسته سوارم بشه. آره:: 

 آخ جون، حاال خونه ت آجا هست؟_ 

 .دور نيست، همين اطرافه:: 

 .خوبه، گاز بده آه دیگه داره تحملم تموم می شه_ 

 پسر تو چرا انقدر داغی؟:: 

 .حاال آجاش رو دیدی_ 

و اون ماشن رو . مدت زیادی طول نكشيد آه داخل پارآينك یك آپارتمان شدیم. سمت صندليش و سرم رو گذاشتم روی بازوش آروم خودم رو آشيدم 

حاال می تونستم تمام . محيط تاریكی بود چيز زیادی نمی شد دید، وارد آسانسور آه شدیم بهتر شد. زدیم بيرون و بردم سمت آسانسور. پارك آرد

آپارتمان . بينم و چه لذتی داشت دیدن آسی آه می دونستی تا چند دقيقه دیگه می تونی با گره به گره بدنش لذت ببریقد از سر تا پاش رو ب

 .نسبتًا خوبی داشت، به وضع زندگی یك راننده تاآسی نمی خورد و این رو می تونستی در همون نگاه اول متوجه بشی

. و گفت ضبط رو روشن آنم تا خودش بره هم دست و رویی بشوره و هم یك نوشيدنی بيارهوقتی داخل رفتيم اون من رو سمت هال راهنمایی آرد 
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رفتم نشستم روی آاناپه، بعد از . وای یك موسيقی آرام و دلنشين. ، همون رو گذاشتم»آنی جی « آنار ضبط یك سی دی بود آه روش نوشته بود 

.  رویی من و خم شد و یكی از دو قوطی آب ميوه ای آه دستش بود رو به من تعارف آردیكی دو دقيقه اونم اومد و دقيقًا نشست روی آاناپه رو به

نگاهی بهم آرد و . زیبایش داشت دیونه م می آرد. من آب ميوه ام رو باز نكردم خيره شده بودم سمتش جرعه جرعه خوردنش رو تماشا می آردم

 :گفت

 ری؟چيه، می ترسی توش خواب آور ریخته باشم آه نمی خو:: 

 .نه، من آب ميوه رو اینطوری دوست ندارم بخورم_ 

 می خوایی برم برات ليوان بيارم؟:: 

 . روی لبای آتيشی دوست دارم من آب ميوه رو_ 

اینو آه گفتم جا خورد، بلند شدم و رفتم نشستم آنارش لبم رو چسبوندم به لبش، گرم و گرمتر می شدیم، نمی دونم چند دقيقه لب تو لب بودیم 

دستم رو گذاشتم روی . هر دو داغ داغ شده بودیم. ه دیدم دستش رو برد سمت پيرهنش و آمی خودش رو عقب آشيد تا پيرهنش رو در بيارهآ

 :دستش و چشم دوختم تو چشماش و گفتم

 !نه نه، همش مال منه_ 

ی بوسيدمش وقتی رسيدم بين سينه هاش دیگه آامل از آروم دستش رو آنار زدم و شروع آردم به در آوردن پيرهنش، آروم آروم باال می بردم و م

چنگ زدم بين موهای روی سينه ش و شروع . این موهای زمخت و مردونه چه حالی می دادن. وای این سينه ها چقدر قشنگ بودن. تنش در آوردم

 :الی آه چشم هامون به هم گره خورده بود گفتچند دقيقه ای آه حال آردم آروم با دستش سرم رو باال آرد و در ح. آردم ور رفتن با سينه هاش

 حسابی عرق آردی، می خوایی لباس هات رو دربيارم؟:: 

حاال من عریان در مقابل آن زیبا روی دوست . بلند شدم و جلوش ایستادم، اونم بلند شد و با مهارت خاصی لباس هام رو آند و رنگ عریانی بر تنم زد

) سه گوش ( یه شرت اسليپ . آروم آروم آمربندش رو باز آردم و شلوارش رو پایين آشيدم.  و جلوش زانو زدمبوسه ای بر لبش زدم. داشتنی بودم

نگاهی به صورتش انداختم، حسابی . پاش بود، از همون روی شرت شروع آردم به نوازش آير گنده ش و آروم آروم از آنار شورت بيرونش آشيدم

بهترین طعم زندگيم . سينش و با اون یكی دستم آيرش رو گذاشتم توی دهنم و شروع آردم به ساك زدنیه دستم رو گذاشتم روی . سرخ شده بود

. تن هردومون غرق عرق شده بود و داغ داغ شده بودیم. رو می چشيدم، دستاش رو گذاشت روی شونه هام و من مدام عقب و جلو می آردم

برام دست شستن از اون طعم آسمونی سخت . دیگه آافی بود. م رو فشار می داددستاش آم آم روی شونه م سنگين می شد و آروم شونه ها

شورتش رو پایين آشيدم . بود ولی نمی خواستم به همينجا ختم بشه پس سرم رو عقب آشيدم و دستام رو دور آمرش گره زدم و از جا بلند شدم

گاهی به تمام بدن زیبا و موزونش انداختم و دستم رو روی سينه ش گذاشتم و ن. حاال عریان عریان روبروی من بود. و با آمك خودش آامل در آوردمش

 .با یك فشار آوچيك روی آاناپه انداختمش

نشستم روی پاهاش و . دیگه طاقت نداشتم. شلوارم آمی اونطرف تر بود، سراغش رفتم و آاندوم رو از جيبم بيروم آوردم و روی آير نازش آشيدم

خودم رو آمی باال آشيدم و دستم رو . بعد از چند دقيقه تقریبًا آماده بودم. و آروم با انگشت شروع آردم به ور رفتن با خودملبم رو چسبوندم به لبش 

آمی . تا ته فرو رفت. آمی آه تو رفت دستم رو روی شونه ش گذاشتم و آامل خودم رو پایين دادم. دور آيرش حلقه زدم و آروم در سوراخم گذاشتم

 لبم رو گذاشتم روی لبش و در همين حال  چند لحظه در همون حال نگه داشتم و.  از ناله اون هم معلوم بود آه سوراخم هنوز تنگهدرد داشتم و

 و سينه  آير به این داغی و آلفتی آم گير مياد، حسابی باال پایين آردم و حسابی مشغول لب ها. داغ داغ بود. شروع آردم به باال و پایين آردن

 :م آه دستش رو به صورتم آشيد و گفتهاش بود

 می خوایی عوض آنيم؟:: 

 .من راحتم، ولی اگر تو بخوایی حرفی ندارم_ 

بلند شد و واساد پشت سرم، دستش رو گذاشت روی آمرم و به حالتی آه بخواد خم شم . دستش رو گذاشت روی آمرم و در بلند شدن آمكم آرد

 :برگشتم و چشمام رو دوختم به چشماش و گفتم.  خورهمی دونستم جا می. فشار داد ولی خم نشدم
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پاهام . اومد و پاهام رو آنار زد و آيرش رو گذاشت در سوراخم و آروم فرو آرد. می خوام ببينمت، اینطوری نه و طاقباز خودم رو روی آاناپه انداختم_ 

با اینكه اولين بارم نبود ولی هيچ وقت یك . آردن رو شروع آردآروم آروم عقب و جلو . رو گذاشتم روی شونه هاش و چشمام رو دوختم به چشماش

آامل روی . چند دقيقه به این منوال گذشت آه پاهام رو گذاشتم دور آمرش و آروم خم اش آردم روی خودم. همچين حرارتی رو تجربه نكرده بودم

در لب بازی آردیم و انقدر جلو عقب آرد آه هردومون دیگه می انق. من خم شد و انگار فهميده بود چی می خوام و خودش لبش رو چسبوند به لبم

آيرش رو بيرون آشيد بين دستش گرفت و سریع آاندوم رو از روش در اورد و آبش رو . معلوم بود می خواد خالی شه. یه دفعه عقب آشيد. ناليدیم

 .روی سينم خالی آرد

 خوب به آبش آغشته آردم و شروع آردم  دستم رو آشيدم روی سينه م و. ارهدوست داشتم هزار سال دیگه هم ارضا نشه ولی هر آسی حدی د

از نگاه آردن بهش سير نمی شدم و غرق نگاه به این عریان زیبا بودم آه . داشت نگاهم می آرد و چقدر قشنگ بود نگاهش. به با آيرم بازی آردن

بعد از اینكه خوب خالی شدم بوسه . زیاد طول نكشيد آه منم ارضا شدم. يرم دیدم خم شد و دستم رو آنار زد و شروع آرد با دستش ور رفتن با آ

 :و بهم گفت. ای به لبم زد و بلند شد و رفت سمت دستشویی

 .حموم اون وره، اگر دوست داری برو یه دوش بگير:: 

نگاهی بهم . وم آویزون بود رو دور خودم پيچيده بودمبيرون حم ای آه تنها حوله. وقتی بيرون اومدم دیدم داره ميز می چينه. بلند شدم و رفتم حموم

 :انداخت و گفت

 .لباسات رو گذاشتم روی چوب لباسی آه اونجاست، االن هم شام می رسه، بدو بپوش تا شام نيومده:: 

ت لباس ها و تند و تند شروع فوری رفتم سم. عمومًا عادت نداشتم تا این موقع بيرون بمونم. وای تقریبا ساعت نه بود. نگاهی به ساعت انداختم

 :آردم به پوشيدن و بهش گفتم

 .خيلی دیرم شده، زنگ بزن یه تاآسی بياد منو ببره_ 

 .، من تازه شام سفارش دادم!ای بابا، حاال آجا به این زودی؟:: 

 .نه مرسی، باید برم تا نگران نشدن و دمار از روزگارم در نيوردن_ 

 .ر رفتن نمی آشنت، حاال بمون آخر شب خودم می رسونمتنترس بابا، به خاطر یه شب دی:: 

 .نه، زنگ بزن یه آژانس بياد ببرم_ 

 .اذیت نكن، بمون دیگه:: 

 :راه افتادم رفتم سمت در خونه ش و گفتم. لباس هام رو دیگه آامل پوشيده بودم

 .بای. اصًال نمی خواد، خودم یه دربست می گيرم_ 

 :فتدوید سمت در، جلوم رو گرفت و گ

 بمون دیگه، اصًال زنگ بزن بگو دیر ميایی:: 

 نه، باید برم، برو آنار_ 

 :اومدم آنار بزنمش آه گفت

 .پسر انقدر نگران نباش، تو آه بعد از ظهر خيلی شجاع نشون می دادی:: 

 :چشمم رو دوختم به چشمش و گفتم

 .خيلی خوب، ولی یك ساعت دیگه بيشتر نمی مونم_ 

 . گن پسر خوب، بشين تا زنگ بزنم ببينم این پيتزایی آجا مرده آه انقدر دیر آردعاليه، به این می:: 

شام خوردن باهاش برام لذت بخش بود، مخصوصًا اینكه حاال آم آم از نگاه هاش عالقه . هنوز جمله ش تموم نشده بود آه زنگ در خورد و غذا رسيد

 : گفتم بهش. تا قوطی نوشيدنی اورد و خوردیمبعد از شام آمكش ميز رو جمع آردم و دو. رو حس می آردم

 .حاال زنگ بزن یه آژانس بياد برسونتم. دیگه وقت رفتنه، قرارمون یك ساعت بود_ 
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اصًال اگر بخوایی به . ببين اگر بخوایی خودم می رسونمت ولی خواهش می آنم یه امشب رو بمون! ای بابا، یعنی به اين زودی یك ساعت شد؟:: 

 .ولی یه امشب رو پيش من بمون. می ریم در خونه تون و ازشون اجازه بگيرای  یه بهانه

امشب به اندازه آوپن یك ماهم با تو بودم، بسمه، ببينم چه خيالی واسه شب . نخير، حسابی حشر زدی پسر، من آمر درست و حسابی ندارم_ 

 !ما داری؟

 یی از یك متریت جلوتر نمی یام ولی خواهش می آنم نروباور آن هيچ، فقط دوست دارم اینجا باشی، اصًال اگر بخوا:: 

خودم هم دوست داشتم بمونم از نگاه آردن بهش آه حاال با این چشم های مظلوم زیباتر . نمی دونستم چه آنم. تو چشماش التماس موج می زد

 .هم شده بود خسته نمی شدم و از طرفی خونه پوستم رو می آندن

 نه، باید برم_ 

 .ن، بمون دیگهاذیت نك:: 

 .دیگه نتونستم نه بگم، خيلی خوب ولی باید زنگ بزنم، اگر خونه قبول آردن آه هيچ ولی اگر نكردن باید برسونيم

 هعاليه، باش:: 

ی از به هر بهونه ای بود خونه رو اون شب راضی آردم آه نمی یام و بهشون گفتم آه خونه یك. اینو گفت و پرید سمت تلفن و گوشی رو اورد برام

می تونستم حس رضایت رو تو چشماش ببينم و خودم هم خوشحال بودم آه چند ساعتی بيشتر آنار این . دوستایی آه می شناختنش هستم

نمی دونستم چی تو آله ش می گذره و همين آمی . دوست داشتنی هستم ولی یه خورده هم ترس برم داشته بود آه نكنه فكر یه هارد سكسه

 .نگرانم می آرد

 !خوب حاال آه چی؟ بيا اینم موندم، آه می خواد چی بشه؟_ 

 :پا شد رفت و با یك شلوارك و تی شرت اومد و گفت

 .پاشو اینا رو بپوش تا راحت باشی:: 

 :نگاهی بهم انداخت و گفت. رویش به لباس هام رو عوض آردم و رفتم نشستم آاناپه رو

 .پسر تو هم واسه خودت آلی قشنگی:: 

 می بينن، خسته ام، می شه بخوابيم؟چشات قشنگ _ 

 حاال سر شبه، هنوز یازده نشده:: 

 خيلی خسته ام، آمر صفتی داری، فيل رو هم از پا می ندازی_ 

 .نگاهی بهم انداخت و شروع آرد به خندیدن

 .خيلی خوب، هرچی تو بخوایی، اون اتاق خوابه، برو استراحت آن:: 

خودم رو آنار آشيدم و با حالت منگی . مه شب بود آه یك دفعه با سنگينی دستی روی آمرم از خواب پریدمفكر می آنم ني. نفهميدم آی خوابم برد

 :گفتم

 فكر آردم می شه بهت اعتماد آرد_ 

 فقط می خوام پيشت باشم، از من فرار نكن. می دونم خسته ای. نترس، نترس، باور آن آاریت ندارم:: 

 : روی پيشونيم زد و گفتآروم خودش رو آنارم آشيد و بوسه ای

پسر تو منو جادو آردی، من سكس های زیادی داشتم، اصًال آارم با اون تاآسی تور آردن جنده و فراهم آردن موقعيت سكس بود، راستش من :: 

آه به من پسر تو اولين آسی هستی . آرشيتكتم و نيازی به در آمد مسافر آشی ندارم ولی هيچ وقت احساسی آه امشب دارم رو نداشتم

بعد از ظهر برام یك تفریح و شوخی بودی و حاال یك حس عجيب و شاید . احساس رو هدیه آردی، اولين آسی آه با احساس و عالقه اش با من بود

 .یك عالقه

 :دستی به صورتش آشيدم و آروم گفتم
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 !بخواب قشنگم، بخواب_ 

از اتاق آه بيرون زدم دیدم ميز مجللی برای صبحانه .  بيدار شدم دیدم آنارم نيستدوباره عين یه جسد افتادم و تا صبح هيچی نفهميدم، صبح وقتی

 .ام فراهم دیده و منتظره تا بيدار شم

 !ساعت چنده؟_ 

 .صبح بخير، یه ربع مونده به نه:: 

 .صبح بخير_ 

 .آبی به دست و روت بزن و بيا آه حسابی گشنمه:: 

نمی دونستم بخندم و یا گریه . برای هميشه برای هم باشيم. است تا برای هميشه در آنارش بمونمهمون روز، همونجا، پای ميز صبحانه ازم خو

آنم، این واقعيته یا خيال، جا خورده بودم و ازش فرصت خواستم ولی چندان طول نكشيد آه بهش جواب مثبت دادم و ظرف یك ماه با جور آردن انواع 

 یك هفته بعد از اون شب اول، تاآسيش رو فروخت و االن هشت ساله هر دو با هميم و هر روز برای .مدل بهونه برای هميشه به خونه اش اومدم

 :یه بار بهش گفتم. درسته دیگه چندان جوون نيست ولی هنوز هم برام زیباترینه. هم تازه تر و جذابتر می شيم

 !؟تو آه عين من همجنسگرا نيستی پس چرا خودت رو پایبند من آردی! آخه خله_ 

عزیزم، مگه من چی می خوام از یه همسر، عشق و عالقه می خوام آه تو برای من عاشق ترینی، هم آغوشی می خوام آه تو جذابترین و :: 

 بهترینی، درك و همفكری می خوام آه آی بهتر از تو منو می تونه بفهمه؟

دوستش دارم و هنوز . م ولی آم آم فهميدم تبدیل شدم به صيادشاولش من در دام روی زیباش افتاد. ما با هم خيلی خوشبختيم. درست می گفت

 .هم از نگاه آردنش سير نشدم
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 به نام او که تنهاست اما تنها نمی گذارد

 غصه ی سراب

Tinsl )mordab1928@gmail.com( 

در . می نامم، در ترانه ی تاریک ما چيزیست که تمام معلول ماست، در ترانه ی تاریک ما ویرانيست" من " من آن را در ترانه ی تاریک ما چيزیست که

شنيده بودم . اما برای ما دم غم است و بازدمش آه! این شب های شيشه ای نفس می کشيم، مثل همه، دم و باز دم، اکسيژن و دی اکسيد کربن 

در شب ما ترانه ی تنهایی ما . در شب ما اما سکون است و سکوت و پوچی و بيهودگی» چيزی می گذرد در شب اکنون « : که کسی گفت

درشب ما اما به  البه الی این همه صدای ناهنجار، صدای درد، صدای سکوت و » از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر « در جایی خواندم . جاریست

عشقی مخالف ! عشقی آلوده! ک ما چيزیست که من آن را عشق می نامم، عشقی ممنوعدر ترانه ی تاری. صدای آه، صدای عشق ناپيداست

و باز چه زیبا ! قانون، قانونی که ما در آن جایی نداریم و ترانه ی ما نيز و در آن کسی ما را به حساب نمی آورد و ما محکوميم به گناه بودن! قانون

. است و بس» من«در ترانه ی تاریک ما . کاش چنين می شد، کاش الاقل باد ما را می فهميد» رد باد ما را با خود خواهد ب« : گفت آن بانوی ترانه

با همه و .  دلم برای ما می سوزد، دلم برای ما می سوزد. »هر لحظه در او بيم فرو ریختن«بی اعتبار است، ما لرزان است و » ما«همه می گویند 

! شب ما از هيچ روشن است از حباب های نورانی مصنوع. ا ستاره ای نيست، ماه ناپيداستدر شب ما ام! تنها در این شبهای روشن زنده ایم

در ترانه ی تاریک ما بی وزنی است و زمان نا پيدا، هميشه . ما در چهارچوبی روشن و تاریک محبوسيم، شب و روز از آن ما نيست! » ما«ساخته ی 

 !می ميرد روزی » ما«يداست اما هميشه کسی در گوش ما می خواند انتظار است و هميشه تنهایی و هميشه پایان راه ناپ

*** 
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 امخسته 

Tinsl 

 

 ام خسته

  

 ام باز حس می کنم خسته

 هستم از آنچه بوده ام ، از آنچه

  

  باز چشمانم را بسته ام

  تا نبينم که تنهایم

 تلخی چه تکرار 

  

  تنهایيم تا به کی ، برای

 فردایيم برای بی 

 بگویم؟ شعر

  

 ام ر را شکستهآه که شعور شع

  

 شعار هميشه شعر ، هميشه

 چرا؟ نميدانم

 ام هنوز به انتظار نشسته

  

 باز خوب می دانم که

 من تویی فکر شروع شعر

  

  ...برای دیدنت افسوس

 ام به شب سياه اميد بسته
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Ho Hey Oh,   Listen What I Say Oh  

 

 

 به قلمِ  شروین 

 

 

 مشقِ  هایکو 
 
. 
 

 الکل رویِ  تيغ
 موهای منِ  شروین 

 کوتاهِ  کوتاه
  
. 
 

 بویِ  باران را 
 در هر کجایی از ده 

  اش -خواهی بویيد
 
. 
 

 مرداد و گرما
 عرق لغزان روی تن های مردم ام

 رسيده ميوه 
 
. 
 

 کوهِ  بلندی 
 هميشه برفی و ناز 

 کوهستانِ  ما 
 
 

 با اجازه ی هم سرشت و حميد

 

ساقی هم ماند توی یک حس و حال دو . و شبِ  قبل از در آمدن چراغ به ساقی دادم . ست که یک شب نوشتم نصفه هایکوهایی " مشقِ  هایکو " 

من این چند هفته را ، یعنی فاصله ی ميان دو چراغ سخت گذراندم و کم تر فارغ شدم که بتوانم .  شان یا نه ؟ که کرد -به شکی که آیا چاپ کند

 . این نوشته به تو مشتاق است :  ام را چسبانده ام به پيشانی ام -اما هنوز شعار. چراغی باشد درمان که -و-نوشته ای بنویسم درست

 

 ام کلنجار می روم و کارهای ام نا -به هر حال من اهل ساختارها نيستم و برای این که هایکو بگویم یا هر کار خوش ساخت دیگری ، خيلی با خود

 .  ست که شاید دومين سری هایکوهای من ، توی چراغ چاپ می شود *ساقی  من وکمروییو  رروییاز پاین . پخته از آب در می آیند 

 

  ده مرداد –شروین 

 

 

 ادیت متن *

 سردبير

 

 



 

 چه عواملی در تعيين گرایش جنسی افراد تعيين آننده اند؟

 کاميار مسافر

 دایره المعارف وایكی پيدیا: منبع
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شایان 

 

در مگس هایی آه حامل . هنوز بحث وجود دارد

یكی از انواع متداول این مطالعات مقایسه . داده است آه همجنسگرایی در مردان مشخصًا توسط ژنتيك تعيين می شود

٢٢ 

 تيب تولد

یدی مشخص شده آه شانس همجنسگرا بودن در مردان با تعداد فرزندان پسر قبل از وی آه از یك مادر متولد شده اند افزایش می 

 ورمونی

ی می گوید آه در معرض قرار گرفتن جنين در مقابل برخی هورمون ها در تمایز جنسی آن نقش ایفا می آند و این هورمون ها در تعيين 

 وجنسگرایی ذاتی

براساس این . واژه ای است آه زیگموند فروید براساس آار مشترآی با ویليایم فرایز معرفی نمود) مينه برای دوجنسگرا بودن

 آه در گرایش جنسی احتماًال تنها یك فاآتور تعيين آننده آآادمی طب آودآان در امریكا اعالم آرده است

بحث . بلكه تلفيقی از ژنتيك و عوامل مؤثر هورمونی و محيطی در این امر دخيل می باشند. نيست

یا محيطی تعيين آننده گرایش جنسی در انسان /توجهی در خصوص اینكه چه فاآتورهای بيولوژیكی و

از جمله این عوامل می توان به عواملی نظير ژن ها و پيدایش. ادامه داردتعيين آننده اند، همچنان 

فروید و سایر روانشناسان سنتی عقيده داشتند آه . سطوحی از هورمون ها در جنين اشاره نمود

 . تجربيات دوران آغازین آودآی به تعيين گرایش جنسی آمك می آنند

 

 ژنتيك

مطالعه هامر .  شناسایی نمودX را روی آروموزوم Xq28نام  دین هامر شاخص ژنتيكی به ١٩٩٣در سال 

بين این شاخص و همجنسگرایی در مردان ارتباطی را مشخص آرد هرچند در جزئيات مطالعه ایشان 

 .  با سایر نرها تمایل یابندآلل های موتانت از ژن نازایی باشند، سبب می شود تا مگس های نر به جفت گيری مخصوصًا

مطالعات دوقلوها نشان 

از دوقلوهای تك زیگوتيو % ۵٢در مطالعه ای روی دوقلوهای همجنسگرا دریافتند آه ) ١٩٩١(بيلی و پيالرد . دوقلوهای تك زیگوتی با دوزیگوتی بود

 . د از دوزیگوتی ها از لحاظ همجنسگرا بودن با هم مشابهت و همخوانی دارندصدر

 

تر

در مطالعه جد

 . هيچ نوع اثر مشابهی در مورد زنان همجنسگرا مشاهده نشده است.  چپ دست بودن مرد خنثی می شوداین اثر با. یابد

 

ه

نظریه هورمون

هورمون های جنينی به عنوان .  این تأثير بعدها در دوران بلوغ در فرد به عنوان یك گرایش جنسی تظاهر می یابد.گرایش جنسی جنين اثر گذارند

 تعيين آننده عمده گرایش جنسی و یا به عنوان یك فاآتور مشترك همراه با ژن ها و نيز عوامل محيطی و اجتماعی مطرح می باشند 

 

د

یا ز(دوجنسگرایی ذاتی 

نظریه تمامی انسان ها دوجنسگرا متولد می شوند اما توسعه روانی فرد آه در آن عوامل بيرونی و درونی دخالت دارند، موجب تك جنسگرا 

 .  فرد می شود، در عين حاليكه دوجنسگرایی به عنوان یك حالت نهفته باقی می ماند بودن)همجنسگرا یا دگرجنسگرا(
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 مجنسگرایی به عنوان یك بيماری

براساس ) APA( انجمن روانشناسی امریكا ١٩٧٣در سال . به عنوان یك بيماری روانی به حساب نمی آید

ل 

وز همجنسگرایی را 

 

 ك انتخاب 

ث وجود دارد آه آیا انسان ها می توانند گرایش جنسی خود را براساس خواسته خود تغيير دهند؟ برخی مردم عقيده ی انسانی این بح

را 

ه

همجنسگرایی توسط جوامع علمی دیگر 

این رأی در آن سا.  به اتفاق آرا، همجنسگرایی را از فهرست بيماری های روانی خود در بخش انحرافات جنسی حذف نمودرأی گيری اعضای خود و

امروزه عده . در سال های بعد سازمان های بهداشت روانی نيز به نتيجه مشابهی دست یافتند. به عنوان تيتر اول اآثر روزنامه های آن زمان در آمد

 .  همجنسگرایی را به عنوان یك بيماری می شناسند آه مورد انتقاد سازمان های سالمت روانی می باشندقليلی از پزشكان

برای مثال وزارت دفاع امریكا هن. برخی از سازمان های دولتی هنوز در ارتباط با این امر با سازمان های پزشكی توافق نظر ندارند

برخی از این سازمان های دولتی نيز ادعا دارند آه همجنسگرایی یك بيماری است و از این امر برای توجيه اقدامات. به عنوان یك بيماری می شناسد

 . در اغلب جوامع غربی همجنسگرایی به عنوان یك بيماری به حساب نمی آید. و قوانين محدودآننده همجنسگرایی بهره می برند

 

ی

در فرهنگ ها

. دارند آه هر یك از گرایش های جنسی موجود می توانند انتخاب شده و به عنوان یك ترجيح مثل همه انتخاب های زندگی توسط فرد گزینش شوند

.  گرایش جنسی و از جمله همجنسگرایی مطلقًا یك انتخاب نبوده و فرد در تعيين آن هيچ نوع دخالتی ندارداین مسئله آامًال مشخص شده آه

همانطور آه فرد دگرجنسگرا نمی تواند گرایش جنسی خود را به جنس مخالف تغيير دهد، همجنسگرایان نيز توانایی تغيير گرایش جنسی خود 

 .ندارند
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 منمعنای 

از چشم "و " معنای من" شماره پيش ستون های ٢قابل مالحظه ی خوانندگان و دوستداران مجله ی چراغ، از

 رابطه 

ر 

 سياه و سفيد

 

یع ظرفشویی دستانش را می سوزاند کف ما. مامان، مامان صدایی او را از دور دست ها به پشت ظرفشویی برگرداند

 

 

 دریا و باران

 

در رابطه با زنان هم جنسگرا در عرصه ی هنری، ادبی، فيلم و مصاحبه، توسط دریا و " لزبين به چشم لزبين

در مورد زندگی، مشکالت و " معنای من"مطالب ستون . باران زیر نظر سردبيرفعاليت خود را آغاز کرده اند

در" از چشم لزبين به چشم لزبين"روحيات لزبين ها است و همراه با مصاحبه با لزبين ها و مطالب ستون 

ی اخبار و نقد فيلم های لزبينی و بایسکشوالی می باشد و نيز سعی داریم که در هر نشریه چراغ بتوانيم 

اميد آن داریم ما را د. دان و چهره های معروف  همجنسگرایان زن را به شما عزیزان برسانيماخباری از هنرمن

   dry_brn@yahoo.com .این راه نو همراهی کنيد

 

 

 

 

مامان، مامان یک لحظه خواست نشنود . به  دستکش ظرفشویی نگاه کرد باز هم فراموش کرده بود آن را دست کند

خواست دنيا را نگه دارد به حلقه ی روی ميز نگاه کرد هميشه قبل از ظرف شستن آن را در می آورد، آیا واقعا در جای

ه طرف صدا رفت عروسک باالی ویترین را به کودک داد، به اتاق خواب رفت به تختخواب خيره درستی ایستاده بود؟ ب

شد، تختخواب دو نفره با روتختی سفيد و مشکی، چه احساس تلخی را روی آن تجربه کرده بود سرش را برگرداند، 

به حمام رفت قطرات آب . هميشگیآرزو کرد بار دیگر که نگاه می کند آنجا نباشد ولی بود با همان شکل و اندازه ی 

زیر دوش تنها جایی بود که آزادانه به او فکر . ای کاش او را هم می شست و تمام می کرد. همه چيز را می شست

لب هایش. سرمای کاشی بدنش را مور مور کرد. به دیوار نزدیک دوش چسبيد. می کرد، زن همسایه ی دیوار به دیوار

 .ای کاش او هم هم زمان در زیر دوش بود. 

 ... ادامه دارد

را به کاشی چسباند و بوسيد

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dry_brn@yahoo.com
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 مصاحبه با زنان همجنسگرایان ایرانی جهت رساندن فریادشان به دنيا

 .خودتان را هر طور که مایليد برای خوانندگان ما معرفي کنيد

 . ما یم

 خودم را شناختم این حس در من وجود داشته و به هم جنس خودم کشش 

سر 

برنامه دارند و بازیگر هستند هم لزبين می گویند ولی  از نظر من دختر یا خانومی که به جنس خودش تمایل 

 کلی ندارند، درست است؟ گرايش جنسي شان مش

آید ولی اگر یک 

تا زمانی که مردم در مورد ما اطالعات نداشته باشند نسبت به ما حالت تدافعی . اهی های ملت ایران

 

م 

ضعيت که هر روز فشار بر روی زن در ایران است، خانم ها نتوانند حتی از خانه بيرون بيایند چه برسد به  و

 بيرون

در . ولی بيشتر احتمال می دهم که نمی دانند. ه خاطر حرمت نگه داشتن چيزی گفته نمی شود

 ند؟

 .ن موضوع بسيار درگير استدخترم با خانواده اش سر ای

 

گرافيست و مهماندار هواپي. ساله از تهران هستم ٢٧من آوید 

 ن هستيد؟شما لزبي 

از زمانی که. البته. بله

می تونم بگم که این حس را از دوم دبستان بيشتر شناختم وقتی که با همکالسی خودم  .داشتم

 . می کردمدعوا یک دختر دیگه 

 لزبين را چطور تعريف مي کنيد؟

های پورنو به کسانی که در فيلم 

 عاطفی داشته باشد و از بودن و لمس کردن یک همجنس خودش لذت ببرد 

خيلي ها فکر مي کنند که لزبين ها در ايران به دليل زن بودن و مخفي بودن  

ما در ایران به مخفيانه زندگی کردن عادت کردیم و شاید بخاطر همين است که کسی صدایش در نمی . من این حرف را قبول ندارم

 دوست دخترم در خيابان راحت راه من می خواهم با. ذره خودمان را با بيرون از ایران مقایسه کنيم می بينيم که واقعًا این زندگی نيست که ما داریم

تا زمانی که ما مخفی باشيم . می خواهم واقعًا جامعه من را بشناسد و قبول کند.  تا مثل خودم را ببينم۴می خواهم یک جایی باشد که .بروم 

 .معلوم است که احتمال این که تيری به ما اصابت کند کمتر است

 چرا مخفي زندگي مي کنيد از ترس کي؟

س مردم از ترس پليس و از ترس نا آگاز تر

در خارج هم زندگي کردن آشکار به. خيلی وقت ها شده که من مجبور شده ام از دوست دخترم فاصله بگيرم که به رابطه ی ما شک نکنند. دارند

ولی در ایران هم از مردم و هم از دولت وه. حداقل از دولت نمی ترسيم. لزبين زياد ساده نيست اما حداقل دولت و پليس حامي ما هستندعنوان 

من االن با دوست دخترم زندگی می کنم ولی حتی برای اجاره کردن خانه هم مجبور شدیم دروغ .از خانواده و دوستان  و از همه چيز می ترسيم 

فرهنگ ما بر این بنا شده که خانم ها هيچ حقی . در کل زنان ایرانی ترسو هستند.در ایران باید فرهنگ سازی بشود. م تا به ما شک نکنندبگویي

 .ندارند و مغلوب شده اند و این باعث توی الک بودن زن ها در ایران شده

 مي ترسيد که چه به سرتان بياید؟

من در درجه اول می ترسم که با این

 .چون در اینجا جنس مؤنث است که هدف اصابت همه گونه تيربالست. مشکالت ما

 مشکالت زندگي لزبين در ايران را چگونه تعريف مي کنيد

 محيط  وکاردر درجه اول، مشکل خانواده است، بعد محيط 

 آيا خانواده شما  از گرايش جنسي تان خبر دارند؟

گاهی فکر می کنم که می دانند و ب. من نمی دانم

در کل مادر من اگر بگویم با پسر بيرون می روم خيلی بيشتر . اد دارممن به این اعتق. هر صورت مادرها همه چيز را از نگاه بچه شان می خوانند

 .خوشحال می شود تا اینکه بگویم با دوستم بيرون می روم

در مورد ازدواج چي ؟خانواده شما را مجيور به ازدواج نمي ک

نه، خوشبختانه در مورد من اینطور نيست ولی  متأسفانه دوست 

  چطور يک لزبين مي تواند اين گونه ازدواج را بپذيرد، يعني اثرات آن چيست؟
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حال . در حاليکه هر کس خودش را بهتر می شناسد. دواج می دهند

آيا . منظور مشکالتي است که از طرف ديگران ممکن است برايشان پيش بيايدمي کنيم، 

حکومت ایران هيچ امنيتی برای هيچ کس نگذاشته است چه برسد به اینکه . 

عيت 

  داشته باشند و يا ازدواج کنند؟

 .ای تنها زندگی کردن درآمد کافی ندارند

 سخره است، نه؟

ا اعدام می شوند و لزبين ها بعد از سه دفعه شالق خوردن برای بار چهارم 

در مورد لزبين ها هم اگر ثابت بشود، محکوم به سنگسار یا . گذاشته می شود حتی درمورد شناخت بدبختی ها حق زن زیر پا 

ت 

 . را دیدند

دارد، مگر ند که شما در مأل عام دست به کاری بزنيد، وگر نه توی خانه ی شخصی که کسی نفوذ ن

حاال از بين این افراد . نی گرفته می شود و یک سری افراد جدید وارد گروه می شوند

 .دست و پایمان می لرزد که نریزند توی خانه و بگيرندمان)  پارتی(ی 

 در حد حرف می ماند چون برخورد دولت 

 

به نظر من بعضی ها به خودشان دروغ می گویند و یا به هر دليل دیگر تن به از

 .من خودم حاضرم تنهای تنها زندگی کنم ولی خودم را گول نزنم. اگر لزبين هم باشد که دیگر هيچی

 آيا زندگي برای يک زن، اگر بخواهد تنها زندگی کند، آن هم در شرایط ایران، ميسر است؟

 .خانم ها باید جسارت پيدا کنند.  بله به نظر من می توانند

ما در مورد کل جامعه سؤال . توانستن با خواستن فرق دارد

 يک زن راحتي و امنيت زندگي و تنها زيستن را در ايران داراست؟

هيچ کس در ایران از امنيت برخوردار نيست. نه اینکه مسلم است

با قاط. ولی منظور من این بود که زن ها می توانند به خودشان تکيه کنند و خود را باور کنند و نيازی به مرد نداشته باشند. نها هم باشدخانمی ت

ها آویزان تمام می گویم خير در ایران زنان راحتي و امنيت زندگي و تنها زيستن را ندارند و مشکالت لزبين ها  بسی بيشتر است چون مثل بقيه خانم 

 . یک پسر نيستند که از هر لحاظ  تأمين بشوند

پس براي تأمين زندگي مجيورند که با پسر رابطه

و حتی بعضی از لزبين ها که بر) استریت(بله آنهایی که هتروسکشوال هستند 

 لزبين ها در ایران چيست؟آیا می دانيد که مجازات 

م. سنگسار است، و مجازات بد حجابی، تبعيد است

بعضی ها معتقدند که وضعيت لزبين ها بهتر از گی هاست، چون گی ه 

 اعدام می شوند

 نه در اینجا هم باز

اینجا اگر دختری پایش به پاسگاه برسد و بخواهند نگه اش دارند دیگر امکان ندارد که سالم برگردد؛ توی دس .اعدام می شوند، مثل زمان باربارها

 .ولی در مورد پسرها اینچنين نيست. ه آزادش می کنندهمه می چرخد و بعد مثل تفال

 چگونه ممکن است ثابت کنند؟

با شاهدت شهود که این مسأله

 وقتي شاهدي نيست پس جرمي نيست؟

بله خوب این بيشتر در مورد این صدق می ک

 .اینکه محبت کنند و همدیگر را لو بدهند که بسيار پيش می آید

اینجا لزبين ها زیر زمينی با هم ارتباط دارند و هر از گاهی مهما

اگر منافعشان برآورده نشود مسلمًا می توانند خطرناک . د و بسيار خطر ناک هستندکسانی هستند که به دنبال منافعی وارد این جمع می شون

 .باشند و بقيه بچه ها را لو بدهند

ما حتی االن دیگه واسه یک دورهم

همه ی اینها. ر ایران قانونی رعایت نمی شودهمه ما قانون اسالمی را در مورد لزبين ها می دانيم ولی د

واقعيت این است که حکومت در دست کسانی است که به خون ما تشنه هستند و می توانند هر کاری که بخواهند با ما . بدتر از قانون می باشد

 .زم ندارند، انجام می دهندبرای اعدام و یا دستگير کردن کسی در ایران دليل ال. بکنند

 تشکر از اینکه وقت خود را به ما دادید با 

.به اميد نجات لزبين ها.  خواهش می کنم
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نامــه هــای تشــکرآميز و قــدرت بخشــی از خواننــدگان عزیــز       " از چشــم لــزبين بــه چشــم لــزبين    " و معنــای مــن " آغــاز فعاليــت ســتون هــای     از

 عزیــزان کــه نظــرات شــما باعــث دلگرمــی و انگيــزه ی مــا بــرای ادامــه ی راه اســت در کنــار فعاليــت    بــا تشــکر از توجــه و پشــتيبانی شــما . داشــتيم

 .نشریه دیگری را که مختص زنان همجنسگراست به شما معرفی می کنيم.مان در نشریه چراغ، 

 

 

 

 

ــن "نشــریه ی الکترونيکــی   ــی همجــنس م ــزبين ایران ــق   . "  ل ــاه از طری ــر م ــن نشــریه ه ــزان    Website و email   ای ــرای شــما عزی ــل دسترســی ب  قاب

 http://www.gfiran.bravehost.com: ب سایت

ــان همجنســگرا اســت کــه خــود شــامل بخــش     . مــی باشــد ــورد زن ــا در م ــن نشــریه تنه ــری )شــعر(هــای ادبــی  مطالــب ای ــيلم، موســيقی، (، هن ف

 .و دوست یابی می باشد ) خانواده، دوست دختر(، مشاوره ی لزبين )سکس(پزشکی ) شخصيت های هنری

 

و

 hamjenseman@gmail.com: ایميل
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 کيرنج

 يلی

 

 این بار در مورد چيزی می نویسم که قند تو دلتون آب بشه دور از هزل و طنز 

  قدمت این شی گرانبها و 

 هم با همان لغت فارسی استعمال می شده و نشان از 

المی وجود این شی گفتگوی این شاعر با زنی به   است ضمن نقل  ابوالفرج اصفهانی در شرح حال عمر بن اب

 ست و مرکب از دو واژه کير و رنگ به معنی کير مصنوعی است

و 

از عن 

 ن آلت مصنوع در قرن اول هجری دارد 

 فرفعت الی الوالی فاوجعها ضربا و طاف بها علی -  که بکيرنج

 ١٣۵ ص - ١٣٨۴احظ بتحقيق عبدالسالم محمد هرون مصر مکتبة الخانجی 

 می گایيد ـ    کيرنج  در حالی که مخنث را با

بمعنی 

 عورت را استعمال کير کاشی تعليم دهيد

شمع  ه

اشاره به نوع ساخت این آلت دارد که گویا از چرم و کاشی می ساختند و از یاد  ولی در همين شعر کوتاه  مال نکرده

 نزد ایرانيان قبل از اسالم متداول بوده و تحقيق در  که این آلت

 این باره مقالی وسيع تر می طلبد

ال

مهدی عق

بر کلمه کيرنج به معنای کير مصنوعی در قرن اول اسالم متداول بوده و این دليل

 است  دم شرق از دیربازشناخت آن در بين مر

که این کلمه فارسی بوده و در عربی جالب این 

 خالقيت ایرانيان در این مورد است

ی ربيعه که از شعرای قرن اول اس  

 ١٣۴۵ دارالکتب المصریه ١۶٩ ص - ١مصنوع اشاره کرده است االغانی ج

مصححين کتاب در حاشيه االغانی یادآور شده اند که این کلمه فارسی 

 و ه- معرب رنگ به معنی شکل و گونه - عضوالتناسل و رنج جمع الکيرنج و هی کلمة فارسيه مرکبه من کلمتين هما کير بمعنی کيرنجات

 بمعنی جدید و رنج ای اللون و الشکل و ذلک مج- نو -االولی   -بالفارسيه رنگ و معناه الشکل و اللون و ذلک مثل نيرنج المرکب من کلمتين 

 الخدعه و الخدیعه فمعناه البدعة الجدیدة 

ه به وجود ایجاحظ نيز در ضمن حکایتی اشار

و قال کانت بالمدینه امراة ماجنه یقال لها سالمة الخضرا فاخذت مع مخنث و هی تني

ا اظلم من الرجال انتم تنيکونا الدهر کله فلما نکناکم مرة واحدة الجمل فنظر اليها رجل یعرفها فقال ما هذه یا سالمة فقالت اسکت باهللا ما فی الدني

 قتلتمونا 

رسایل الج

زن شوخ و هرزه ای به نام سالمة الخضرا بود او را با مخنثی گرفتند  گویند که در مدینه-

عبدالسالم محمد هرون نيز در توضيح این کلمه در ذیل کتاب آورده است الکيرنج نموذج لقضيب الرجل و الکلمة الفارسية مرکبة من کير 

 خذ و رنج و هو بالفارسية رنگ و معناه الشکل و اللون و انظر حواشی االغانی نفس المآ-١٠۶٨القضيب کما فی المعجم استينجاس مادة 

 در ادب فارسی نيز بعدها به این آلت اشاره رفته است عبيد زاکانی می گوید 

 دیدم زنکی ساخته از چرم ذکر

---------- 

و همو گوید 

 و در رباعيات نيز می گوید 

از کير ادیم و کاشی و نيم 

 دیدم همه را و آزمودم تو بهی

مه کيرنج را استعاگر چه عبيد کل

 عبيد بنا بر قراین بسياری از رساالت جاحظ استفاده فراوان برده و از این کلمه با خبر بوده است نبریم که 

  غلمان که ما حکایت جاحظ را از آن نقل کردیمخصوصا از رساله ُمفاخرة الجواري وال 

با توجه به اصالت لغت کيرنج و فارسی بودن آن و قدمت استعمال آن پر واضح است 
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 س گرایی چيست؟

 ""ه و کانون مدافعان استداللی مسيحيتوهشکد

http://www.carm.org/questions/homosexuality.htm 

50sheqalim@gmail.com

 

کسانی هستند که می خواهند بگویند کتاب مقدس همجنس بازی را محکوم نکرده ولی 

برای اثبات اینکه همجنس گرایی ) صرفنظر از رویدادها(آیه های مختلفی ] با ایمان[مردم 

ه 

 

بـه  .  مراجعه شد  )١(قيم عبارات صرفنظر و به قدیمی ترین ترجمه پارسی موجود          

ن

 ]مترجم. )۴(به طبع رسيده

اگر دو مرد با هم نزدیکی کنند عمل قبيحـی انجـام   : " TNIV] " ردن خودشان است

 و دزدان ١٠ ]همجنس بـازان [و لواط] پولدارها–مالداران  [مانو متنعّ ] کسی دارند         

مرد با .  و همچنين مردان هم استعمال طبيعی زنان را ترک کرده، از شهوت خود با یکدیگر سوختند٢٧

 و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ٢٨ تقصير خود را در خود یافتند مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار

 

نظر کتاب مقدس در مورد همجن

پژ

 قسمت اول

 ترجمه آریا مهرگان

www.shabesepid.wordpress.com

، تا انداز" دنيا می خواست دگرگون شود"م خدا در معنای کال. اشتباه است ذکر می کنند

با وجود این حقيقت پابرجا، که کتاب . ای بيشتر مناسب آن شهوات گناه آلود شان است

مقدس همجنس گرایی را به عنوان یک گناه محکوم می کند اجازه بدهيد به آنچه که فرموده

 :نگاه کنيم

ت گرامی بودن کتاب مقدس در نظـر مـؤمنين، از   در اینجا الزم است توضيح داده شود به جه    [

ترجمه مست

، ناگزیر معادل سـاده تـر و امـروزی برخـی از واژگـان، در                     دليل قدیمی و ُمَعرَّب بودن نثر ترجمه فارسی و مشکل بودن درک آن برای عموم پارسی زبانا

  TNIVهمچنين ترجمه جدید آن نيز منظور گردیده که برگرفته از . خل آکوالد ذکر گردیددا

 کتاب مقدس که بـه تـازگی و بـا اصـالحات بسـيار در کلمـات و حتـی        )٣( و  نسب نسخه جدید استاندارد آمریکایی      )٢(نسخه نوین بين المللی امروزین    

" ر تلطيف کالم خدا برای دنيای امروزبه منظو: "تغيير و تبدیل معانی که به گفته بانيان آن

هـيچ مـردی نبایـد بـا مـردی دیگـر       : "  TNIV." اسـت ]  گنـاه –زنـا  [مکن، زیرا که ایـن ُفُجـور  ] سکس[ مثل زن ِجماع ] مردان[و با ذکور  " ,٢٢:١٨الویان  

 "است] شرم آور[کند چون این عمل بسيار قبيح] سکس[نزدیکی

خـون ایشـان بـر خـود ایشـان      . هـر دو ایشـان البتـه کشـته شـوند     . و اگر مـردی بـا مـردی مثـل بـا زن بخوابـد هـر دو فجـور کـرده انـد             ", ١٣:٢٠ الویان    

یعنی خونشان مباح است و گناه ریخته شدن خونشان به گ.[است

 " کشته شوند، و خونشان به گردن خودشان می باشدداده اند و باید

و ]زشت کاران [آیا نمی دانيد که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی شوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان             " , ٩:٦-١٠رساله اول پوُلس رسول به قرنتيان         

 کسانی که بدون ازدواج با هم رابطه س–زنا کاران   [بت پرستان و زانيان   

مگر نمی دانيد که مردم نادرسـت از برکـات   : " TNIV." و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد] فحش دهندگان[و طمعکاران و ميگساران و فّحاشان

 و زانيـان و آنـانی کـه بـدنبال زنـان و مـردان بـدکاره مـی افتنـد، و               شهوت رانان، بت پرسـتان    ! سلطنت خدا بی نصيب خواهند ماند؟ خود را فریب ندهيد         

و کسانی که به دیگران تهمت می زنند و یا مال مـردم را مـی خورنـد، در دنيـای جدیـدی کـه خـدا                           ] خوران[همينطور دزدان، طمعکاران، مشروب خواران    

 " سلطنت می کند، جایی نخواهند داشت

از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسليم نمود، به نوعی که زنانشان نيز عمل طبيعی ", ٢٦:١-٢٨رساله پوُلس رسول به روميان   

را به آنچه خالف طبيعت است تبدیل نمودند 

http://www.carm.org/questions/homosexuality.htm
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ل 

 

د 

این بدان معنی است که قلبهایشان بوسيله . د مبتال شده ان

ت و مانند هر 

و هرگز ] از گناه خود اظهار پشيمانی کند[، نادم شود ]مصلوب شود[ه صليب کشيده شودباید ب. اه دیگری، تنها یک روش برای آن ممکن است

رستگاری یک همجنس باز دعا کنيد همانطور که برای هر کس دیگری که آلوده به 

 

ل ُسدوم، قصد تجاوز و همجنس بازی با دو فرستاده 

ور و اعمال شنيع همجنس بازان، خداوند در توفانی از آتش و گوگرد در نتيجه این اقدام و دیگر ُفُج.  که برای دیدار لوت آمده بودند را داشتند

 .وم و َعموره را نابود ساخت

ل، 

٢٢:١٨( 

 ."خون ایشان بر خود ایشان است. هر دو ایشان البته کشته شوند.  هر دو فجور کرده اند

ان  

دادن به والدین، بچه دزدی، قصور و شکست خوردن در گرفتار کردن یک ] فحش[یا دشنام] حمله و نبرد کردن[رائمی چون قتل، محاربه 

زنای 

به همين دليل است که خدا مردم را به حال خود رها کرده است تا خویشتن را به : "TNIV." ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته بجا آورند

 و مردها نيز به جای ٢٧ که حتی زنها به جای روابط جنسی طبيعی، با زنان دیگر مرتکب اعمال قبيح می گردند گناهان زشت آلوده سازند، بطوری

اینکه با زنان خود روابط طبيعی زناشویی داشته باشند، با مردهای دیگر مرتکب گناهان شرم آور می شوند بنابراین سزای کارهای کثيف خود را در 

پس همانطوری که ایشان خدا را ترک کرده اند و حتی حاضر نيستند به وجود او اعتراف کنند، خدا نيز ایشان را به حا ٢٨روح و بدن خود می بينند 

 "خود رها کرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاکشان خطور می کند، به عمل آورند

او]. خالف صنع پروردگار است[ خدا قرار می گيرد این موضوع در مقابل آفرینش. همجنس گرایی به طور واضحی در کتاب مقدس محکوم شده است

بر خالف گناهان دیگر، برای همجنس گرایی توسط خود خداون. این را خداوند مقرر کرده و این حق است.آدم را آفرید و سپس جنس زن را خلق نمود

آنها به تمامی شهواتشان: ساده است] خدا[این حکم. مجازاتی شدید وضع شده

بدون آگاهی از اعمال زشتشان، آنان . با این وصف، آنها نمی توانند خطاهایی که مرتکب می شوند را ببينند). ١:١٨ روميان(گناهانشان سخت شده 

 .بدون بخشودگی، رستگار نمی شوند. بدون مسيح، آنان بخشوده نخواهند شد. نخواهند توانست توبه کنند و به مسيح ایمان بياورند

 

 واکنش یک مسيحی نسبت به همجنس باز چه باید باشد؟

همجنس بازی یک گناه اس. ما نمی توانيم تنها به جهت آنکه کسی همجنس باز است او را دوست نداشته باشيم یا برای او دعا نکنيم

گن

به عنوان یک مسيحی، شما باید برای . دوباره مرتکب آن گناه نشود

بنابراین شما باید مانند هر شخص . است اما در ذهن خداوند است] کبيره[ده به گناهی بزرگبا وجود اینکه همجنس باز آلو. گناه است دعا می کنيد

به نفع یک. هرچند، معنی این عمل این نيست که شما گناه او را تأیيد می کنيد. دیگری که با احترام و وقار برخورد می کنيد با او نيز مواجه شوید

 )الف (.ندهيد] رأی[ر خداشناسی باطل است شهادتکه از نظ] هنجار[نظریه قابل قبول اجتماع 

   

 عهد عتيق

مردم گناهکار اه.  اولين اشاره ای است که در کتاب مقدس مطرح می شود)۶(١:١٩-١٣پيدایش 

خدا

شهرهای ُسد

 : الویان است] کتاب[اشاره بعدی در ِسفر

کند، چون این عم] سکس[هيچ مردی نباید با مرد دیگری نزدیکی:"نتيو." و با ذکور مثل زن جماع مکن زیرا که این ُفُجور است"

الویان  (."  است] شرم آور[ار قبيحبسي

و اگر مردی با مردی مثل با زن بخوابد"

الوی(."ان می باشداگر دو مرد با هم نزدیکی کنند، عمل قبيحی انجام داده اند و باید کشته شوند، و خونشان به گردن خودش:"نتيو

١٣:٢٠( 

سرگردانی ها و مبارزه برای بقاِء بنی  اسرائيل، اجازه زندانی کردن و یا اصالح و یا اعاده . در اوایل عهد عتيق، زندگی بسيار سخت و خشن بود

عهد عتيق مجازات مرگ . عيد می شدهر کس که به طور جدی از قاعده و هنجار اجتماع منحرف شده بود، سنگسار و یا تب. حيثيت مجرم را نمی داد

را برای ج

، ]یکشنبه یا شنبه[ تعطيلمی شود، جادوگری و افسونگری، جماع با حيوانات، کار کردن در روز] انسانها[حيوان وحشی خطرناک که باعث مرگ

، کفر، ادعای پيغمبری دروغين، ]روحانی یا عالم دینی[با محارم و نزدیکان، زنای محصنه، رفتار همجنسگرایانه، فحشاء و روسپيگرِی دختر کشيش

 .  استدر زمان ازدواج تعيين کرده] داشتن پرده بکارت[شهادت کذب در دعوی های اساسی و ادعای دروغيِن باکره بودن
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آمده در 

واژه نامه، چيزی که از نظر اخالقی منزجر کننده است معنی می 

شود 

 چون از وجود و قلب انسان است که فکرهای ٢١. ان را نجس می سازد، افکاری است که از وجود او تراوش می کند

 طمع به مال دیگران، ٢٢ا کاری 

 تمام این چيزهای شرم آور از ٢٣. قلب، شهوت، حسادت، بدگویی و غيبت، خودپسندی و هرگونه حماقت دیگرشرارت، فریب و ت

نان، بت پرستان و 

 و و همينطور دزدان طمعکاران، مشزوب خواران] )٧(مجرمان همجنس باز[نيان و آنانی که بدنبال زنان و مردان بدکاره می افتند،

 ١١طنت می کند، جایی نخواهند داشت 

ه 

می دهد، 

سه 

ه 

  اول قرنتيان ١:٨-٣ روميان ١٦:١-١٧یوحنا . (بمانيم" عهد عتيق"، ما مایل نيستيم تحت تسلط قوانين خشن "عهد جدید"این مهم است که مطابق 

گاه کيفر و پاداش هر دو در جای. در درجه دوم اهميت قرار دارد] مجازات[اکنون برای رسالِت توبه و رستگاری عيسی مسيح کيفر) . ٢٠:٩-٢١

 . بيشتر از این دوران زندگی بطور شایسته ای داده خواهند شد] جهان آخرت[ابدی

.  آمده١٢:١٥، ٢٤:١٤بود همچنانکه در اول پادشاهان ] جندگی[در روزگار عهد عتيق، عمِل همجنسگرایانه شدیدا مربوط به آئين کفر و فحشاء

جهان در هر دو ذکری که از فعاليت همجنسگرایانه به ميان " پليدی" در واقع، .)شامل آئين فحشاِء زنان نيز می شود] موضوع[همچنين این (

عبری /که این، مطابق ریشه یونانی" تووعباه"سفر الویان، ترجمه ای از کلمه عبری 

، بسياری از پژوهشگران کتاب مقدس معتقدند محکوميتی که در ِسفر الویان مطرح می از اینرو. اما معنی قوی بت پرست هم می دهد. دهد

 .قطعی نيست] از کتاب مقدس[هر چند، این تفسير. بيشتر محکوميت بت پرستی است تا عمل همجنسگرایانه شان

 

 عهد جدید

 : محکوم کرده استعيسی مسيح هرگز از همجنس گرایی نامی نبرده، اما او تمام اشکال فساد جنسی را

 

آنچه انس ((

دزدی، آدم کشی، زن: نادرست بيرون می آیند، و منجر به اعمال نادرست می شوند، اعمالی نظير

 )٢١:٧-٢٣ تنيو، مارک(.)) وجود و قلب انسان سرچشمه می گيرد و انسان را نجس ساخته، از خدا دور می کند

 

 : مورد این موضوع نقل قول کردهپوُلس رسول، در اولين رساله خود به قرنتيان، بارها از آیات بسياری در

شهوت را! ود را فریب ندهيد مگر نمی دانيد که مردم نادرست از برکات سلطنت خدا بی نصيب خواهند ماند؟خ

زا

کسانی که به مردم تهمت می زنند و یا مال مردم را می خورند، در دنيای جدیدی که خدا سل

بعضی از شما در گذشته، چنين زندگی گناه آلودی داشتيد، اما اکنون گناهتان شسته شده، و شما وقف خدا و مورد پسند او شد

 )٩:٦-١١تنيو، رساله اول پوُلس به مسيحيان قرنتس   ()٨(.ند ما عيسی و قدرت روح القدس ميسر شده استاید، و این در اثر کار خداو

بنابراین ما باید به نسخه اصلی که به زبان یونانی است . ستتفاسير مختلفی از این آیات بر حسب اینکه کدام نسخه کتاب مقدس باشد موجود ا

در زبان یونانی " فاحشهء مذکر"، ترجمه کلمه ای چون "طایر"مطابق لغت نامه یونانِی .  نگاه کنيمول گفتهبرای دریافت آنچه که پوُلس رس

می شود هرچند که این به طور مجازی در راه منفی برای نزدیکی به یک بچه " لمس کردن مالیم"که ترجمه تحت اللفظی آن " )٩(ماالکوس"

. مذکر به کار برده شده] جنده[یا بطور کلی به یک روسپی) ط جنسی با یک مرد نشانده شدهپسری نوجوان که برای رواب( یا شاهد )١٠(ُمَزلَّف

معنی ]" لواط گر[یک بچه باز "یک عبارت یونانی است که " )١١(آرسه نوکوایتس"ترجمه شده، " مجرمان همجنس باز"عبارتی که در اینجا 

آر"بعضی معتقدند که این معنی برگرفته از کلمه .  آميزش همجنسگرایانه استکسی که درگير در هر نوعی از سکس غير طبيعی مخصوصا

 .صریحا در مورد مردی است که یک بچه ُمَزلَّف را نشانده، اما این قطعيت ندارد" نوکوایِتس

در این  . ٨:١-١٠س رسول به تيموتائوس  و رساله اول پوُل٢٥:١-٢٧دو ذکر دیگر در مورد عمل همجنس گرایانه در عهد جدید به ميان آمده، در روميان  

مناسبات طبيعی را به مناسبات غير طبيعی تغيير داده "نقل قول از روميان دوباره در مورد اشخاص بت پرست، پوُلس به زنی اشاره می کند که 

 :ا ستکه منظور از این تغيير اعمال لزبين ه" است

رند، عمدتا عقاید باطل را پذیرفته و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد ایشان به جای اینکه به حقيقت وجود خدا ایمان بياو

به همين دليل است که خدا مردم را به حال خود رها کرده است تا خویشتن را به گناهان زشت آلود.ستایش است، می پرستند
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 اعمال قبيح ميگردند، و مردها نيز به جای آینکه با نسی طبيعی، با زنان دیگر مرتکب

. نمونه ای از روابط همجنسگرایانه بوده) ٢٦:١دوم سموئيل  

 برده نيز نام)  ٢٠:٢١ ، ٧:٢١ ، ٢٦:١٩ ، ٢٣:١٣در یوحنا " حواری عاشق عيسی("و بين عيسی و یوحنا ) ١٤:١روت ( باطات ميان روت و نعومی 

ه 

 همجنس

یک زندگی و یا شر

 :ف

 .تمام نقل قولها، از نسخه نوین بين المللی امروزین و نسخه جدید استاندارد آمریکایی کتاب مقدس آورده شده است: وجه

  TNIVتوضيحی مختصر در مورد کتاب مقدس

پژوهشگران و مترجمان بيشماری برای رساندن کتاب مقدس به انگليسی . تن خود داستانی پيچيده و مفصل داردهمانند م

با ایمان و بدون انحراف در متن نسخه عبری، یونانی و آرامی باقی مانده اما تنيو در . در حد امکان به صورت دقيق و قابل فهم کوشش کرده اند

 )٢٢:١٩، داوران ۵:١٩پيدایش (عنوان تجاوز جنسی 

 ، کتاب دوم پادشاهان ٤٦:٢٢، ١٢:١٥-١٣،   ٢٣:١٤-٢٤ اول پادشاهان ] ِسفر[، کتاب١٧:٢٣-١٨تثنيه  (پنج بار به عنوان مکتب روسپی گری  

  ): ٩:٦-١٠رسول به قرنتيان  

ر   )رساله اول پوُلس رسول به تيموتائوس چهار

 مرکز -١

٢- TNIV (Today's New Internat 

٣- A

و ایشان نيز مکانهای بلند و ستونها و اشير یم بر هر تل بلند و زیر هر درخت ."  " مکروه استَه

و ." "وافق رجاسات امت هایی که خداوند از حضور بنی اسرائيل اخراج نموده بود، عمل می نمودند

سازند، به طوری که حتی زنها به جای روابط ج

بنابر این سزای کارهای کثيف . زنان خود روابط طبيعی زناشویی داشته باشند، با مردهای دیگر  مرتکب گناهان شرم آور می شوند

 )٢٥:١-٢٧رساله پوُلس رسول به روميان  ( .خود را در روح و بدن خود می بينند

 

 دسنمونه ها در کتاب مق

 ٣:١٨-٤اول سموئيل  ()١٢(گاهی اوقات گفته می شود که روابط ميان داود و یوناتان

ارت

 . شده اند

اما این در جامع. هم پيوند می شویم] سکسی[در جامعه امروزین غربی ما در  لمس کردن، نوازش و بوسيدن و کلمه عشق با یک ارتباط جنسی

 .اکثر پژوهندگان کتاب مقدس معتقدند این روابط بيش از یک دوستی معمولی نبوده است. زمان کتاب مقدس اصال اینچنين نبوده

اج با ازدو

شاید این غفلت برای این باشد .  با همجنس  برای یا در مقابل هر یک از این دو نشده است)١٣(در کتاب مقدس هيچ اشاره ای به ازدواج یا شراکت

یعنی در دوران کتاب مقدس هيچ کس با همجنس خود ازدواج نمی کرده .[که این مسئله در زمان کتاب مقدس مطرح نبوده است

 ]نمی شده

  ...ادامه در شماره آینده

 

 

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

ال

ت 

تاریخ ترجمه کتاب مقدس 

زبانان 

 :برای اطالعات بيشتر به سایت زیر مراجعه کنيد. روزی صحبت می کنددنيای امروزی با زبان ام

www.tniv.info   

 : منبع

http://www.twopaths.com/faq_homosexuality.htm 

 :به همجنس بازی اشاره شده استدر کتاب مقدس دوازده بار 

دو بار به  •

•

٦:٢٣-٨( )۵( 

له اول پوُلس رسا: (یک بار به عنوان فحشا و بچه بازی •

در اشاراتی غير مشخص و تلویحی الویان ، الویان ، روميان ، : ( با

 http://farsicrc.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=31&id=235&Itemid=294: پژوهشهای  مسيحی

ional Version)

N SB (New American Standard Bible)  

 /http://www.ibs.org/bibles/farsi: يد به برای دیدن ترجمه امروزین کتاب مقدس رجوع کن -۴

 اجرت فاحشه و قيمت سگ را برای هيچ نذری به خانه ١٨. نباشد] لوطيی[از دختران اسرائيل فاحشه ای نباشد و از پسران اسرائيل لواطی"   (-۵

يُهو خدایت مياور، زیرا که این هر دو نزد خدایت يُهَوه

 و الواط نيز در زمين بودند و م٢۴. سبز بنا نمودند
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ه را نيز از ملکه بودن معزول کرد، زیرا که او تمثالی به 

را 

 

و راه 

 و به خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر، ۴. ان فطير پخت، پس تناول کردندخانه اش داخل شدند، و برای ایشان ضيافتی نمود و ن

 

يدان 

با 

ستيم 

 و و دزدان] ان

و 

 ."خداوند و به روح خدای ما

Partn 

 و مادر خود، َمعک١٣. و بتهایی را که پدرانش ساخته بودند، دور نمودالواط را از والیت بيرون کرد 

ها وبقيه الواطی را که از ایام پدرش، آسا باقی مانده بودند،آن." "و آسا تمثال او را قطع نموده، آن را در وادی ِقدرون سوزانيد. جهت اشيره ساخته بود

و َاشيَره را از خانه خداوند، بيرون از اورشليم به وادی قدرون برد و آن را به کنار نهر قدرون سوزانيد و آن را مثل غبار، نرم ." "از زمين نابود ساخت

مه ها به جهت اشيَره می بافتند، و خانه های لواط را که نزد خانه خداوند بود که زنان در آنها خي٧. ساخت و گرد آن را بر قبر های عوام الناس پاشيد

 ." خراب کرد

۶- Old" :و چون لوط ایشان را بدید، به استقبال ایشان برخاسته، رو .  نشسته بودمو وقت عصر آن دو فرشته وارد ُسدوم شدند، و لوط به دروازه ُسدو

ب را بسر برید، و پاهای خود را بشویيد و بامدادان برخاسته، اینک اکنون ای آقایان من، به خانه بنده خود بيایيد، و ش<<:  و گفت٢. بر زمين نهاد

بسيار نمود، ] خواستن چيزی با زاری و التماس[ را الحاحن اما چون ایشا٣>> .نی، بلکه شب را در کوچه بسر بریم<<: گفتند>> .خود را پيش گيرید

با او آمده، به 

آن دو مرد که امشب به نزد تو در <<:  و به لوط ندا در داده، گفتند۵. یعنی مردم سدوم، از جوان و پير، تمام قوم از هر جانب، خانه وی را احاطه کردند

 و گفت ٧.  آنگاه لوط نزد ایشان، بدرگاه بيرون آمد و در را از عقب خود ببست۶>> .ا ایشان را بشناسيمآمدند، کجا هستند؟ آنها را نزد ما بيرون آور ت

ایشان را االن نزد شما بيرون آورم و آنچه در نزد شما پسند آید، با .  اینک من دو دختر دارم که مرد را نشناخته اند٨. ای برادران من، زنهار بدی مکنيد

: و گفتند>> .دور شو<<:  گفتند٩>> .، زیرا که برای همين زیر سایه سقف من آمده اند]نداشته باشيد[ی بدین دو مرد نداریدایشان بکنيد لکن کار

پس بر آن مرد، یعنی لوط، بشدت هجوم آورده، >> االن با تو از ایشان بدتر کنيم. ما شود و پيوسته داوری می کند] مهمان[این یکی آمد تا َنِزیل<<

 اما آن اشخاصی را که١١.  آنگاه آن دو مرد، دست خود را، پيش آورده، لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در را بستند١٠. د تا در را بشکنندنزدیک آمدن

آیا <<: تند و آن دو مرد به لوط گف١٢. ، خویشتن را خسته ساختند]خانه[به در خانه بودند، از خرد و بزرگ، به کوری مبتال کردند، که از ُجستِن در

 زیرا که ما این مکان را هالک خواهيم ١٣کسی دیگر در اینجا داری؟ دامادان و پسران و دختران خود و هر که را در شهر داری، از این مکان بيرون آور، 

غروب همان روز  : "NTIV" >>.را هالک کنيم] مردم[ساخت، چونکه فریاد شدید ایشان به حضور خداوند رسيده و خداوند ما را فرستاده است تا آن 

: وقتی که آن دو فرشته به دروازه سدوم رسيدند، لوط در آنجا نشسته بود به محض مشاهده آنها از جا برخاست و به استقبالشان شتافت و گفت

در م: (( ولی آنها گفتند ٢. فردا صبح زود، هر وقت  بخواهيد، می توانيد حرکت کنيد. ای سروران، امشب به منزل من بيایيد و مهمان من باشيد((

او نان فطير پخت و شام مفصلی تهيه دید و .  لوط آنقدر اصرار نمود تا اینکه آنها راضی شدند و به خانه وی رفتند٣.)) شهر شب را به سر خواهيم برد

ن، از گوشه و کنار شهر، منزل لوط را  سپس در حالی که آماده می شدند که بخوابند، مردان شهر سدوم، پير و جوا۴. به ایشان داد که خوردند

 لوط از منزل خارج شد تا ۶>> .ای لوط آن دو مرد را که امشب مهمان تو هستند، پيش ما بياور تا به آنها تجاوز کنيم<<:  فریاد زدند۵محاصره کرده، 

 ببينيد، من دو دختر باکره دارم ٨.  کار زشتی نکنيددوستان خواهش ميکنم چنين: (( او به ایشان گفت٧. آنها صحبت کند و در را پشت سر خود بست

 مردان شهر ٩.)) آنها را به شما می دهم هر کاری دلتان می خواهد با آنها بکنيد، اما با این دو مرد کاری نداشته باشيد، چون آنها در پناه من هستند

االن با تو بدتر از کاری که می خوا. ی و حاال به ما امر و نهی می کنیما اجازه دادیم در شهر ما ساکن شو! از سر راه ما کنار برو: ((جواب دادند

 اما آن دو مرد دست خود را دراز کرده، لوط را به ١٠. آنگاه به طرف لوط حمله برده شروع به شکستن در خانه او نمودند.)) با آنها بکنيم، خواهيم کرد

 آن دو مرد از لوط ١٢. مردانی را که بيرون خانه بودند، کور کردند تا نتوانند در خانه را پيدا کنند و چشمان تمام ١١داخل خانه کشيدند و در را بستند 

 زیرا ما این شهر را ١٣در این شهر چند نفر قوم و خویش داری؟ پسران و دختران و دامادان و هر کسی را که داری از این شهر بيرون ببر : ((پرسيدند

 .))"د عليه ظلم مردم این شهر به حضور خداوند رسيده و او ما را فرستاده است تا آن را ویران کنيمتماما ویران خواهيم کرد فریا

٧-  "homosexual offender" ترجمه شده" لواط"که به (  که مجرمان همجنس باز معنی می دهد و در متن انگليسی و ترجمه قدیمی فارسی (

 .موجود است اما در ترجمه جدید حذف شده است

و بت ]زشت کاران[آیا نمی دانيد که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی شوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان: " در نسخه قدیمی کتاب مقدس چنين آمده-٨

همجنس باز[و لواط] پولدارها–مالداران [و متنّعمان] کسانی که بدون ازدواج با هم رابطه جنسی دارند–زنا کاران [پرستان و زانيان

و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد و بعضی از شما چنين می بودید ليکن غسل یافته ] فحش دهندگان[طمعکاران و ميگساران و فّحاشان

مقدس گردیده و عادل کرده شده اید به نام عيسی 

٩- malakos 

١٠- catamite دف بچه خوشگل یا بچه کونی در فارسی می آورنددر انگليسی عاميانه این کلمه را مترا. 

١١- arsenokoites 

١٢- Jonathan  فرزند شائول و دوست داود پيغمبر يوناتان 

١٣-  erships
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 .این متن از وبالگ خسرو ناقد برداشته شده است

http://naghed.net/index.html 

http://www.naghed.net/Az_digaran/Daneshvar.htm 

هنر ب

  

ستيتو گوته سال   ١٣۵۶تهرا

" قده من لسان ليفقهوا قولیاسرح لی صدری ويسر لی امری و حل ع" آه 

قصد دارم مسائل هنر . هايتان حجت  هايتان گشاده باد و گفته سينه

 . اختصار بررسی آنم  ن سوم و از آن جمله در آشور خودمان به

يم آه 

هر هنرمندی، در . شود ر هنر معاصر مطرح میايست آه د ن سر وجود، مهمترين مسئله

ع آند و 

اند و درحد  اين

 .ه صدای آب يعنی آزادی را بشنوند

ای 

 را گويم

ممكن است آثار لوآاچ را هم . ام  های هنری لوآاچ سود فراوان برده ضمنا در اين گفتار، از برداشت. ايم  دراين صورت با هم مسائل را مرور آرده. نيد

جنسيت و الزام مبارزه دائمی و استعمار برآن  نگی بشری و پناه بردن بهودبيگا

د 

السيك، 

امپرسيونيسم، . جهان عرضه داشته است؛ مثل اليوت های متعالی، درهمين زمان ما، بسی هنرمندان شايسته به ال ايده ی توجه به

ش 

  

 ميرد دون آزادی می

 متن سخنرانی سيمين دانشور

ن، ان

آنم با اين آلمه متين آغاز می

و دعايم برای همه شما اينست آه 

معاصر را در جهان و در آشورهای جها

اين پرسش ازل و ابد  الد مسيح در هند، بهتدوين شده در هزاره اول پيش از مي" اوپانيشادها"در 

خوان شود و اين پاسخ ازل و ابد را هم می چه منتهی می آيد و به عالم از چه بوجود می: خوريم برمی

 .گردد آسايد و درآزادی منحل می آيد، درآزادی می عالم از آزادی بوجود می

دفاع از آزادی، اي

آوشيده است از آن دفا. آزادی داشته است هر زمانی و بيش از هر زمانی در دوران ما، چشم به

آن برسد و هنرمند راستين امروز رسالت دارد آه برای احقاق اين حق بزرگ نژاد شريف انسانی، تا پای  به

 .جان بكوشد

ايم آه هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده،  ا و همچنين درآشور خودمان ديدهدر بسياری از آشوره

اين اميد آ به آب روان دامنه قلعه بيافكنند، اند تاسنگی از ديواره بلند باروها را بكنند و به توان خود آوشيده

  

 رسالت مهم را از ياد نبرده

ه جريان اندازم به نگاهی می. اين اميد آه اين حق برای هنرمندان و همگان همواره بازشناخته شود آنم، به سخنم را با ستايش آزادی، فتح باب می

 ممكن است تعداد زيادی از شما آنچه می. علت غرب زدگی در شرق هم شاخه و برگ آرده است هنری معاصر آه ريشه در غرب دارد و به

بدا

 .اندازيم  رئوس مطالب نظر می خوانده باشيد، يك بارديگر به

اند و از نماياندن   است؟ چرا هنرمندان معاصر آاوش درباره زيبائی را رها آردهآيا هنر معاصر هنر زشتی: اولين پرسشی آه مطرح ميشود اينست

آيا جواب اين پرسش چنين نيست آه زمانه ما، زمانه زشتی است و  زيبائی، آه تاآنون آفرينش آن ماموريت هنر بوده است امتناع ورزيده است؟ 

خشونت و ترس و سلب آزادی و تنهائی و گمگشتگی و از خ

آنچه در هنرمند حالت و احساس ميانگيز. طور آلی يك نوع بالغت، يعنی بيان برمبنای دريافت هنرمند از جهان و زندگی است حكمرواست؟ هنر به

 .علل بازدارنده هزار گونه سخن بر زبان و لب خاموش نداشته باشد  اگر به.انجامد، و بيان هنرمند معاصر ناگزير پر از تلخی است بيان می به

  

های گذشته و حتی طرز تفكر و جهان  شك نيست آه ممكن است شيوه. سه جريان مهم هنری درجهان امروز وجود دارد آه درخور مطالعه است

سبك نئوآ.  ما هنوز تعدادی از هنرمندان رمانتيك و خيال پردازنددرآشور خود. های ديرينه ميان بسياری از هنرمندان وجود داشته باشد بينی

يعن

مذهب هنوز ملهم بخ. آند ها را تويست داغ می ما خيلیدرآشور خود . اآسپرسيونيسم و سمبوليسم و آوبيسم و سورئاليسم هنوز آهنه نشده
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رئاليسم روانی متاثر . هنر بورژوازی معاصر در ادبيات واقع گرا و در آخرين حد تكامل خود واقع گرای انتقاديست. ر مدرن ضد رئاليسم و نوگراست

م را مد 

انسانی آه در هنر مدرن مطرح . اين را هگل گفته است. توان متمايز شمرد لنفسه انسان را از محيط اجتماعی و تاريخی او نمیی ا

در واقع . در واقع گرائی انتقادی انسان درگير آشمكشهای فردی در برابر تضادهای اجتماعی است. شود، ذاتا ناتوان و غير اجتماعی و تنهاست ی

م برون 

ن 

 را 

 

. د

و 

هنرمند را سيراب 

شود  ابهام و سمبل پناه ميبرد و اقليتی می هنرمند اينك به. گر نمي تواند واقع گرا باشد

را 

های ابتدائی  ويژه آاتوليسم، اسالم، بودائی گری، مذهب يهود و جهان نگری مسيحيت، به. های هنری در سر تا سر جهان است عظيمی از آفرينش

 .هنوز بسياری آثار هنری عرضه مي دارند

  

رئاليسم يا واقع گرائی انتقادی ، رئاليسم . آنم آه حاآم بر هنر زمانه، خاصه ادبيات اند اره میسه جريان هنری معاصر اش من دراين گفتار به

 . سوسياليسم، هنرمدرن

هن

اما واقع گرائی سوسياليسم تحقق يافتن و گسترش سوسياليس. شناسی فرويد و پيروان او نيز باين جريان هنری وابسته استازمكتب روان

 .نظر دارد

  

. راست است. ارسطو گفته است انسان حيوانی است اجتماعی. هر جهت، انسان هسته مرآزی محتوای آثار هنری است در هرجريان هنری، به

هستی، ف

م

در هنر مدرن آافكا پيش آسوت است و رئاليسم انتقادی در ادبيات، غوالهائی . ستی انسان جستجوگر، اميدوار و آينده نگر استگرائی سوسيالي

طور آلی ه در واقع گرائی، به. اما واقع گرائی سوسياليستی هنوز در آغاز راه است. همچون تولستوی و بالزاك و تا حدی ديكنز پرورانيده است

اما درو. طور عينی نشان مي دهند های شخصی او را به واقع گرايان برون گرا فرد و آشمكش. تواند وجود داشته باشد هم درون گرائی میگرائی و 

ای های انتقادی بهر دو شيوه نظر دارند و جالب اينست آه طبقه رئاليست. های اجتماعی توجه ميكند درون فرد و دهنيات او در برابر خصلت گرائی به

درون دهقانان استثمارشده راه بيابد، باز آنها  مثال تولستوی هر چند آوشش دارد به. آه خود ازآن برخاسته است ازدرون طبقات ديگر و ازبرون مي نگرد

چرا آه .  پوياايست واضح است آه ساختمان اجتماعی پديده. نگرد طبقه اشراف آه خودش جزو آنهاست ازدرون می اما به. را از بيرون نشان ميدهد

آنند و گذشته و آينده را از بيرون بيان  جالب اينست آه غالب هنرمندان تجارب زمان حال را از درون توصيف می. گذشته از حال و آينده درس مي گيرد

توان  سختی می آينده را به در واقع گرائی انتقادی دورنمای . زمان حال آليد درك گذشته است، اما آليد پيش بينی آينده الزاما نيست. نمايند می

چرا آه موازين اين طرز فكر عملی است و اساسا مبنای اين طرز تفكر . اما درواقع گرائی سوسياليستی امكان اين دور نما هست. مجسم ساخت

گيرد آه  راك وقتی صورت میاينگونه اد. آرزوی هر هنرمند واقع گرا توصيف تماميت يك جامعه و عوامل تعيين آننده آن جامعه است. درك آينده است

حقيقت اين ادراك هم عمقی است و هم سطحی، هم به. ها، تمام الزامات و تمام عوامل تعيين آننده يك جامعه مورد بررسی قرار گيرد تمام جنبه

ود را تا حد زيادی توصيف نمايتنها بالزاك موفق شد با آل آثارش جامعه فرانسوی زمان خ. اما چنين ادراآی آسان نيست. واقعيت مربوط است هم به

نگرش فلسفی  در زمان ما غير از جهان بينی فلسفی مارآسيسم و سوسياليسم، به. هر جهت يك نگرش فلسفی دارد هنرمند به

يابد  دست میای  آشف تازه آند و احتماال به هنرمند گرايش فلسفی خود را در واقعيت بيكرانی منعكس می. اگزيستانسياليسم نيز بايد اشاره آرد

 :در اين بيان عوامل زير موثر است. اين آشف را بيان ميدارد

های فرهنگی آن جامعه آه فضای فكری و روحی  ای آه هنرمند در آن باليده، سنتهای آن جامعه، آثار هنری گذشته و ميراث جامعه

آند و وقتی با عوامل بازدارنده  های جامعه خود مبارزه می و عليه نابسامانی ه استهنرمند راستين آزاديخوا. شود آرد، اينك هدف هنرمند مطرح می

هر جهت دي شود و به خاموشی می مواجه ميشود، محكوم به

ها هر قدر هم حسن نيت داشته باشند،  حكومت. پژمرد ت و اآثريت فاصله افتاد درخت هنر میفهمد، و هر وقت ميان اقلي آه اآثريت حرفش را نمی

هنرمندان  متاسفانه و حتی در آشورهای سوسياليستی اجازه انتقاد به. توانند برای هنرمند تصميم بگيرند و الگو و دستورالعمل تعيين آنند نمی

 . دهند نمی

  

هنرمند مدرن ممكن است جزئيات واقعی . اسا، تحريف شده، تغيير شكل يافته ؟ واقعيتی است دقيق، شبهاما واقعيت درهنر مدرن چگونه است
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من بداليل خاصی چون هنر مدرن االن در آشور ما خيلی تائيد مي . سازد درذهن خود از اين جزئيات يك دنيا آابوس زده و پر از دلهره می

در هنر مدرن . آنم؛ برای اينكه اين هنری آه النه ميشود فعال درآشورما آنم و محكوم می هنر مدرن صحبت می  بهود ازطرف مقامات، خيلی راجع

ر با 

اتوانی 

آيا 

انجامد و فرد برای آزادی ازاضطراب يا  حقارت و تحريف تصوير بشری میبينوائی و  عنوان يك اصل حاآم بر زندگی، خود به ك نيست آه قبول دلهره به

متاسفانه در . انگيزی آن است

تاريخ هنر  نگاهی به. مالل آور زندگی در نظام سرمايه داری است

توجه قرار دهيد خواهيد ديد آه گفته است اگر رنج را در قرون متمادی مورد " بودا. "دهد آه هنرغالبا از درد و رنج سرچشمه گرفته است شان می

آه حتی خدايان "اما همين بودا گفته است . های چهار اقيانوس است هايشان برابر با آب هايشان و نا آمی های مردم برای عدم رضايت ك

دردشناسی هنر مدرن ريشه روانی دارد و سر نخ اين رشته دراز . هنر مدرن نوع ديگری است و تسلطی بردرد هم وجود ندارد

مفاسد جامعه ميان هنرمندان  ن است و اعتراض بههای شخصيت، دلهره، انحراف جنسی، حاالت روحی هنرمندان مدر نا بهنجاری. رسد فرويد می

ما  آافكا شايد آاملترين هنرمند مدرن باشد، اما انسانی آه او به. شود آه خود انحراف ديگری است بيماری روانی مطرح می صورت گريز به رن به

 

برگزيند اما 

ش

دراين جهانی آه از هم گسيخته، يك شكل و ماشينی شده و . تواند موضوع هنرهای واقع گرا هم باشد تنهائی می. تكيه بر تنهائی انسان است

ای دربرابر چشم ماست، تنهائی يك پديده ناگزير هستی همه ماست؛ اما تنهائی آه درهنر نو مطرح  هستهضمنا نمای انهدام بشريت با جنگ 

انسانی آه در هنر مدرن مطرح ". هستی پرتاب شده است بشر به: "تيدگر گفته است. چون و چرای بشری شده است شود يك سرنوشت بی می

تواند با ديگران و اشياء خارج ارتباط برقرار نمايد و اگ نمی. واقعيت گريزناپذير هستی اوستهستی پرتاب شده است و تنهائی يك  شود واقعا به می

ضمنا يقين و اصل وجودی انسان تنها و ن. ای سطحی است و در عين اين تماس از افكار درونی خود منفك نيست شيوه يابد به ديگران تماس می

در تماس با . حدود تجربيات حسی خودش است اينگونه انسان تاريخ ندارد، زندگی اش محدود به.  است آه در هنر مدرن مطرح مي شود غيرممكن

اينجاست آه نيست . شود گيرد و اينجاست آه هنر تجريدی و انتزاعی می دهد و خودش هم شكل نمی جهان شكل نمی يابد، به جهان تكامل نمی

گويند آه ما محكوم در هيچی ابدی هستيم و چيزی بيش از  ه هيچ گرايان و نيست انگاران میاينجاست آ. گردد انگاری يعنی نيهيليسم مطرح می

 . نماميم آند آه ما آنرا هستی می های صابون نيستيم آه بر سطح يك حوض گل آلود مي ترآد و صدای خفيفی ايجاد می حباب

  

اما .  مدرن احساس دلهره، بيزاری، انزوا، ناميدی و انحراف ببار آورده استتجربه سرمايه داری برای هنرمندان. محتوای ديگر هنر مدرن دلهره است

 رستگاری را آزادی از اضطراب بدانيم؟ " بودا"قول  عنوان يك مشخصه اصيل انسان امروزی بپذيريم؟ يا به بايد دلهره را به

ش

هائی  برد و اثر هنری حاصل از چنين راه حل عنوان علت وجودی هستی پناه می خوار شمردن آار مقدرات و مقدرات يعنی جنسيت به از بين بردن آن به

غم  آه غالبا ناتوانی يا انحراف جنسی درون ما بهدهد،  جهان و هستی را يك فيلم هزل آميز نشان می" لوآاچ"قول  به

جشنهای  رجوع بفرمائيد به. شود ها تلويحًا و گاه رسمًا تائيد می آشورهای جهان سوم و همچنين در آشور ما غالبا اين گونه هنر و اينگونه راه حل

 )!، خود من خسته شدمخسته نشده باشيد (. شود هنری آه در آشور ما برپا می

  

  

علت آيفيت  محتوای ديگر هنر مدرن دردشناسی و بيمارگونگی است؛ و اين امر به

ن

اش

ردی را آه برخود تسلط يافته توانند م دو باره اين را مي خوانم، حتی خدايان نمی" توانند مردی را آه برخود تسلط يافته است شكست بدهند  نمی

 .است شكست بدهند

  

  

خوب، اما درد شناسی 

 به

مد

انسانی آه اميد را از دست . ايم ای را آزموده م، هراس تازهنوميدی پناه ببري اينكه از بد حادثه به. آند، مگسی است آه بدام افتاده است معرفی می

برد و زندگيش  دنيای ذهنيت انباشته از تنهائی و دلهره و هيچ انگاری پناه می گرداند و به دهد و هدفی در زندگی ندارد و از واقعيت روی بر می می

يك جشن هنری آه يك آقای  باز اشاره مي دهم به. حاصل  موجود پوچ بیيك شود، يا به يك حيوان درنده تبديل می درآسالت مطلق مي گذرد؛ يا به

هنر چنين آدمی. مي گويم، آن افتضاح را راه انداخت» اسكاندال«ببخشيد . را با روزنامه نگاران راه انداخت» اسكاندال«هنرمندی، هنرمند مدرنی آن 
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ی 

 

 

تواند  ی

هائی بسازند برای عروج به پلكانی باالتر و  اند مصابه اند، خواسته انتقاد منعكس آرده ف بكند و اگر هنرمندان وضع موجود را صادقانه يا به

 . التر 

ی 

 بر حق و عدالت و منطق همدردی و ديگر علت تاآيدی است آه اين جهت فكری جذابيت مردم گرائی در هنر به. خود جلب آرده است  را به

 

آف   (. های اجتماعی و راه و رسم زندگی بشر فعلی و شك در باره هر روشی است آه آزادی نژاد شريف انسانی را سلب ميكند

 

بينم آه از ديگران بياموزيم، اما  اشكالی نمی. شود اند بايد بياد بيآورند آه راه هنر شامل گذشته و حال و آينده می ت فراموشی سپرده

غرب و از خودبيگانگی، بلكه با آزادی و اعتقاد  ده را نه با فريفتگی نسبت بهآن بيگانه نباشيم و دورنمای آين شته خود را انكار نكنيم و نسبت به

درحال. ولی پرسيكتيو يك خورده بزرگتر ازاين است. يعنی علم دوری و نزديكی خواهم لغت فرنگی بكاربردم،  معذرت می. از پرسيكتيو محروم است

هم آند و رشته روايات با جزئيات را به پرسيكتيو جهت و محتوای هنری را روشن می. هم پيوستگی اثر هنری پرسيكتيو است آه ميدانيم آه آليد به

زند و از چاه  اجتماع پشت پا می اما هنرمند مدرن با ناديده گرفتن پرسيكتيو به. آند میهای روايت را تعيين  پيوندد و جهت رشد و تكامل شخصيت می

نفی هرگونه.  او توصيف حد آمال بيگانگی او از واقعيت عينی است تمثيل . دهد تمثيل تن می زند به افتد و در آخرش دست و پائی آه می چاله می به

 مواجهه بشر با  زند، مسئله اين پوچی دامن می مسئله ديگری آه به. ه پوچی مطرح ميشودمعنای ذاتی جهان و انسان است؛ و اينجاست آ

زندگی آه در آن وقوف و آگاهی  اما آيا زندگی انسان در واقع هيچ و پوچ است؟ . ای است آه يك تقدير تاريخی انسان دوران ماست های هسته جنگ

زندگی آه در آن اميد و دوستی و عشق و گل و شعر . تواند پوچ باشد تمی موجود است، نمیهای ا جنگ و دربافت هنرمندانه واقعيت حتی نسبت به

زندگی آه در آن مبارزه هست، بشرطی آه راه آن مبارزه با حق و حقيقت سنگ فرش شده باشد نم. تواند پوچ باشد  و موسيقی هست نمی

 .پوچ باشد

  

های  همواره خواسته است تعالی بيابد آه ارزش. همواره درباره وضع موجود شك آرده است. وده استال ب بشر همواره در آرزوی يك جامعه ايده 

آينده را آش

وا

  "بام   هرآه از آن بگذرد آيد به -ت اين آالم نردبان آسمان اس" 

هاست آه مردم گرائ سوسياليسم دارد، مدت هاست بشر چشم به مدت. هاست آه طغيان انسان دوستانه برعليه سرمايه داری مطرح است مدت

هنرمندان

 .آند يابی می

نخستين وظيفه هنرمند. تضاد عمده فعلی تضاد ميان جنگ و صلح است. ديگر طرح تضاد ميان سوسياليسم و سرمايه داری نيست. اما مسئله دوران

راه نجات در بررسی همه . های غربی نيست " ايسم"ه راه نجات بشريت الزاما گرويدن ب. امروزی طرد دلهره و گشودن راه نجاتی برای بشريت است

جانبه آليه نهاد

 )زدن حضار

  

ها غرب زده شده است و هنرهای سنتی و بومی  جمعی و ترجمهها، نفوذ وسايل ارتباط علت استعمار، نزديكی راه اما آشورهای جهان سوم آه به

دس خود را به

گذ

 .شرافت و حيثيت انسانی طرح ريزی کنيم به

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قسمتی از سخنان قاضی سعيد مرتضوی در شبکه ی سوم سيمای جمهوری اسالمی ایران

 دوم مرداد 

ودشان ظهور و بروز می دهند قانون است در واقع اصل قانونی بودن ن در رابطه با اعمالی که افراد از خ

و 

ه با 

وه 

  ...

. ت

که 

س 

ی 

بی 

ی 

  

 

ما مبنایما... 

افراد نسبت به انجام اعمالی ممنوع هستند که در قانون، آن را . جرم و مجازات ها بر رفتار و کردار افراد حاکم است

رم اگر که فعل یا عملی در قانون ج. جرم دانسته باشند و برای آن عمل مجازات مشخصی تعيين شده باشد

شناخته نشده باشد و مجازاتی نداشته باشد ما حق نداریم افراد را نسبت به آن منع کنيم و افراد را دستگير 

در رابط. در واقع اگر چنين اقدامی انجام دهيم خالف قانون و مقررات جاری کشور عمل کرده ایم. مجازات نمایيم

ها آزاد هستند که مویشان بلند باشد، کوتاه باشد و یا بعضا مدل مو و لباس بعضی از آقایان ، خب پسر ها و مرد

منتهی بحثی که اینجا مطرح است در بعضی از کشورهای غربی گر. بتراشند و مو نداشته باشند، ایرادی نيست

گروه های فاسدی هستند که در واقع تبليغ تيم و . های فاسدی است مثل هوی متال ها یا گروه های همجنس باز

ان را می کنند و در آن کشور ها اصال اینگونه فساد ها، همجنس بازی و مسائل خيلی سخيف جرم نيست وگروهش

ده مثال بلوزهایی وارد کشور شده بود و باب ش. اینها می آیند و در واقع تبليغ آن گروه و تيم شان را با مارک های خاصی می کنند. ممنوعيتی ندارد

خب سردار عزیز و .  یعنی من یک مرد مفعول هستمI am objectبود که در پشت آن بلوز ها با خط هایی هم که خيلی خوانا نبود نوشته بود 

ارجمندمان جناب آقای رادان تعریف کردند که در توچال گزارش دادند که یکی از این جوان ها چنين لباسی پوشيده و برای کوهنوردی آمده اس

وقتی که این فرد متوجه شده بلوزش را بيرون آورده و گفته اگر من می دانستم . ين ارشادی به او تذکر دادند که این جمله معنایش این استهم

می یا برخی از همين همجنس بازان مدل مویشان را یک مدل خيلی ناهنجار و مشمئز کننده و مدلی . این چيز را نوشته بلوز را تيکه تيکه می کردم

مدل های منحرف . زنند که با سایر افراد جامعه فرق داشته باشد و در واقع این مدل مو نشان دهنده این گروه همجنس باز و این گروه فاسد است

 اسانيروی انتظامی فرد را دعوت می کند و می گوید که بر. غربی که در واقع این مدل مارک آن گروه منحرف است مورد برخورد قرار خواهد گرفت

این فرد خجالت می کشد و خودش می . این عکس و تصویر و این مجله ی خارجی و این مسائل، موی شما مدل افرادی هست که همجنس بازند

گروهبعد به آن آرایشگاهی که این مو را زده مراجعه می کنند و اگر دیدند این فرد عالما و عامدا و با آگاهی و سوء نيت چنين . رود و اصالح می کند

اما اگر آن فرد هم اظهار بی اطالعی کرد و معلوم شد سهوی بوده و سوء نيتی . را ترویج می کند خب پلمپ می شود و با او برخورد می کنيم

منحرف غربنابراین موی پسرها یا نوع مارک لباس آنها اگر مرتبط با مدل های . نداشته خب با او کاری نداریم و تذکر می دهيم تا دیگر تکرار نکند

باشد یعنی در واقع نشان و مارک گروه های منحرف باشد، قریب به اتفاقشان بعد از دریافت تذکر و آگاهی دیگر استفاده نمی کنند و این برای نيرو

آن در قانون در خصوص ترویج ولی اگر افرادی باشند که بدانند، عالما و عامدا و با آگاهی بخواهند این گروه را ترویج کنند . انتظامی تعریف شده است

 . مقررات داریم، قانونگذار اجازه ی برخورد با آن افراد را داده است و ما با آنها برخورد می کنيم گروه های منحرف و فاسد

 

در واقع تشکيل باند و گروه و 
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 هارات سعيد مرتضوی ظجدید خشونت ها در داخل ایران و ابيانيه ایرکيو در ارتباط با موج 

 و به دنبال اعتراضات بر حق مردم ایران در مورد فشارهای روزافزون دولت، موج جدیدی از اختناق و سرکوب در داخل ایران آغاز ی دو هفته گذشته

ير ضوی در مصاحبه ای با برنامه ی کوله پشتی، در تاریخ دوم مرداد، به تأکيد و تفصيل از همه ی گروه ها و افرادی که هدف موج اخ

ن 

 

 . ند

ن به دست آمده بعيد نيست که آقای سعيد 

نی، 

 و 

آغاز دوران جدیدی از خشونت، کشتار، و نقض حقوق 

بر . سانه های آزاد، برنامه ی ادامه ی این کشتارها را می توان دنبال کرد اخير را همه شنيده اند و همچنان در صدر اخبار همه ی ر

فشار بر سازمان های بين 

 زمان دگرباشان جنسی ایرانی

001 

 

  ٨۶ مرداد ۵

  

ط

 . گشته است

آقای سعيد مرت

در این اظهارات، ایشان اشارات بسيار دقيق و روشنی به اکثر گروه های به ظاهر ناقض قواني. خشونت و کشتار دولتی در ایران هستند نام می برند

ضمن در . اسالمی و رسمی دارند و به تفصيل از انواع پوشش و آرایش و و مدل موی غير قابل پذیرش و بخشش از دیدگاه دولتی سخن می گویند

برای آنکه زهر آشکار تهدیدات خشونت بار خود را بپوشانند مطرح می کنند که چنانچه مجرم از مفهوم و پيام سر و وضع خویش آگاه نباشد در اولين 

ر و گزارشات ظاهرًا ایشان در طی بيانات خویش کوچکترین التفاتی به تصاوی. دستگيری مجازات نشده و تنها با گوشزد و رهنمود ارشاد خواهد گردید

در شرایطی که رعایت قانون و حقوق . مکرر از شيوه ی برخورد مأموران انتظامی با افرادی که به زعم ایشان مجرم شناخته می شوند، نداشته اند

 او را افراد کمترین دغدغه ی سيستم قضایی ای ست که به محض هدف قرار دادن فرد، با توحش و خشونت، و بدون شک به قصد ارعاب ناظرین،

مورد توهين و تحقير و حمالت جسمی قرار داده و در بسياری از موارد قبل از اینکه افراد قادر به کوچکترین توضيحی در مورد اتهام خود باشند از آنان

 . شنوندگان باشدجز پيکری خون آلود و در هم شکسته چيزی باقی نمانده، قطعًا توضيح آقای مرتضوی نمی تواند باعث دلگرمی و اطمنيان خاطر 

با استناد به . در طی همين مصاحبه ایشان به عمد، و نه به اشتباه، از عنوان همجنس باز، به جای کلمه ی همجنسگرا، پنج بار استفاده کرده اند

ه اشد مجازات نموده ا که ظاهرًا روی بلوز پسر جوانی دیده شده، جامعه ی همجنسگرایان ایران را تهدید بI Am Objectترجمه ی غلط از جمله ی 

 همزمان با اعتراض به نقض مستمر و دائم حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسالمی ایران اعمال هر گونه IRQOسازمان دگرباشان جنسی ایرانی 

سازمان های فعال در خشونت و فشار بر کليه ی اقشار جامعه ی ایران، و بخصوص اقليت های جنسی ایران را محکوم نموده و از کليه ی افراد و 

 . زمينه ی حقوق بشر درخواست مداخله ی قانونی جهت جرم زدایی از هویت دگرباشان را دارد

با شناختی که در طول تاریخ سياه و مرگبار جمهوری اسالمی ایران از این حکومت و راهکارهای آ

 ناام این دولت و همچنين متهم ردیف اول قتل های بيشماری از جمله زهرا کاظمی، در شرایطی کهمرتضوی، چهره ی شاخص قوه ی قضایی 

بی عدالتی، بی کاری، فساد و فشار روزافزون فقدان آزادی های فردی و مدنی حيات جامعه را به مخاطره انداخته، هم و غم خویش را صرف ترجمه

 .  نسل جوان سر خورده و عاصی از شرایط بنمایندتفسير مدل مو و یا نوشته های روی لباس

نکته ی تأسف بار این است که در اکثر موارد این رفتار و اظهارات جنون آميز مقدمه ای است بر 

 . افراد جامعه

خبر اعدام های

 . طبق اخبار داخلی و تأیيد نشده قرار است که در این دوره از اختناق و فشار حدود سيصد نفر به جرائم واهی اعدام شوند

 ی این حکومت بلند نموده و با بر همه ی ماست که در هر کجا که هستيم صدای اعتراض خود را نسبت به رفتار وحشيانه

   . المللی حقوق بشری این موج خشونت و کشتار را متوقف کنيم

  

سا

www.irqo.net 

info@irqo.net 

-416-548-4171

http://www.irqo.net/
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پا مل در اعدام به جرم لواطأسخ آیت اهللا صانعی بر ضرورت ت

 تغيير مجازات هايى نظير مجازات لواط در صورت وهن اسالم

http://www.feqh.org/fa/estefta/estefta01.htm 

 

 ) دامت برآاته(ه العظمى صانعىمحضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آية الّل

س ـ چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوه هاى منصوص در شرايط خاص به مصلحت 

اسالم و نظام مقدس اسالمى نباشد، مثًال وهن اسالم و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسالم يا نظام مقدس 

 ها را به مجازاتهاى ديـگرى تغييرداد؟ اسالمى نشان دهد آيا جائز است آن مجازات

 رعايت مصلحت را نموده و براى ج ـ به هيچ وجه جائز نيست چون قوانين اسالم براى هميشه است و شارع تعالى

و 

 

 

ى 

به 

 :پی نوشت

۵٧ . 

يلى آه مذآور است در آتب لواط به همان نهجى آه در محل خود مسطوراست آه بايد به اقرار و چهار مرتبه و چهار شاهد به تفص

اجراى حدود در زمان غيبت امام عليه (ا

همه دورانها هم رعايت مصلحت نموده ، چون براى هميشه است و اصوًال جواز تغيير احكام بر مى گردد به نفى 

، ) ١)(ان الحكم إّال لّله يقص الحق وهو خير الفاصلين( و شرآت در قانونگذارى است حاآميت وقانونگذارى شارع

بعد از آنكه امرى به صورت حكم اسالمى مطرح باشد و فقيه آن را حكم اسالمى دانسته و از منابع استفاده نموده

ه بلكه با شّك در بودن و نبودنهمان حكم برايش حّجت است و جايگزين نمودن چيز ديگرى به جاى آن افتراء على الّل

نبودن آه تشريع و ادخال ماليس من الدين في الدين است نيز افتراء و حرام مى باشد و مسئله ناپسندى جوامع و يا خشن دانستن آنها احكام 

ران نيست و إّال احكام بايد به تدريج تغيير آند و در نتيجه اسالمى نماسالم را نمى تواند مشّرع باشد و قوانين اسالم تابع انظار و بينش هاى ديگ

آرى وقتى به اين گونه مسئله ها برخورد نموديم بايد دقت زيادترى در استنباطمان بنمائيم تا شايد به نظرّيه و فتواى . ماند تا خشن باشد يا سهل 

اى حدود در زمان غيبت محّل تأمل و توقف است و بايد به جاى آنها تعزير نمود ويا برسيم آه معتقداست جواز اجر) ٢)(قدس سره(مثل ميرزاى قمى

نظريه اختصاص اثبات به طرق خاّصه ، يعنى چهار مرتبه اقرار عن وجدان دينى با وضعى آه در روايات آمده و يا چهار شاهد عادل آن هم با وضع خاص 

بعد از زمان حضور ائمه معصومين صلوات الّله عليهم اجمعين تحّقق پيدانكرده و نمى آند برسيم، آه بنده به خود آه غالبًا بلكه به طور ُآّلى در ازمنه 

بر اين نظرهستم و راه اثبات را در حدود عرضّيه منحصر به همان دو راه مى دانم الغير، به هر حال با يكى از اين دو نظرّيه اشكالها مندفع مى گردد و 

 به فتواى فقهاء عظام براى هميشه محفوظ مى ماند و شبهه تغيير و تجديد نظر در احكام ، و هميشگى نبودن آن به وجود احكام اسالمى با توّجه

 .نمى آيد

 

آن در اسالم چه رسد به علم به 

ـ انعام ـ آيه ١

 ـ اما اثبات زنا و ٢

توقف دارم ثمره در بيان اين نيست لكن حاآم شرع يعنى مجتهد عادل شايد ) سالم الّله عليه(علماء و چون حقير در اجراى حدود در زمان غيبت امام

 خود آند و عفو آند تا چنين شخصى را به مقتضى حال تعزير مى تواند آرد و بهتراين است آه اين شخص توبه آند و صاحب حق هم اسقاط حق

 . ٧١٣، آتاب الحدود والديات ص٢جامع الشتات ج. آنكه حّد هم ساقط شود چون از جمله حقوق الناس است

ز  هرگاه چهار مرد عادل مثل ميل در ُسرمه دان ديده و شهادت بدهند بر زنا حّد الزم مى شود ، اما حقير در جو

، آتاب الحدود ٢جامع الشتات ج. تامل دارم و ليكن هرگاه بر مجتهد عادل ثابت شد به قدرى آه مصلحت داند او را تنبيه و تعزير مى آند)السالم

 .٧٣١والديات ص
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 زدم جوالی امسال

سی ایرانی مراسمی را در دانشگاه تورنتو برگزار سال گذشته سازمان دگرباشان جن.  دومين سالروز اعدام دو نوجوان در مشهد بود،زدهم جوالی

ن دو نوجوان سرگرفته است که می توان شرکت کنندگان در این بحث ها را به سه نبودن ای/بر سر همجنسگرا بودن

 .

سترن از سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد بودند که در شرایط امروز ایران که افراد به جرم شرکت در ميهمانی، روزنامه 

نگاه 

ای بسيار زیادی بحث ه. باشد از کسانی بود که به شدت پيگير برگزار کردن این مراسم بود

 

 از حق ایط امروز می تواند دفاع

ی 

مروز 

در رسانه های ...  هایی از قبيل آدم ربایی، تجاوز، لواط و ی از افراد به عنوان اراذل و اوباش با جرم

ه زبان 

یان 

 

نو

 آرشام پارسی

 

نو

 کشور مراسمی در حمایت از دگرباشان ایرانی برگزار شد  که بيشتر اعتراضی بود به نقض سيستماتيک حقوق بشر و ٢٧در حداقل هم زمان کرد و 

 . اعدام همجنسگرایان در ایران

 بحث های زیادی در این دو سال

افرادی هستند که معتقدند آن دو نوجوان همجنسگرا بودند و به دليل رابطه ی عاشقانه محکوم به مرگ /دسته ی اول سازمان ها: دسته تقسيم کرد

ودن آنها را انکار کرده و دليل اعدام این دو نوجوان را تجاوز به عنف می دانند و افرادی هستند که همجنسگرا ب/شده اند و دسته ی دوم سازمان ها

افرادی هستند که معتقدند در شرایط فعلی نمی توانيم به صورت مطمئن در مورد /دسته ی سوم که سازمان ایرکيو از آن دسته است، سازمان ها

 .جازات مرگ به دليل رابطه ی جنسی وجود دارد و باید این مجازات حذف گرددگرایش جنسی آنها نظر دهيم اما مهم این است که در ایران م

از اوایل ماه جون مکاتباتی در بين تعداد معدودی از فعاالن جنبش دگرباشان در ارتباط با برگزاری دومين سالگرد اعدام این دو نوجوان شروع شد

ار شود و به دولت ایران فشار بيشتری وارد شود تا دست از شکنجه و اعدام تعدادی پيشنهاد کردند این مراسم در سطح بسيار وسيعی برگز

 . همجنسگرایان بردارد

اسکات النگ و جسيکا ا

دستگير، شکنجه و در برخی موارد اعدام می شوند، جانب احتياط باید ... همچون اراذل و اوباش بودن و نگاری، فعاليت های مدنی، و با عناوینی 

 .داشته شود و نتيجه ی هر اقدام با دقت بررسی شود

مایکل پترليس، وبالگ نویسی از سانفرانسيسکو می 

بين مایکل پترليس و اسکات النگ در این باره انجام شد و بارها از طرف سامان دیده بان حقوق بشر تأکيد شد که رعایت امنيت دگرباشان جنسی 

سازمان های مختلف باید واردتعدادی از فعاالن اروپایی معتقد بودند که در روز نوزدهم جوالی از طریق اتحادیه ی اروپا و . داخل ایران در اولویت باشد

 .  عمل شد و تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در کشورهای مختلف، برای اعتراض به اعدام همجنسگرایان برپا کرد

در ایميلی در پاسخ به مایکل پترليس نوشتم که یکی از راههای مناسب و مؤثر دفاع از حقوق دگرباشان ایرانی در شر

دولت های . زندگی دگرباشان جنسی پناهجو خصوصًا در کشورهای اروپایی باشد که روزانه با خطر بازپس فرستاده شدن به ایران روبه رو هستند

. ندسياست های سر سختانه ای در برابر درخواست پناهجویی دگرباشان جنسی ایرانی اتخاذ کرده ا... انگلستان، سوئد، آلمان، نروژ، سوئيس و 

دولت های . پناهندگان زیادی از انگلستان به ایران بازپس فرستاده شده اند، و بسياری از ترس دیپورت، به دیگر کشورهای اروپایی متواری شده اند

 ایران پس اگر فردی را به. اروپایی خوب است حقوق دگرباشان جنسی ایرانی در کشور خود را رعایت کنند و پناهنده ها را به ایران برنگردانند

اگر این تظاهرات در جلو دفاتر و وزارتخانه ها. بفرستند و او در آنجا دستگير، شکنجه و یا کشته شود، کشورهای اروپایی نيز بی تقصير نيستند

راض به نقض  با اعت.مهاجرت و امور پناهندگان برگزار شود کمک بيشتری به شرایط دگرباشان جنسی ایرانی، حداقل در خارج از ایران می کند

از مناسب ترین ابزار فعاليت ا. سيستماتيک حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی در ایران از دولت هایتان بخواهيد از پناهندگان حمایت کنند

 .آگاهی رسانی و فعاليت های مدنی است

در هجدهم جوالی با انتشار خبر اعدام تعداد

به طوری که فدراسيون ملی دگرباشان جنسی در اسپانيا بيانيه ای را ب. مختلف طوری انعکاس داده شد که تمامی این افراد همجنسگرا بودند

کرد و از تمامی دگرباشان ایرانی خواست که اگر می خواهند زنده منتشر " آغاز کشتار دسته جمعی همجنسگرایان در ایران"اسپانيولی با عنوان 

طی تماسی تلفنی با استفان بریس، مدیر اجرایی جمعيت جهانی همجنسگرا. بمانند هر چه سریع تر ایران را ترک کرده و جان خود را نجات دهند
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واستار رعایت حقوق دگرباشان جنسی ردهایی خ

و 

 و 

مدهای فاجعه انگيز این قبيل بيانيه ها را متذکر شوند زیرا آنها هيچ پيش از شعبه ی اروپایی ایلگا خواستيم که با این فدراسيون تماس گرفته و پيا

 . بينی ای برای افرادی که از ایران خارج می شوند نکرده اند و مسئوليتی در این باره نپذیرفته اند

سرانجام در نوزدهم جوالی امسال تنها در چند شهر مراسمی برگزار شد و با جمعيت با حمل پالکا

 ساله ی ایرانی پس از یک سال و نيم سرگردانی در فرانسه دستگير و ٢١جالب است بدانيم که در همان روز حميد یک همجنسگرای . ایرانی شدند

مپينی را برای جلوگيری از دیپورت او آغاز سازمان ایرکيو ک. به بازداشتگاه فرستاده شد تا اقدامات الزم برای بازپس فرستادن او به ایران انجام شود

 CIMADEبا همکاری سازمان . کرد و در هفتاد و دو ساعت اول موفق به جمع آوری تعداد زیادی نامه های اعتراض آميز خطاب به دولت فرانسه شد

ACTUP Paris به او این امکان را دادند . از بازداشتگاه آزاد شد این نامه ها به وزیر مهاجرت و داخلی فرانسه ارسال شد و پس از مدت کوتاهی حميد

 با برگزاری تجمعی در ميدان حقوق ACTUP Parisسازمان . که از زندان خارج شده و درخواست پناهندگی بدهد تا پرونده اش مورد بررسی قرار بگيرد

 نامه ای مشترک به زبان فرانسه از طرف سازمان های همچنين. بشر پاریس خواستار متوقف کردن دیپورت دگرباشان جنسی ایرانی از فرانسه شد

در آن نامه از دولت . مدافع حقوق بشر نوشته شد و به مقامات دولت فرانسه ارسال گردید و رونوشت آن را به سفارت ایران در پاریس ارسال کردند

 کند و از طریق مذاکره ی نمایندگان دو کشور این کشتارهافرانسه خواسته شده بود که هر چه سریع تر نسبت به اعدام های اخير در ایران اعتراض

 .نظایر آن متوقف شود
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 "دگر باشان را از خود طرد نکنيد

  برنامه ی روز هفتم–

http://www.bbc.co.uk/persian/seventhday/story/2007/07/070716_she-parsi.shtml 

 

 دگرباشان جنسی ايرانی در گفتگوی اين هفته ]سازمان[ آرشام پارسی از انجمن

ثير اين بحث بر بحث ديگری که مربوط به حقوق همجنس أ بودن همجنس گرائی به ميان آمد و ت

او توضيح می دهد که همواره تمايالت همجنس گرايانه داشته است ولی پدر . تجربيات خودش می گويدشنونده ای از ايران درباره 

نس آرشام پارسی تصريح می کند که از اين گونه موارد که همجنس گرايان برای بودن با همج. دهد

مجنس گرائی ناشی از فشارهای اجتماعی و محدوديتی است که برای ارتباط بين زن و مرد 

 که در ايران  استانی به آنهائی

 فتگو را بخوانيد

ایران در   دگرباشانمان برنامه ی امروزمان آقای آرشام پارسی از انجمن

در 

به شما 

 . م به همه ی شما دوستان عزیز در برنامه ی روز هفتم و تمام شنوندگان شما در سرتاسر دنيا

رند اما بدون تعارف ممکن ذا

است دیدگاه هایی که خصوصًا از ایران مطرح خواهد شد دیدگاه خيلی مثبتی در رابطه با همجنسگرایی و همجنسگرایان نباشد و من نمی خواهم از 

"

 سياوش اردالن

رادیو بی بی سی 

ابتدا درباره مفهوم دگرباشی صحبت کرد و توضيح داد که تحقيقات نشان می دهد 

 جامعه ای دگرباش جنسی است که عمده آن را بين پنج تا هفده درصد جمعيت هر

 .همجنس گرايان تشکيل می دهند

 

وال و جوابی هم درباره بحث انتسابی يا اکتسابیئس

 .گرايان می شود

در ميان اين گفتگو 

 .ش او را سراغ روانشناس فرستاده اندرو ماد

 بنا دارد تغيير جنسيت بدست آخر اينکه نهايتًا

 . دهند فراوان هستندیهای خود، جنس خود را تغيير م

چند شنونده نيز در تماس با برنامه اظهار نظر کردند که ه

 . جمعيت ايران همجنس گرا باشدر می گويد اگر چنين بود پس بايد بيشترظرد اما آرشام پارسی با رد اين نوجود دا

 دگرباشان جنسی ايرانی برای کمک رس]سازمان[ محورهای ديگر گفتگوی اين هفته درباره فعاليت های انجمن

 مشکل دارند

 

گ

اما ميه: روز هفتم

دگرباشان یعنی تمام کسانی که از . ] دگرباشان جنسی ایرانی از کاناداسازمان[ امریکا 

لحاظ جنسی الزاما تمایلی به جنس مخالف ندارند و به جنس مشابه تمایل دارند یا دیگر 

همينک بر روی خط . موارد که آقای آرشام پارسی خودشان توضيح بيشتری می دهند

 بحث ما بر روی همجنسگرایی و مشکالتی است که همجنسگرایان هستند اما عمدتًا

پيش از آن شماره . ایران دارند و به همين دليل در خدمت آقای آرشام پارسی هستيم

 است و می توانيد هر صحبتی و سؤالی در مورد ٠٠۴۴٢٠٧٨٣۶٠٣٣١تلفن برنامه 

رشام پارسی خيلی آقای آ. همجنسگرایی دارید با آرشام پارسی در ميان بگذارید

 .خوش آمد می گویم

 سالم می کن:پارسی

اميدواریم که امروز شنونده های زیادی بتوانند با ما تماس بگيرند و دیدگاه های خودشان را با شما در ميان بگ: روز هفتم
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 .ه دگرباشان یعنی چی؟ اول توضيحی راجع به این مفهوم داشته باشيم

 همجنسگرایان یا هوموسکشوال ها، دوجنسگرایان یا 

 درصد ٢ درصد دوجنسگرا و ۵ درصد هر جمعيتی همجنسگرا، ١٠ تا ۵ر شده است از 

 .قول فقها انتسابی است یا اکتسابی

معموًال 

ی شود و چيزی نيست که از 

 برای آنچه که هستند؟ 

 

بعضی ها معتقدند که ژنتيکی . الیف استایل یا یک سبک زندگی است

 . ر فعاالن در این زمينه معتقدند که گرایش جنسی انتخابی نيست

د که این اگر شما موافق نباشيد با همجنسگرایی و بگویي. و علمی آن شویم

شور 

دقيقًا همانند 

ی توانند قبول کنند و می گویند ما چطور امروزه خيلی ها نم. یی آشنا هستيد

اگر ما به این چيزها بی تفاوت . که دو مرد دست همدیگر را بگيرند و راه بروند، همدیگر را ببوسند، پس خانواده چه می شود

یا 

به همين . ميرند، طرد شوند و یا مورد دشنام قرار بگيرند

يل چند سالی است که روز جهانی مقابله با هوموفوبيا را اعالم کرده اند و اقدام به اطالع رسانی در مورد دگرباشان می کنند تا این فشارها دل

ن فالنی ها برای خودشان نگاه ک"آن لفظش استفاده کنم اما بر کسی پوشيده نيست که خيلی ها که االن دارند برنامه را می شنوند بگویند که 

 "انجمنی راه انداخته اند

  البته شما اسم سازمان ما را اشتباه گفتيد، سازمان دگرباشان جنسی ایرانی:پارسی

توضيح دهيد ک: روز هفتم

ی استفاده می کنيم که شامل ما دگرباشان را به جای واژه ی اقليت های جنس:پارسی

 . بایسکشوال ها و دگرجنسگونگان یا ترنسجندرها می باشند

 . ولی عمومًا به لحاظ آماری اگر اشتباه نکنم اقليت های جنسی بيشتر همجنسگرایان هستند: روز هفتم

 جهانی منتش طبق آمارهایی که از طرف سازمان های:پارسی

 .  درصد هر جمعيتی دگرباش هستند١٧ تا ١٢دگرجنسگونه هستند که در کل 

پيش می آید که خوب این یک بحث جالبی را پيش می آورد، وقتی که شما این آمار را می دهيد خصوصًا در جامعه ایران این بحث : روز هفتم

همجنسگرایی با شخص به دنيا می آید یا یک چيزی است که یاد می گيرد و به 

.  نظریات متفاوتی وجود دارد اما اگر پای صحبت های همجنسگرایان بنشينيد اکثر آنها معتقد هستند که همجنسگرا به دنيا آمده اند:پارسی

نيست و از جامعه و محيط آن را نمی گيرند و از زمانی که به دنيا می آیند این روحيات و تمایالت در آنها دیده ماکتسابی 

 .رادیو، تلویزیون، برنامه ها و دیگران آن را یاد بگيرند

 که بگویند ما را راحت بگذارید ما اصًال این طور به دنيا آمدیم؟ فکر مطمئن هستيد که خيلی ها این دليل را صرفًا برای این عنوان نمی کنند: روز هفتم

نمی کنيد این بحث انتسابی بودن یک توجيه باشد 

اگر حتی.  خوب امروزه حتی عده ای هستند که از نظر ژنتيکی این مسئله را بررسی می کنند و در اصل به دنبال ژن همجنسگرایی هستند:پارسی

ژن هم وجود نداشته باشد و آن را از محيط دریافت کرده باشند باز هم یک 

 . است و در مقابل آن عده ای معتقدند که یک سبک زندگی و یا یک انتخاب است

 ارد؟از نظر شما فرقی از نظر حقوق آنها در هر دو صورت ند: روز هفتم

امروزه اکث. در هر صورت از نظر حقوق بشر تفاوتی نباید وجود داشته باشد :پارسی

بسيار خوب، حاال کمی وارد این بحث های فکری و فلسفی : روز هفتم

یک بحث ژنتيکی است منطقًا به اینجا کشيده می شود که اگر ژنتيکی است شاید بتوان با علم پيشرفته ی ژنتيک همجنسگرایان را عوض کرد 

 . شاید آن هم به خودی خود توجيه نکند که همجنسگرایی خوب است یا بد. چنانچه بعضی از دانشمندان این فکر را کردند

 معتقدند که اگر این مسأله ژنتيکی باشد پس درمان وجود دارد و امروزه خيلی از روانشناسان و پزشکان داخل و خارج از کبله، افرادی :پارسی

اما کسانی که این نظر را قبول ندارند پس لزومی برای درمان نمی بينند چون . معتقدند که همجنسگرایی را درمان می کنند

 . و اگر گرایش جنسی ژنتيکی باشد می توان مردم دگرجنسگرا را نيز درمان کرد تا همجنسگرا شوند. استدگرجنسگرایی طبيعی 

 شما چند سال است که خارج از ایران زندگی می کنيد؟: روز هفتم

  دو سال:پارسی

خوب پس خيلی با ذهنيات مردم امروز در مورد همجنسگرا: روز هفتم

می توانيم بپذیریم 

 . باشيم و اجازه دهيم کانون خانواده از بين می رود و نظم جامعه از هم گسسته می شود

این نپذیرفتن، سازگار نشدن مردم چيزی را به نام هوموفوبيا . خب دقيقًا این مسائل به ریشه های فرهنگی هر جامعه ای بر می گردد :پارسی

همجنسگراستيزی به وجود می آورد و خيلی از مردم به دليل این نپذیرفتن ها ممکن است ب
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چيز 

االن که .  قرار دارند یکی به دليل زن بودن و دیگری به دليل همجنسگرا بودنشان و معموًال مشکالت بيشتری دارندجنبه تحت فشار

 

 

 یگين خوبه خدا رو شکر ما از این چيزا نداریم همون پسر یا دختر

شکار سازی آکه امروز 

 

قط سر 

 

ن است از اسنثناء ها باشم خواهش می کنم که وقت بيشتری به من بدید چون می خوام با 

. را به خودشان جلب می کردند

ترین 

امروزه خيلی از دولت ها هستند که حقوق بشر را رعایت می کنند، حقوق همجنسگرایان را به . این تنها مربوط به ایران نمی شود. برطرف شود

سميت می شناسند، ازدواج آنها و پذیرفتن فرزند توسط خانواده های همجنسگرا قانونی است اما هنوز در برخی از خانواده ها این مشکالت وجود ر

 .دارد و ممکن است بعضی از پدر و مادر ها آنها را نپذیرند و این نشان می دهد که ریشه در فرهنگ دارد

خب همه . اال که اشاره کردید مسئله فرهنگی است و در ایران مسئله همجنسگرایی جا نيافتاده استمن می خواستم بپرسم که ح: روز هفتم

در فرهنگ ما برای زن ها باز هم یک درجه عقب تر و سخت تر است می خواستم بپرسم تفاوتی بين زنان همجنسگرا و مردان همجنسگرا در ایران 

 وجود دارد یا نه؟

اگر در کشورهای غربی حقوق زن و مرد . دارد و آن این است که متأسفانه در جامعه ما زن ها حقوق خودشان را ندارند بله تفاوت وجود :پارسی

رعایت می شود و تساوی حقوقی دارند و تبعيضی بر اساس جنسيت آنها وجود ندارد اما در ایران این تبعيض وجود دارد و خب معموًال زنان 

همجنسگرا از دو 

بحث خانواده و مسائل فرهنگی شده اگر اجازه بدهيد قسمت کوتاهی از نامه ای که  چند ساعت پيش برای من ارسال شده است را برای شما

 : است که از اهميت خاصی برخوردار استبخوانم که در آن مسائلی مطرح شده

به نظر من چيزی.  حتی اسم همجنسگرا رو نشنيدنتعدا زیادی از آنهارادیوویی مثل بی سی سی  صد ها هزار نفر در دنيا ایرانی مخاطب داره که "

 .ردن من و شما که مردم ایران روی اون خيلی تعصب و حساسيت دارن مذهبشونه و اینو هميشه بهانه می کنن واسه رد ک

 که االن دارین  گوش می دین  و تو دلتون می هابهشون بگو  ای مادر ها و ای پدر

رو مادرش هنوز محرمش که کنارت نشسته و از خدا می خواد شما به رادیو گوش کنين امکان داره گی یا لز باشه فقط نمی تونه حرف بزنه چون پد

 منی .اینها بچه های ما و در خونه های ما با عشق پدر مادر بزرگ شدن. نياومدنسمون آاز  بگو همجنسگرایان ایران .نيستند

 بگو ای . انحراف به من بزنندنوادم که نزدیکان من هستند اعتماد می کنم نباید طرد بشم وخدا رو خوش نمی یاد  مهر بچه بازی ووامی کنم و به خ

 بزرگ بين خودتون و بچه ءبه جای پر کردن خال مادر ها و ای پدر ها  زرق و برق های تو خالی و الکی خوش برای بچه هاتون خوشبختی نمی یاره

  "ه و دم نمی زنهتون باشين از دلش خبر دار شين ببينين کجای دلش داره می سوزه  سعی کنيد دوست بچ،هاتون با چيز های بی ارزش

ال جواب پس بده  بگو ؤتون باید سه تون نترسين از فردایی به نام قيامت نترسين که بچه بگو ای مادر ها و ای پدر ها  بواسطه دین و مذهب از بچ["

و ای مادر ها و ای پدر هابگ .فریده خودش خوب می دونه چيکار کنه تين نه بچه هاتون خدایی که اونو آال پس بده خود شما هسؤاونی که بایيد س

نس گرا می کنه نه شما وظيفه مادری و پدری رو انجام دادین با این کار فجازدواج های تحميلی به بچه های همجنسگراتون نه اونها رو دگر 

و قيامتش ایمان دارین به بنده خدا نتون می کنين اگه به خدا واخذه اون جوؤارین به ناتوانی هاتون و از همه مهمتر خودتون رو یک عمر مذپوشی مي

تون امروز باه شکار سازی کرد جواب اعتمادش رو با درد و سر کوفت ندین اگه بچای مادر ها و ای پدر ها   اگه بچه تون پيش شما آبگو  .ایمان بيارین

 دیگه هم تو دلم بود ولی اشک هام یخيلی چيزا .ين تا عرش خدا نلرزهنشما صادق بود بدونين که محرم راز و دردش بودین این حرمت رو پاره نک

 "]اره تایپ کنم خودت خوب می دونی چی بگیذنمي

اما اگر با همجنسگرایان آشنایی ندارید دقيقًا همين طور است که آقای پارسی در نامه . شنونده ای را داریم از ایران که روی خط هست: روز هفتم

 :شنونده عزیز بفرمایيد. گرا است و می خواهد که تغيير جنسيت بدهداین شنونده ما می گوید که همجنس. خواندند

من چون در این بحث شما ممک. درود بر شما: شنونده

این مشکلی نبود که . خودم را در جایگاه یک زن قرار می دادممن از بچگی تمایلی به جنس مرد داشتم و البته . آقای پارسی بيشتر صحبت کنم

مثال در بيرون بعضی از آقایان البته نه همه ی آنها نظر من . خودم به خودم تحميل کنم و حالتی شبيه خانم ها داشتم

وهم جنسی نبود، یک . ی کرد یک احساس عالقه ای در من به وجود می آورداگر آنها مثال آستين کوتاه می پوشيدند و یا قيافه آنها نظرم را جلب م

االن در اتاق من عکس خوش تيپ ترین و خوش قيافه . احساس عاطفی برای من بوجود می آورد که هر وقت به آن فکر می کردم لذت می بردم

اولين بار که من  .  ای هستم و خانواده ی من تقریبًا در جریان نيستندمن االن ليسانس دارم و از خانواده ی فرهنگی. سوپر استارهای سينما است

 .    سال از من بزرگ تر بود پيشنهاد دادم١٠ سالگی بود و خودم به یک نفر که حدود ٩رابطه ی جنسی داشتم در سن 
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ه 

 که شما ای به من دادند

 گفت اگر از نظر ایران مشکل قانونی بوجود 

همجنسگرا اگر هستم به این شکل است که دوست دارم که جنسيتم به خانم تغير پيدا کند و فعال نمی 

ر بعضی ها را من می شناسم که همجنسگرایی می کنند و خودشان را در اختيا.  من را به این می کشاند

ما من که از نظر پزشکی هم به من گفته اند که تو 

ع 

. قت را به آنها بدهيم

ی 

سيت داده اند و توسط دکترهایی که در ایران هستند به عمل جراحی سوق داده شده اند و آمار خودکشی 

د 

به اینکه دختر ها در ایران پوشيده هستند و حجاب یکی از موانع سر راه جوانان است و پسرها هم ، با توجه 

می ======  سرکوب می شود و محدودیت ها باعث گرایش به این 

ند 

همجنسگرایی در جوامعی که محدودیت دارد را باید با جوامع 

 یعنی می خواهيد بگوئيد که کنجکاوی جنسی دارند و وقتی با زن ها نمی توانند به سراغ مردها می روند؟ : روز هفتم

 . ارند سالگی؟ خوب صحبتتان را تمام کنيد تا ببينيم آقای آرشام پارسی چه نظری د٩در سن : روز هفتم

 سالگی تکرار شد برای من بيشتر متبلور شده بود و چون پدر من کمی به مشکل من پی برده بود من را ب١۵بله، این رابطه وقتی در سن : شنونده

روانشناس برد و از ده یازده سالگی تا همين یکی دو سال پيش چندین روانشناس معتبر ایران می رفتم و آخر سر نامه 

مشکل روانی ندارید و باید به انجمن اورولوژی ایران بروی و در آنجا یک پزشک که االن اسمش را نمی آورم

ی دارم که این فرد و من از انجمن روانشناسان ایران هم نامه ی معتبر. نياید از نظر ما مشکلی ندارد و ما مجوز تغيير جنسيت به شما می دهيم

 .از طریق دارو می خواستند این کار را انجام دهند که نشد . مشکل روانی ندارد و مشکل او جسمی است و باید حل شود

 که شما تغيير جنسيت دهيد؟: روز هفتم

 بله، که تغيير جنسيت دهم :شنونده

  عوض کنند؟یعنی شما همجنسگرا هستيد و این ها می خواهند جنسيت شما را: روز هفتم

نه من همجنسگرا نيستم یعنی : شنونده

آن عطشی که در من وجود دارد. توانم

مرد دیگری قرار می دهند اما االن ازدواج کرده اند آنها به نظر من مشکل عقده ی روانی دارند ا

 . نمی توانی ازدواج کنی و من اصًال نسبت به جنس زن بی عالقه ام و از شش کيلومتری آنها رد می شوم و اصًال به آنها توجه ندارم

 انها چه برخوردی داشتند و چه می گویند؟. ببخشيد خانواده ی شما ظاهرا همانطور که می گویيد در جریان هستند: روز هفتم

 ماه است که از این موضوع باخبر شدند و بدون اطال۵من دو سال هست که پيش دکتر متخصص اورولوژی می روم اما خانواده من حدود  :شنونده

 س رفتند می می خواستند به من القا کنند که تو فکر می کنی اینطور هستی من پيش دکتر روانشنا

اجازه دهيد به خاطر اینکه تلفن ها هم زیاد است و من نمی خواهم نسبت به مشکالت آنها حساسيت نشان ندهم و: روز هفتم

آقای پارسی نمونه ی کالسيک یک دگرباش جنس. دارند بخواهيم توضيح بدهنداز آقای آرشام پارسی که با این مشکالت و مسائل بيشتر سرو کار 

 را می بينيد شما چه توصيه ای دارید؟

اما در این .  سال است١۶ البته من در ابتدا باید راجع به شروع ارتباط جنسی باید بگویم که در ایران سن قانونی برای شروع ارتباط جنسی :پارسی

 درصد کسانی که تغيير جنسيت دادند همجنسگرایانی ۴۵ما یک آمار غير رسمی داریم که . ید بگویم که زیاد اتفاق می افتدمورد دوست عزیز ما با

بوده اند که برای کسب آزادی تغيير جن

 .  هم زیاد استبعد از اینگونه عمل ها

دو شنونده دیگر بر روی خط داریم که هر دو آنها معتقدند که محدودیت های اجتماعی که بين زن و مرد در ایران وجود دارد باعث می شو: روز هفتم

 :اولين شنونده شهرام از فارس. که مردها به همجنسگرایی کشيده شوند

با تشکر از شما و آقای پارسی :شنونده

اگر یک بيماری است پس چرا باید مورد توبيخ و . آرایش می کنند و وقتی مردها این افراد را می بينند جوانان مجبورند که به این فرد کشيده شوند 

وقتی که یک فرد. ی و روانی وجود داردتمسخر قرار بگيرد هزاران بيماری روح

 . مدارس هم تأثير زیادی در این مورد دارد که افراد در کنار هم تحصيل می کنند. شود

ه نمی توانند زن و مرد با هم ارتباط برقرار کنبسيار خوب، شما صحبت از محدودیت های اجتماعی کردید و می گوئيد حجاب زن ها و اینک: روز هفتم

 :علی از کاشان را روی خط داریم. باعث می شود

سالم خدمت شما و ميهمان محترمتان، من می خواستم بگویم که این مورد : شنونده

ن که برای روابط جنسی محدودیت دارند و علت همجنسگرا شدن راهی است که برای ارضای در جوامعی مثل ایرا. غربی تفکيک قائل شویم

 .خودشان پيدا می کنند
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طمئنًا شما خواهيد گفت که آنهایی که فطرتًا همجنسگرا هستند و یا این انتخاب را کردند به خاطر محدودیت های 

دخترها این کار را با مردها 

 درصد ١٠٠شرایط و محدودیت های اجتماعی افراد همجنسگرا می شوند در ایران باید آمار همجنسگرایان چيزی در حدود 

جامعه 

سگرایانه دارند ولی جامعه به صورتی که اما آقای پارسی باالخره در ایران هستند کسانی که تجربيات همجن. این جواب جالبی است

خب بعضی از همجنسگرایان هم هستند که تجربه های مشابهی . تجربه های جنسی نام برد

کال آیا محافل همجنسگرایان وجود دارد که با این . قدر این مسأله پنهان است

 

 .ارتباط باشند

همجنسگرایان، . افرادی که همانند خود هستند بيشتر ارتباط دارند

ستند تغيير جنسيت دهند به خاطر تمایالت همجنسگرایانه هنوز روی خط هستند و با 

ی 

گری را امتحان کن از جمله اینکه به من گفتند برو و چند فيلم پورنو 

 ٢۶من همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم مگر مرض دارم که با . ویم که نه، نيست

دو 

و 

دیگر تدارکات انتقال تو به کویت و یا 

 .ل کنی

اشد چون آنقدر تنوع و ازدیاد روابط جنسی است که شاید تنوع طلبی یکی از عوامل بله اما در جوامع غربی شاید علت آن چيز دیگری ب :شنونده

 .  همجنسگرا شدن باشد

آقای پارسی م: روز هفتم

 این را هم شما انکار نمی کنيد که خيلی ها به خاطر نبود ارتباط جنسی با اجتماعی نيست و آنها اینگونه هستند ولی

 . تجربه می کنند

 اگر واقعًا به دليل :پارسی

این سؤال پيش می آید که چرا دگرجنسگرایان اکثریت جامعه را تشکيل داده اند چرا این تأثير فقط بر روی ده درصد .  نيستباشد پس اینطور

 .به دليل عوامل محيطی نمی تواند باشد. بوده است

خوب : روز هفتم

االن ما تلقی می کنيم نمی بيند به خصوص آقایانی که در نقش فاعل جنسی هستند و چه بسا به این کار هم افتخار می کنند و این را نشانی از 

 . مردانگی خودشان می دانند ولی همجنسگرا به حساب نمی آیند

 را به عنوان  به گفته ی شما می توان این ها:پارسی

به همين ترتيب دگرجنسگرایانی . با جنس مخالف داشتند اما می گویند هيچ رضایتی از این رابطه جنسی نداشته اند و تمایلی برای تکرار آن ندارند

 . ی جنسی داشته اندهم هستند که با همجنسان خودشان تجربه

آقای پارسی شما که در ایران بودید فکر می کنيد که کًال چ: روز هفتم

 تلقی که ما همجنسگرا هستيم با هم ارتباط برقرار کنند ودوست شوند؟ 

که همان شبکه ی دگرباشان است اما مشکل عمده ی آنها به قول یکی از دوستان زندگی زیرزمينی است و بله ارتباط بين آنها وجود دارده :پارسی

اینکه مجبور هستند که در شرایط فعلی فقط باید با جمع خودشان در 

 آیا زن های همجنسگرا هم در این محافل هستند؟: روز هفتم

 را دارند و معموًال هر دسته با  خب لزبين ها هم ارتباطات خودشان:پارسی

البته ناگفته نماند که برخی اوقات . ارتباطات خاص خود را دارند یکی از دالیل مهم آن می تواند درکی باشد که از همدیگر دارند... دگرجنسگونگان و 

 .يهمانی های همجنسگرایان شرکت می کنندخيلی از دگرجنسگرایان هم در م

بسيار خب، آقای پارسی این شنونده ما که می خوا: روز هفتم

ال خاصی داری بگو و یا اینکه می خواهخوب دوست عزیز اگر سؤ. توجه به اینکه وقت برنامه رو به پایان است بينيم که چه می خواهند بگویند

 . صرفن افکار عمومی را با مشکالتت آشنا کنی، بگو

پزشک های زیادی روی من امتحان کردند و به من گفتند که راه های دی: شنونده

من این فيلم ها را می دیدیم خودم را جای طرف مقابل می گذاشتم و به بازیگر مرد عالقه نشان می وقتی که . نگاه کن و بين چه احساسی داری

من در رد اون شنونده شما که می گفت . حتی جذب شدن من به مردهایی که در خيابان می بينم و حرف زدن با آنها به من لذت می دهد. دادم

گمحدودیت باعث می شود و این کنجکاوی است باید ب

 من باید آینده ی زندگی ام مشخص باشد . سال سن به جای فکر به آینده شغلی و تحصيلی ام این کار را کنم

 شما کی می خواهيد تغيير جنسيت دهيد: روز هفتم

به پزشک مراجعه می کنم  و نامه ای از معتبرترین آنها دریافت کردم که شما مقصر نيستيد اما من االن حدود پنج شش سال است که : شنونده

تغيير جنسيت . متأسفانه االن به من می گویند که دولت چنين کاری را غير قانونی اعالم کرده. سال است که به پيش متخصص اورولوژی می روم

اما با دکترم صحبت کردم و گفته است که شاید تا چند ماه .  استممنوع شده... اهدای اسپرم و اهدای رحم و 

یکی از کشورهای خليج فارس انجام شود تا در آنجا عم
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چيزی که باید . از طریق دادگاه هایی که در اروپا وجود دارد برای اقامتشان کمک کنيم

 

ا برگشت پذیر نيست و ممکن است که بعد از آن 

و یا کًال مشکالت دیگری که بسيار خوب، این شاید برگردد به فعاليت های آقای پارسی، شما برای این افرادی که این مشکالت را دارند : روز هفتم

 همجنسگرایان و دگرباشان دارند چه کارهایی در ایران و یا کشورهای دیگر انجام می دهيد؟

 ما در حال حاضر به کسانی که به دليل مشکالت جنسی شان از کشور خارج می شوند در حد امکان می توانيم کمک کنيم و از طریق :پارسی

زینی در کشور امن کمک کنيم و یا سازمان ملل آنها را برای جایگ

در اینجا بگویم این است که در ایران این فاجعه  اتفاق می افتد و من از تمام همجنسگرایانی که به این روانشناسان مراجعه می کنند خواهش می

قب باشند و خودشان را بدون دليل به زیر تيغ جراحی نبرند چون این عمل هکنم که خيلی مرا

 . پشيمان شوند

 . به غير از سایت اینترنتی شما چطور می توانند دگرباشان با شما تماس بگيرند و اطالع کسب کنند: روز هفتم

 )001-416-548-4171(در ایران فيلتر است اما می توانند با دفتر ما در تورنتو تماس بگيرند ) net.irqo.www( سایت اینترنتی ما :پارسی

آقای پارسی شروین اس ام اس زده و گفته است که در جامعه ی ما که روابط آزاد دختر و پسر هنوز جا نيافتاده چه برسد به : روز هفتم

آیا این نااميدتان . ای همين شما می دانيد که راه خيلی طوالنی ای دارید که بخواهيد در ایران در رابطه با این موضوع بحث بکنيدایی، برهمجنسگر

 عنوان  که به

 . واهد شد

از اینکه این فرصت را فراهم کردید و از همه مردم خصوصًا پدر و مادرها می خواهم که فرزندان دگرباش خود را طرد خيلی تشکر می کنم 

 نمی کند؟ 

 خب باید فرهنگ سازی شود درست است به قول شروین رابطه ی دختر و پسر هم هنوز جا نيافتاده است اما نباید تالش شود:پارسی

وقتی که برای آگاه رسانی مردم تالش شود این امکان پذیر خ. یک حقيقت جامعه مطرح شود؟ مسئله ی دگرباشان هم همينطور است

 .خب آقای پارسی یک دقيقه بيشتر به پایان برنامه نمانده و هر پيامی دارید این گوی و این ميدان: روز هفتم

 من :پارسی

 .نکنند
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 احکام دادگاه برای شرکت کنندگان در ميهمانی اصفهان

  ٢٠٠٧بيست و دوم جوالی 

 ٨۶ در پنجم تيرماه ير و با قيد ضمانت آزاد شده بودندافرادی که در ميهمانی اصفهان دستگبيست و چهار نفر از 

دادگاه این افراد به صورت غير علنی و آن . د

پيرو اخبار دریافت شده در چند روز گذشته . ور که معمول است بدون حضور وکيل مدافع برگزار شده است

 –دایر بر فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا " اتهام آنها صادره نموده است و

نيز 

 

عترا

آمده اند تا پيشرفت هایی را که در زمينه مقابله با این   بيماری ایدز و رهبران جوامع مختلف جهان، در سيدنی گردين

 .بيماری صورت گرفته مورد بررسی قرار دهند

کنند که در آن از  کشور در سيدنی جمع شده اند تصميم دارند که اعالميه موسوم به اعالميه سيدنی را امضا ١٣٠شرکت کنندگان که از بيش از 

 .ده درصد بودجه ای را که به مقابله با بيماری ایدز اختصاص یافته، صرف تحقيق و پژوهش درباره بيماری ایدز کنند

 . ميليون نفر تمام شده، خواهد شد٢۵ه تا کنون به قيمت جان 

ن 

 

محاکمه شدن  دادگاه عمومی و جزائی اصفهان١١۴در شعبه ی 

ط

سال احکام دادگاه اقدام به ار

 ۵٠صاحب ميهمانی به پرداخت . اعالم شده است" نگهداری و در اختيار گذاشتن مشروبات الکلی و شرب خمر

دی بابت فراهم  ميليون ریال جریمه نق۶ميليون ریال جریمه ی نقدی بدل از حبس به دليل برپایی ميهمانی، 

 اعضای خانواده آنها ازیکی .  ضربه تازیانه محکوم شده است٧۴ مشروبات الکلی و تحمل ینمودن و نگهدار

 ميليون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده۵٠به علت همکاری در برپایی ميهمانی به پرداخت مبلغ 

ی مابقی متهمان در نظر گرفته شد هاست و چند  ميليون چزای نقدی بدل از حبس برا١٠ همچنين مبلغ .است

 وکالی برخی از محکومين به این احکام ا. ضربه تازیانه شده اند٨٠نفر به دليل اقرار بر شرب خمر محکوم به 

 .دادگاه تجدید نظر شده اند

 

 

 کنفرانس ایدز در سيدنی

 هزار نفر از متخصص۵ بيش از

ض کرده و خواستار ارجاع پرونده به 

دولت ها درخواست می شود 

خيص بيماری ایدز، در اعالميه سيدنی گفته شده که این تحقيقات و مطالعات، موجب تسریع در استفاده از داروها و تکنولوژی های جدید برای تش

معالجه و نيز جلوگيری از ابتال به این بيماری، ک

شرکت کنندگان در این کنفرانس چهار روزه، در جریان مطالعات تازه ای قرار خواهند گرفت که نشان می دهد ختنه مردان می تواند خطر آلوده شد

 . درصد کاهش دهد۶٠وس ایدز را تا  ویرآنان به
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 دو سازمان دگرباشان جنسی دیگر در سازمان ملل

 ، ژنو ٢٠٠٧ جوالی ٢١شنبه، 

 در جلسه ی پایانی این هفته ی خود به دو سازمان )the UN Economic and Social Council(ک  اکوسا–شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 

 Coalition( در مونتریال کانادا CGLQسازمان . دگرباشان جنسی حق رأی مشاورتی اعطا کرد) NGO(غير دولتی 

gaie  ( و سازمانRFSLسوئد موفق شدند پس از مدت ها تالش و پيگيری رأی بياورند  .

 . در ماه ژانویه سال جاری توسط اعضای اکوساک رد شده بودCGLQدرخواست سازمان 

کليه تصميمات تبعيض آميز، غيرد

ا

در بر روی این سازمان ها 

نده ی کانادا وجود این سازمان ها 

ه 

 رأی ١٢ رأی موافق در برابر ٢٢نيز با 

  کواالالمپور، مالزی-  ٢٠٠٧بيست و سوم جوالی 

نسگرایان را آغاز کرده  یک اقدام بی سابقه دولت مالزی بازرسی از کالب ها و مراکز تجمع همج

سایی و کنترل جامعه ی دگرباشان جنسی 

این اقدام دولت مالزی که تحت عنوان مبارزه با فساد و فحشا اجرا می شود به طور کامًال . لزی دارد

 .ه است

د آنطور

پليس .  هماهنگ مورد بازرسی پليس قرار گرفت

تمامی نيروها با . زرسی بدنی قرار داد و مشخصات تمامی افراد ثبت گردید

هدف از آن را کنترل افراد زیر سن قانونی و مبارزه با مصرف مواد مخدر اعالم می 

et lesbienne du Québec

ولت کانادا با صدور بيانيه ای از سازمان ملل خواسته بود که با پذیرفتن سازمان های غير دولتی خود را در مقابل د

برزیل نيز با صدور بيانيه ای اهميت فعاليت های . موکراتيک و غيرفراگير حفاظت نماید

 ایدز را بسيار مؤثر خواند و از سازمان ملل خواست که با باز کردن ن جنسی در زمينه

اما نماینده پاکستان و گينه سعی داشتند . نروژ نيز حمایت خود را اعالم نمود. موافقت کند

سازمان های غير دولتی دگرباش

نمای. ار مواجه شدندبا استناد به برخی مواد قانونی از ادامه ی رأی گيری جلوگيری کنند که با مخالفت اکثریت حض

پاکستان و الجزیز. در سازمان ملل را به دليل فعاليت برای از بين بردن تبعيض و نقض حقوق جنسی ضروری اعالم کرد

  RFSLسازمان . پذیرفته شد ممتنع ۶ غایت و ١٣ رأی مخالف، ١٣ رأی موافق در برابر ٢٢ با CGLQنهایت سازمان 

 .  ممتنع پذیرفته شد٨ غایت و ١٢مخالف، 

 

 

 

 یورش پليس مالزی به کالب های دگرباشان جنسی

رأی مخالف داشتند اما در 

 

در

همچنين با هجوم به کالب های شبانه سعی در شنا. است

ما

آشکار و قلدرانه در هفته های گذشته پيگيری شد

ست که دولت مالزی پيش از این نيز اقدام به بستن مراکز تجمع دگرباشان جنسی کرده بوگفتنی ا

 . تمامی کشورهای مسلمان مورد بی لطفی و آزار قرار می گيرند

زمان ودو هفته پيش در اقدام برنامه ریزی شده تمامی کالب های مورد توجه دگرباشان به صورت هم

در حالی که تمامی راه های خروج را بسته بود، همه ی افراد را مورد با

 که به نظر می رسد همجنسگرایان در 

اقدام پليس باعث ایجاد وحشت در بين تمامی مردم این . لباس شخصی در محل حاضر شده بودند و از لباس های فرم پليس استفاده نشده بود

تمامی این اقدامات در حالی اتفاق می افتاد که پليس . شده بود

 با فساد تنها به نشان دادن تصاویری از همجنسگرایان و اما از سوی دیگر اخبار دولتی مالزی در هنگام پخش خبر تصميم دولت برای مبارزه. کرد

 .دگرجنسگونگان پرداخته بود

 

 



   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٧٧  

 نسگرایان

 Dale Hurdنوشته ی 

CBN New 

  ٢٠٠٧شانزدهم جوالی 

 ن جنسی روزی در تمام اروپا تحقق خواهد یافت

دن همجنسگرایی است که می توان سخنرانی هایی عليه  عنوان کر

در ایتاليا مبارزه برای حقوق دگرباشان به صورت یک نبرد خشمناک درآمده . رباشان ایراد کرد

ایی در ميدان 

این الیحه که حقوق ویژه ای را . ولت اعتراض کردندزا در شهر رم جمع شدند و به الیحه ی د

 .

این اعتراض ها پس از سخنرانی آنجلو . ن 

ان فلسفه ی نوع ازدواج ها را هيدنيزم جامعه یا هم

مخالفت پاپ با این پيشنهاد دولت باعث شد که او . پرستی و تمتع از لذایذ دنيای زودگذر خواند و آن را تهدیدی برای ساختار خانواده دانست

ق 

 ایران و ظلم و ستم های بيرحمانه ی کشورهای عربی خليج ی اسالمی

مطمئنن فاجعه هایی که بر سر دگرباشان جنسی روسيه، ترکيه و  فارس اطالعی دارید؟

 . ش نکرده اید

 . داشته باشيمقوقی برابر با دیگر شهروندان جامعه 

ل  

تصميم . ط بد دگرباشان جنسی آگاهيم

 حقوقمان باید متحد باشيم و این امضا ها می تواند شروع یک اتحاد 

http://www.gays-right.org

 

مخالفت پاپ با حقوق همج

s

 

خواسته های دگرباشا

 

در واقع، تنها با غيرطبيعی

دگ

در ماه می گذشته صدها ایتالي. است که نمایش قدرتی است بين دولت و واتيکان

پيا

برای زوج هایی قائل می شد که ازدواج نکرده اند و زوج های همجنسگرا نيز شامل آنها می 

 .شدند

رومانو پرودی نخست وزیر ایتاليا پيشنهاد کرد که پيوندهای اجتماعی بدون ازدواج را قانونی بدانند

دگرجنسگرا نيز می شد با مخالفت شدید نمایندگان محافظه کار و وابسته به کاتوليک در پارلما

واتيکان این . باگناسکو، اسقف اعظم ایتاليا عيله ازدواج همجنسگرایان شدت بيشتری گرفت

خوشی 

ل افراد اما این قانون پيشنهادی که شام

روبرو شد

 . نندو واتيکان در مرکز تنفر مردم قرار بگيرند و تعدادی، آنها را در صورت ادامه به این رفتارهای ضد انسانی تهدید به مرگ ک

دگرباشان در کشورهای مختلف اروپا دست به اعتراضات و تظاهراتی زده اند و از دولت ایتاليا خواستار تصویب و اجرای پيشنهاد دولت و رعایت حقو

 .دگرباشان شده اند

 

 امضا برای حقوق همجنسگرایان

 آیا از شرایط بد دگرباشان جنسی با خبر هستيد؟

از اعدام های جمهور

دیگر کشورهای دگرباش ستيز را فرامو

بيائيد متحد شویم و برای حقوقمان مبارزه کنيم تا ح

 . برای رفع این تبعضی و فشارها  می توانيم از امضای این کمپين شروع کنيم

این طومار پس از دو ماه از تاریخ شروع به جمع آوری امضا به سازمان ملل در نيویورک ارسا

 .گونه تبعيض ها اقدام کنند

خواهد شد و از آنها خواسته می شود که جهت رفع این

عاالن حقوق دگرباشان هستيم که در خاورميانه و نزدیک به اروپا زندگی می کنيم و از شرایما گروهی از ف

گرفتيم که این وبسایت را راه اندازی کنيم چون معتقدیم که در دفاع و حمایت از

 . باشد



   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٧٨  

 .يمينيم اینجا می گدیگر را نمی ب

editor@irqo.net  خود را به آدرس ی هایخبرها و آگه

 

 پيک

چون هم

 .بفرستيد 

 

 

 

 تولدتان مبارک

 ازنينن        آیدین مختاری           ابی           مهدی عقيلی       علی 

 

 

 

 

 پناهنده ها

 دگرجنسگونه ی ایرانی قبول شدهوليا درخواست پناهندگی 

 .دفتر کميسریای عالی پناهندگان پرونده ی امير، محمد و علی پناهجویان همجنسگرای ایرانی را به سفارت کانادا ارجاع نمود

 . که بار دیگر درخواست پناهندگی دهد پناهجوی همجنسگرای ایرانی در فرانسه متوقف شد و او موفق شد،دیپورت حميد

 . تغيير یافت و مصاحبه ی آنها انجام شد٢٠٠٨ی قانونی پنج نفر از پناهجویان همجنسگرا از سال 

 . د

 

 

تاریخ مصاحبه 

سه پناهجوی ایرانی دگرباش ترکيه را به مقصد کانادا ترک کردن

 

 

 

 

 

 



 

   و روشن   دست و                                                                                                                                 و یکم  شماره  سی–   ٧٩  

 ماس 

 )است  -٧٫۵اختالف ساعت تورنتو با تهران ( ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 
 

 
arsham@irqo.net    آرشام پارسی-١

niaz@irqo.net  :به ترتيب حروف الفبا   نياز سليمی-٢

vicky@irqo.net   ویکتوریا طهماسبی-۴

  

   ه

 

 اسبی ویکتوریا طهم-

arsham@irqo.net  :دبيرکل آرشام پارسی

     

 : سازمانهمکاران   

saba@irqo.net  صبا راوی 

     

nevisht@gmail.com  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

info@irqo.net  روابط عمومی   

 :شعبه های سازمان

 )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی

ت

 

 

هيئت امنا

saghi@irqo.net    ساقی قهرمان -٣

  

   آرشام پارسی-١

مهرناز خجست -٢ :به ترتيب حروف الفباهيئت مدیره

  نياز سليمی-٣

   سام کوشا-۴

board@irqo.net

۵  

  

  

   

     

info@irqo.net
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