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 ٢        سخن سردبير

  -- اندیشه --

 ۴      ترجمه ی سيماگفتگویی با جودی باتلر، 

 ٨ترجمه ی ساقی قهرمان  علت های همجنسگرایی ربطی به مقوله ی همجنسگرایی ندارد، 

 ١٢    ترجمه ی امير غالمیمضمون و فلسفه ی حقوق بشر، 

 -- ادبيات --

 ١۶      همسرشت ... آخرین بازمانده از نسل

 ٢٠       باربدچيزهایی نيست، 

 ٢٢      ترجمه ی حميد پرنيانتاکاهاشی موتسو، 

Ho Hey Oh,   Listen What I Say Oh ٢۶    ، به قلم شروین 

 ٢٨       )پسر(رضا فقط یک روز، 

 ٣۵       سيناحامله ام   مردانه، 

 ٣۶        باربدحسرت، 

 ٣٧    )پسر(رضا ی، به نظر من ماها نشریه ای بود تکرار نشدن

 ٣٨       آریا مهرگان،)٢(زندگی پس از مرگ 

 ۴١       )گی(مجيد همسرم، 

 ۴٢      ترجمه ی ساقی قهرمانمعامله ی گنده، 

 -- هنر --

 ۴٨    آیدین مختاریرقص اسطوره ای شاهرخ مشکين فلم، 

 ۵١      آرشام پارسیموزه ی هومواروتيک، 

 -- جامعه --

 ۵۴       ریا آزادگفتگویی با ویکتو

 ۵٩   حسين عليزادههمجنسگرایی فقط حق جوانان ثروتمند نيست، 

 ۶٠     وفاآسيب شناسی جهل و نادانی یک انتخاب، 

 ۶٣      امير پور شریعتیبه دنبال چه هستيد؟، 

 ۶۵      مورچه، !مراقب زیر پایتان باشيد

 ۶٧  آرشام پارسیترجمه پرسش و پاسخ های متداول درباره ی دگرجنسگونگان، 

 ۶٩     آذینحساس تر از وظيفه، تشکيل بنياد اجتماع، 

 ٧١   ترجمه ی کاميار مسافروضعيت همجنسگرایان در کشورهای اسالمی، 

 ٧٣         اوننگاه، 

 ٧۵      سعيد پارسا،)مصاحبه ای از نوع دیگر(خط سوم 

 ٧٩       مصاحبه می کند) پسر(رضا 

 -- رویدادها --

 ٨١    بی بی سی، "در ایران همجنس باز نداریم: "اداحمدی نژ

 ٨٣  آرشام پارسیدگرباشان جنسی ایرانی و آقای احمدی نژاد در رسانه ها، 

 ٨۵    یادداشتی از همجنسگرایان برای آقای احمدی نژاد

 ٩۴    ایران امروزدرباره نقض حقوق بشر، همجنسگرایان در ایران، 

 ٩٧      آرشام پارسیصداهای خاموش، 

 ١٠٠     گزارش برنامه صداهای خاموش در تورنتو

 ١٠١      آنچه در اولين عيد صدا گفته شد

 ١٠٢         چاپار

 ١٠۴        پناهنده ها

 ١٠۵         تماس

 

 

 
 

  به چراغ است هدیه نشریه همجنس من این شماره،عکس روی جلد

   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ١  



 سخن سردبير
 

 باشد که بخشی از جامعه ی ایران را همجنسگرایان تشکيل می دهند؟ در کجای خيابان ها و خانه های چرا رئيس جمهور ایران باید اطالع داشته 

ایرانی امکان مالقات با همجنسگرایان ایرانی برای ایشان موجود است؟ چيزی کمتر از چهار سال است که به ریاست 

آن همجنسگرایان از دخول به منطقه دولت کشوری گماشته شده اند که نزدیک به سی سال است در قانون اساسی 

ایشان در کشوری به بزرگسالی رسيده اند که  .ی آشکار جامعه منع شده و در صورت آشکارسازی دچار اعدام شده اند

بخش بزرگی از مردم اش از حدود صد سال پيش، همراه با تحول خانوار در شکل نو آن، به انکار همجنسگرایی در جامعه 

یطی که پدران و مادران و خواهران و برادران و شوهران و زنان همجنسگرایان ایرانی نمی دانند که در شرا. راغب شدند

 ، از رئيس دولت چگونه توقع می رود که بداند؟   "هستند"همجنسگرایان در ایران 

وزه هایی نظير علميه ها آقایان در آقایان آنچه آقای رئيس جمهور بنا به اقتضای موقعيت اجتماعی و سياسی خود باید شنيده باشد آن است که در ح

رفت و آمد می کنند و در زندان های کشور، بازجویان در متهمان رفت و آمد می کنند و هيچکدام از این موارد با نامی که معادل انگليسی اش 

ز مردم ایران، که بخش قابل توجهی در فرهنگ آقای رئيس جمهور، همچنان که در فرهنگ بخش عظيمی ا. هوموسکسوال باشد شناخته نمی شوند

سؤال آقای . از روشنفکران ایرانی را  نيز شامل می شود، لواط در سطحی از جامعه موجود است، و بازجویی در سطوح متعدد به شدت متداول

 .  بالينجر خارج از حوزه ی اطالعات رئيس جمهور بوده است

بخشی از این بی اطالعی ریشه در فرهنگی دارد .  آنچه در ایران حضور آشکار ندارد، نيستآنچه رئيس جمهور کرد، چيزی جز اظهار بی اطالعی از

که اهم امور را برای پشت پرده نگاه می دارد، و از طرفی دیگر، به دليل وجود مجازات های غير انسانی برای کسانی که پرده را پس بزنند، آشکار 

 .  کردن این امور نياز به از جان گذشتگی دارد

آیا رئيس جمهور ایران با تکيه بر اختياراتی که تا باقيمانده ی چهار سال در دست دارد قادر است قوانين ایران را به شيوه ای عوض کند که امکان تردد 

فت اجتماعی همجنسگرایان در اجتماع به وجود بياید، و سپس با مالحظه ی جمعيت همجنسگرایان، در مقابل افکار عمومی جهانيان، بی خبر از با

 کشور خود به نظر نياید؟ 

 .این را باید از افکار عمومی ایرانيان پرسيد

  آیا رأی دهندگان ایرانی به رئيس جمهور و مجلس اجازه می دهند قانون اساسی کشور را به نفع حقوق اقشار بی حقوق تعدیل نمایند؟  

 . این را باید از روشنفکران ایرانی پرسيد

فکران به عنوان مترجمان /ایرانی به افکار عمومی اجازه می دهند قدم به منطقه ی علوم اجتماعی عصر حاضر بگذارند؟ آیا روشن" فکران/روشن"آیا 

دانش جهانی به زبان رسمی ایران، این زبان را برای مردم خواهند گشود؟ ارتباط اینترنتی با دنيای بيرون، آنچه را سانسور محو کرده است با جزئيات 

خفقان داخل بهانه ی مناسبی برای بی خبری و اظهار بی اطالعی . يار عموم می گذارد، نيازی به چاپ کتاب و اجازه ی انتشار نيستدر اخت

وظيفه ی نویسنده روشنفکر است که از حقوق بشر و آزادی انسان و گرایشات جنسی و آزادی بيان و حقوق . فکران داخل و خارج نيست/روشن

فکران ایرانی از دیرباز در جایگاه شبانان /این مسئوليتی اجتماعی است و روشن. مهم اطالع رسانی است. سيتی بنویسندفردی و گونه های جن

پس از ترجمه و تأليف، می توانند سپس اضافه کنند که در نظر شخص ایشان بعضی از این موارد، مانند آزادی بيان برای . جامعه جا خوش دارند

فکران باید /اما آنچه روشن. فکر است و باید از او پذیرفت/این، ابراز فردیت شخصیِ  روشن. يت جنسيتی امری ناگوار استهمگان، وبی اعتباری قطع

 .  شده در ميان مردم است-بپذیرند مسئوليت ترجمه ی اطالعات و انتشار فکر روشن

  

. قانون اساسی، دگرباشان در هر لحظه در خطر شکنجه و اعدام اندسازمان دگرباشان جنسی ایرانی بنا به موقعيت اش، می داند که بنا به تصریح 

می . در عين حال ما در سازمان دگرباشان جنسی، می دانيم که خطر اعدام و شکنجه در ایران، افراد و گروه های دیگر را هم تهدید مداوم می کند

و هر گاه که الزم باشد، دگرباشان نه به دليل تفخيذ، بلکه با اتهام . شوددانيم که در حکم های متهمان، در مواقع لزوم، جرم، به غلط لواط ذکر می 

   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ٢  



   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ٣  

. می دانيم که تبادل اتهامات ميان متهمانی که دولت عالقه به مجازات و به اعدام شان دارد بسيار اتفاق می افتد. واهی شرب خمر مجازات شده اند

وار خفقان است و مسئوليتی است که به دوش همه است؛ در ميدان مبارزه با روش مبارزه با دولت و روش های آن، راه بيرون رفت از شرایط دش

جایی که دگرباشان در آن تنهایند و بی پناه، ميدان اعدام نيست، نه، در . های دولت، دگرباشان تنها نيستند، همه ی اقشار مردم اینجا سهم دارند

 . ميان مردم و در مقابل فرهنگ است

از طرفی، این راز پنهان، هویت پيدا و پنهان فرد را نيز جدا از هم . نواده ها را از هم و اعضای جامعه را از هم جدا نگه می داردرازی پنهان اعضای خا

توضيح و تشریح . فکران قادر به فرهنگ سازی اند/فکران جامعه چشم دوخته است که روشن/مشکل دگرباشان، به این دليل به روشن. نگه می دارد

.  هویت فردی، و طبيعی بودن گرایش های گوناگون جنسی اگر توسط روشنفکران آغاز شود، خانواده ها با فرزندانشان آشتی خواهند کرداخالقيات،

فراموش نمی کنيم که دگرباشان به یکباره و در دهه های اخير زاده نشده اند و . ی خود آشتی خواهند کرد) همجنسگرا(فرزندان نيز، با پدر و مادر 

ی دگرباشان متعلق به نسل جوان نيستند، بسياری از دگرباشان امروز ایرانی دو سه نسل پيش از این به دنيا آمده اند و اکنون در نقش های همه 

ران، تعداد بيشمار نسل جوان دگرباش داخل ای. گوناگون خانوادگی از همسر گرفته تا پدر و مادر، خاموش، باری را بر دوش دارند که به زبان نمی رسد

که هر روز بيش از روز پيش زیر فشار عرف اجتماعی نيازمند روانکاو و داروهای آرامبخش اند، بيشمارتر از نسل ميان سالی که به دليل رعایت های 

ه اش تنها به خانوادگی حتی امکان مراجعه به روانکاو را ندارد، نيست و این روی دیگری از واقعيت تلخ زندگی دگرباشان جنسی ایرانی است که گنا

 . فرهنگ نيازمند پاالیش است. دوش اطالعات بی اساسی که به زبان ریاست دولت می آید، نيست

آقای مسعود بهنود، در مقاله ای به نام جنجال در نيویورک، می نویسد، بهتر بود رئيس دانشگاه کلمبيا از احمدی نژاد در مورد دانشجویان زندانی و 

 اعدام در ایران می پرسيد، و چون احمدی نژاد پاسخ می داد که آن اعداميان همه بدکاران بودند، حرف را به اعدام های اخراجی سؤال می کرد، و از

سؤالی که بالينجر از جانب یکی از دانشجویان در مقابل رئيس ". اما آن اعداميان زندانيان سياسی بودند"سال شصت و هفت می کشاند و می گفت 

نابجا /سخيف/به چه دليل این سؤاالت بی مورد. د، مشخصًا از نقض حقوق شهروندی زنان و اعدام همجنسگرایان می پرسدجمهور ایران می گذار

بوده اند؟ چرا باید از زنان و همجنسگرایان نپرسيد، و فقط از دانشجویان پرسيد، و آن هم فقط به منظور زمينه چينی برای پرسش از اعدام فعاالن 

ی به چه دليل حرمتی واالتر از شهروندان عادی در ذهنيت فرهنگی ایرانی دارند؟ آیا این به آن خاطر نيست که فعاالن سياسی؟ فعاالن سياس

سياسی بنا به قولی چشم و دست شهروندان عادی در اعاده ی حقوق شهروندی مردم اند؟ فعاالن به چه منظور فعاليت سياسی می کنند؟ برای 

ح خویش، یا برای کمک به کسب حقوق شهروندی مردم؟ در چنين صورتی، آیا زنان و همجنسگرایان جزو مردم به دست گرفتن قدرت سياسی جنا

نيستند؟ اگر در نظر سخنگویان نظير آقای بهنود، حرمت انسانی مردم ایران و اهميت احترام به مردم از اهميت برخوردار می بود، اعتراض به نقض 

 .و نابجا تفسير نمی شدحقوق زنان و همجنسگرایان بی مورد 

و نيز (آیا هستند روشنفکران ایرانی ای که در انکار اهميت حقوق شهروندی همجنسگرایان، و نيز زنان، :  و این سؤال که سؤال نيست پيش می آید

 در کنار رئيس جمهور ایستاده باشند؟ ) دیگر بيحقوقان جامعه

اجعه ی اعدام فعاالن سياسی بر فاجعه ی اعدام دیگر مردم و ارجحيت آزادی بيان فعاالن جامعه، فرهنگ، روشنفکر، توضيحی برای ارجح دانستن ف

چيست؟ در نظر روشنفکران ایرانی کدام بخش از مردم " مردم"سياسی بر آزادی بيان زنان و نيز دگرباشان جنسی دارد؟ تفسير روشنفکر ایرانی از 

ام بخش از جامعه حقوق شان به نسبت بخش دیگر جامعه از اهميت کمتر برخوردار است، ، کد)دگرباشان جنسی؟(جزو مردم به حساب نمی آیند، 

دقيقًا، مواردی که در آن روشنفکران ایرانی در کنار رئيس جمهور ایستاده اند، کدام اند؟ جامعه ی ایران، بيش از هرج و مرج در ابراز عقاید به ) زنان؟(

، اگر دیدگاه های رئيس دولت را نمی "تمامی افراد جامعه"از زاویه ی حرمت انسانی مردم و . استتصریح صراحت در دیدگاه های مطرح نيازمند 

خوب است تفاوت دیدگاه های دولت " تمامی افراد جامعه"پسندیم، دیدگاه روشنفکر ایرانی را می پسندیم؟ از زاویه ی حرمت انسانی مردم و 

 .  امعه ی ایرانی را بدانيم، به صراحتجمهوری اسالمی با چهره های گوناگون روشنفکری ج

 

 



 

 انديشه

  ای با جودیت باتلرگفتگویی

 شورش طلب یا متروک؟: دردسر جنسيت

  ٢٠٠٧دهم آگوست 

 ماترجمه ای از سي

 

بنگ بنگ بر روی فرهنگ همجنسگرایان و . بنگ بنگ مجله ی هفتگی دگرباشان بلژیکی است

ند که تأثيرات فرهنگ جنسی را بر فرهنگ دگرجنسگونگان متمرکز شده است و تالش می ک

 .جامعه نشان دهد

 جودیت باتلر که به بروکسل سفر کرده بود با این مجله رادیویی مصاحبه ای می کند ٢٠٠٧در می 

 . که ترجمه آن را در زیر می خوانيم

****** 

به نظر شما، . ود و بسيار انقالبی تلقی شدرا چاپ کرديد، اين کتاب موفقيت بزرگی ب" دردسر جنسيت"  هنگامی که  شما -بنگ بنگ

  پذيرفته شده اند؟تدریجهنوز انقالبی محسوب می شوند يا به " دردسر جنسيت"ها آيا ديدگاه های  پس از گذشت سال

 درنتيجه هر تأثير انقالبی خاصی داشته باشد؛" دردسر جنسيت"من هرگز تصور نمی کردم که .  خوب، برای من سخت است که بگويم-جوديت باتلر

دردسر "چيست؛ بلکه بايد بپرسيم امروز " دردسر جنسيت"به نظر من ما نبايد بپرسيم که امروز . اثری که داشته باشد من را غافلگير می کند

شگاهی و به ژاپنی ترجمه می شود، مشکل واژه و طرز فکر کردن راجع به چيزی که در  اجتماع دان" دردسر جنسيت"مثًال  وقتی . کجاست" جنسيت

منظورم اين است که مثًال در نيويورک .  کهنه است"دردسر جنسيت"در جاهای ديگر . غيردانشگاهی به نوعی جدال برانگيز است به وجود می آورد

که منظورم اين است که مردم نسبت به آن مهربانند اما مثل يک رابطه ی عاشقانه ی قديمی است . منظورم اين است که شيرين است. کهنه است

 از اين ايده که دو نوع فرم بدنی ايده آل، دو ريخت شناسی ايده آل، مذکر و "دردسر جنسيت"می فهمی؟ اما ببين، . داشته ای و تمام شده است

. تجنسان امروزه بسيار درگير انتقاد کردن از همين ايده اس-من می خواهم پيشنهاد کنم که جنبش ميان. مؤنث وجود داشته باشد انتقاد می کند

يک طيف از بدن ها وجود دارد و به نظرم تالش برای ترغيب مؤسسات پزشکی و روان شناسی برای . همه بدن ها مذکر يا مؤنث به دنيا نيامده اند

هنوز خشونت شديد و گاهی خيلی شديد ضد . جنسان انتقاد از سيستم دو قطبی جنسيت را هم در بر می گيرد-ميان) کار کردن با(قبول کردن 

.  هميشه برای روشن کردن ديدگاه ما درباره جنسيت دارای اهميت خواهد بود"دردسر جنسيت"به نظرم می رسد که . جنسگونگان ادامه دارددگر

 . هنوز انقالبی است یا نه، اما شايد هنوز حرفی برای گفتن درباره ی اين موضوعات داشته باشد"دردسر جنسيت"درنتيجه، من نمی دانم که آيا 

هنگام سر و کار . به ژاپنی ترجمه می شود، مشکل واژه به وجود می آورد" دردسر جنسيت"وقتی : ين االن گفتيد که هم-ب.ب

های جنسيت با يک برخورد متفاوت، آيا می توان يک واژگان تازه را به روش علمی و امروزی پرورش داد و آزمايش  الؤداشتن با س

 کرد؟

اين واژه های تازه به ما کمک می کنند که وجود اجتماعيمان را به شکل تازه ای .  واژگان تازه مهم باشد من فکر نمی کنم که آزمايش کردن-ب.ج

اما من فکر می کنم شايد دانستن مفاهيم سنتی که ما برای فکر کردن به اينکه بدنها چطور زنانه يا مردانه اند يا اينکه گرايش . تجسم ببخشيم

در نتيجه يک واژگان . اين دسته بندی ها غالبا در توصيف پيچيدگی ما وا می مانند. گونه است مهم تر باشدچ) دگرجنسگرا يا همجنسگرا(جنسی 
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بيشتر اينگونه است که واژگان تازه به ما اجازه می دهد که ببينيم که . تازه نيست که به ما اجازه می دهد که يک واقعيت تازه داشته باشيم

در نتيجه، به نظر من، شايد معرفی واژگان تازه به . از آنی بوده است که دسته بندی های سنتی اجازه می دهدزندگيمان هميشه بسيار پيچيده تر 

ما اجازه می دهد آنچه را که درباره فرمهای بدنها، نامهای روابط خاص جنسی و عاطفی و طرز نگاه به يک زندگی، مسلم فرض می کنيم ، بازنگری 

، آيا او می گويد که من در همه زمانها اينگونه ام؟ به نظر "همجنسخواهم، من دگرجنسخواهم، من دو جنسخواهممن " وفتی کسی می گويد . کنيم

، او اين چيز )منظور زندگی است(که در آن . به فرد اجازه می دهد که زندگی ای داشته باشد که در آن تغيير رخ می دهد" کويير"می رسد که واژه 

ولی او يک انسان در حال تحول و تکامل است، .  چيز همجنسخواهانه را، و او ممکن است دوجنسخواه باشد يا نباشددگرجنسخواهانه را دارد و آن

درست است؟ و ما چطور ديناميک گرايش جنسی را در همچين مفهوم پيچيده ای در می يابيم؟ شايد زمانهايی باشد که کسی خودش را بيشتر 

جايی که اين اصطالح ها خودشان با هم اشتباه می شوند، يا جايی که فاعل بودن و مفعول بودن هم  معنی رايج مردانه می يابد يا بيشتر زنانه، يا 

خودش را از دست می دهد؛ درست؟ اما اگر به زندگی جنسی برای زندگی جنسيتی فکر کنيم به نظر می رسد که ما بايد انواع خاصی از تغيير يا 

به مردم اجازه بدهد " کويير"در نتيجه در اين لحظه، اميد من اين بود که واژه . اره درک کردن خودمان را بپذيريمانواع خاصی از روش هايی برای دوب

) infrasexuality(زير گرايش های جنسی  برداشت سيال تر و  غير هنجاری تری از هويت شان داشته باشند و همچنين به آنها واژگان بزرگتری برای

 .جنسيتی ارائه دهد

باشد ولی " لزبين"يا " گی"برای استفاده آسان و مکرر است؟ هر فعاليتی می تواند " کويير" آيا شما فکر می کنيد که واژه -ب.ب

 ...هستند و و و" کويير"ناگهان 

ه اين است که امروزه چيست بلک" کويير"دوباره می خواهم بگويم که مسئله اين نيست که . خوب، در بعضی جاها بله و در بعضی جاها خير. ب.ج

، ما می توانيم بگوييم بله اين در ..."کويير، اينقدر جا افتاده و قبول شده! آه" امروزه کجاست، می فهمی؟ برای اينکه اگر ما بگوييم که " کويير"

 می فهمی؟ ولی بعد در کدام منطقه های پاريس؟. بروکسل درست است و شايدر در آمستردام درست باشد و شايد در بخش هايی از پاريس

این هرگز يک هويت . هويت می شود نگران می شوم" کويير"می دانی، من وقتی . منظورم اين است که ما بايد به دنيا به شکل بزرگتری فکر کنيم

 .انتقاد از هويت نباشد، برتری مهم اش را از دست داده است" کويير"من فکر می کنم که اگر . نبود، هميشه يک انتقاد از هويت بود

ا می آييم؛ فرد شده ای وجود ندارد وقتی ما به دني شما می گوييد که  ما از درونيات و بيرونيات تشکيل شده ايم؛ هنجار تعريف -ب.ب

چطور فرد . برای شنوندگان آيا می توانيد يک مسير رشد را معرفی کنيد. بايد از هنجار فاصله بگيرد تا خودش را بسازد و انتخاب کند

اينکه چه نوع  مرد يا زنی است ؟ چفدر مردانه يا زنانه است؟ يک فرد در اين راه چه : شروع کندرا االتی از اين قبيل ؤفکر کردن به س

 بکند؟

من فکر می کنم که ما می توانيم از هنجار فاصله بگيريم اما ما همچنان در .  خوب، اجازه بدهيد من با گفتن حرفی، موضع ام را روشن کنم-ب.ج

است که ما از آنها تشکيل  و من فکر می کنم انتخاب هايی که ما می توانيم بکنيم تنها در ستيز خاصی با هنجارهايی.  فرو رفته ايممنجالب هنجار

من خودم را از تمام هنجارهای مردانه گی رها می کنم، از همه " شده ايم ، درست؟ درنتيجه وقتی من جوان بودم لزبين هايی بودند که می گفتند 

و بعد آنها در روابط پيچيده ای که شايد پر از ديناميک قدرتی دگرجنسگرايی يا پر از انواع لزبينی مردانه گی بودند گرفتار ". ای دگرجنسگرايیهنجاره

يز فرد هميشه با اين هنجارها در ست. ممکن نبود که کسی خودش را از هنجارهايی که او را می سازند کامًال رها کند. شدند و خيلی گيج شدند

درنتيجه فرد بدون احترام گذاشتن به هنجارها آزادانه خودش را بازسازی نمی کند بلکه با موقعيت تاريخي اش سر کله می زند و می بيند کجا . است

 .جای بازی دارد؛ کجا شايد آزادی حرکت وجود داشته باشد

پس وقتی خارج از . گی می کند قابل فهم استفرد وقتی در هنجارها زند.  شما همچنين می گوييد، اين کار خطرناک است-ب.ب

 شروع کرد؟چطور می شود بدون سر در گمی . هنجارها زندگی می کند و ريسک می کند، غير قابل فهم است

من فکر می کنم ما برای ريسک کردن چيزهای مفهوم به یک .  من فکر می کنم زندگی کردن با مقدار مشخصی خطر و ريسک مهم است-ب.ج

که . برای پذيرفتن ريسک مطرح کردن پيشنهاد اينکه فرم انسان شايد فرم ديگری به خودش بگيرد. برای اندکی نا مفهوم بودن. از داريمسياستی ني

ما بايد بپرسيم که چطور می توانيم اين مفاهيم را کش بدهيم و چطور گاهی می . با جنسيت که ما را مرئی می کند هم ارز  نيست) اين پيشنهاد(
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سؤال اصلی اين است که چطور می توانيم در حال قبول .  هنجارهايی را بشکنيم که مفهوم بودن و معنای مشخص داشتن را تعيين می کنندتوانيم

ا يا در همکاری ب) community(و به نظر من می رسد که آدم در اجتماع اطرافيان . برای اينکه بايد زنده بمانيم. کردن همه ی اين ريس کها زنده بمانيم

در نتيجه شايد  تالش جمعی ای باشد که ريسک کردن را ممکن می کند؛ . دیگران زنده می ماند، همراه ديگرانی که همراه فرد ريسک می کنند

 .ريسکی که خطر دارد اما نه خطر جانی

  سال پيش بود؟٢٠ جوديت باتلر، آيا شما اين کار را کرده ايد؟ آيا جوديت باتلر همان زنی است که -ب.ب

خوب . و من مطمئن نيستم که در حال زن شدن ام. ما زن به دنيا نمی آييم، ما زن می شويم.  اما من هنوز زنی جوانم، اين يک تهمت است-ب.ج

 سؤال بعدی چيست؟

  چه خطراتی غير از نوشتن و تئوری انعکاسی کرده اید؟-ب.ب

برای شما اهميت . می دانی، برای من اهميت ندارد. ارم به من ربطی ندارد خوب، می دانی، بايد بگويم که من حس می کنم ميزان دريافت ک-ب.ج

چه به سر آن جوديت باتلری که " من هی سؤال های خاصی را مطرح می کنم و فکر می کنم گاهی مردم فکر می کنند . من فقط کار می کنم. دارد

اين به اين معنی است که او آن را نفی می کند يا ديگر به آن متعهد آيا . کار نمی کند" دردسر جنسيت"او ديگر روی "يا " می شناختم آمده؟

من صرفًا بعضی از همان سؤال ها را گرفته . من هيچ چيز را نفی نکرده ام يا از زير مسئوليت چيزی شانه خالی نکرده ام. و من می گويم نه" نيست؟

م، نه؟ منظورم اين است که من نمی توانم برای مصرف همه همان نويسنده ولی، می بينی، من بايد زنگی کن. ام و به شکل نويی مطرح کرده ام

 . من بايد به زندگی ادامه بدهم و اين يعنی من بايد سؤال ها را دوباره بپرسم. باقی بمانم" دردسر جنسيت"کتاب 

ل جنسيتی شما چطور اؤ با توجه به اينکه شما شخصيت شناخته شده ای در اجتماع دانشگاهی هستيد، فکر می کنيد س-ب.ب

ثير قرار داده اند؟ يا أثری تحت تؤمی تواند جامعه مان را تغيير بدهد؟ آيا فکر می کنيد ديدگاه های شما در نهايت جامعه را به شکل م

رهنگ ثير قرار داده است؟ آيا تکامل ايده هايتان را در گذر از ميان فأهمجنسگرايی و جنسيت تحت تی  افکار مردم را درباره صرفًا

 سياسی و مردمی می بينيد؟

 خوب، من فکر می کنم، می خواهم بگويم بله، ايده های من در فرهنگ مردمی راه یافته اند، آنها به نوعی هم از فرهنگ مردمی برخواسته -ب.ج

يا، اين يک برنامه سياسی است که ب"می فهمی؟ منظورم اين است که نه به اين شکل که . ولی نه به صورت يک برنامه. اند، يا به قول تو، از عامه

من سعی می کنم . بيشتر من به عنوان يک تئوريسين سؤال هايی را درباره ی آنچه ممکن است باز کردم". من پيشنهاد می کنم که به کار ببنديم

 می بيند، با چيزی غير آنچه من کار و  يکی هنر را. و بعد ديگران ادامه می دهند. چگونگی زندگی و هويت و سؤال های عدالت را دوباره تصور کنم

يا يکی يک کاری درباره ی قانون می بيند که شامل بخشی از ايده های من است و با آن کاری می کند که من نمی توانستم . کرده ام کار می کند

در يک برنامه " دردسر جنسيت"تًا گاهی، ندر.  ايده هايم سفر می کنندمنظورم اين است کهدرست؟ . يا نمی دانستم با آن چه کنم. تصور کنم

خيلی سخت " آدم های زيادی گفته اند . ولی اين اشکالی ندارد، خوب است. تلويزيونی در آمريکا به عنوان يک لحظه ی با مزه پديدار می شود

است اين است که مردم زيادی ولی آنچه عجيب ".  امکان ندارد بتواند اثری روی مردم عادی بگذارد. نوشتن خيلی سخت است، پيچيده است. است

شايد ما يک ايده ی ضد روشنفکری از . و بعد اين سؤال جالبی است. هستند که حاضرند به خودشان زحمت بدهند و به هر حال کتاب را بخوانند

ها عالقه مندند و می ولی شايد در حقيقت مردم عامی به بعضی ايده ." نخواهد داشت" مردم عادی"آه، هرگز اثری روی . "داريم" مردم عامی"

گفتگو کردن با روان شناسان و روان پزشکان دعوت شده ام و خيلی از این کار لذت می برم  در نتيجه بله، من برای. خواهند جنسيت را بهتر بفهمند

من دوست .   می کنندچون آنها هستند که بسياری از ايده های بسيار مشکل آفرین گرايش جنسی و جنسيت را وارد روان شناسی و روان پزشکی

 . دارم در اين مورد مؤثر باشم

 اوضاع در دانشگاه های آمريکا چطور است؟ آيا آزادی کافی برای صحبت کردن از گرايش جنسی و جنسيت هست؟ خارج از -ب. ب

 محيط دانشگاهی آيا شما اين ايده را که آمريکا بين دو قطب سنتی و راديکال تقسيم شده است قبول داريد؟

و در بعضی شهرها و بعضی اياالت سؤال جنسيت و گرايش . آمريکا خيلی جای بزرگی است.  اين موضوع پيجيده استمن فکر می کنم -ب.ج

جنسی هرگز مطرح نمی شود، يا محققين و دانشگاهيان در گوشه های کوچکی از دانشگاه برای مطرح کردن اين سؤال ها تالش می کنند و به 
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. جاهای ديگری وجود دارند که تحقيقات فعالی جريان دارد. جيب و نامناسب می آیند و یا مورد استقبال قرار می گيرندهمين خاطر یا به نظر ع

. شده است" کويير" جنسيت موضوع دانشگاهی قابل قبول تری از مطالعات گرايش جنسی و مطالعات من فکر می کنممخصوصًا درباره ی جنسيت، 

اين هنوز  يک جدل است، تنش وجود دارد و من مطمئنم آدم هايی وجود دارند که می خواهند اين سؤال ها را . ندارد يک جواب وجود من فکر می کنم

 . در حال خاک خوردن ببينند يا اصًال پرسش اين سؤال ها را متوقف بيابند

همجنس ستيزانه و به بيان افکار دن است؛ در اروپا جنبشی وجود دارد برای جريمه کر"  تنفربيان " یال من دربارهؤ و آخرين س-ب.ب

های سياسی ،برای مثال اتحاديه همجنسخواهان باز می  همين سياق اين جنبش ضد آزادی بيان است؛ اين مرا از انتقاد از طرح

 نظر شما چيست؟. دارد

ه آدم بايد به زمينه ای که سؤاالت در آن  کمن فکر می کنم حاال، اين سؤال خيلی بزرگی است، چطور با اين سؤال به اين بزرگی شروع کنيم؟ -ب.ج

که کسی درباره ی اصلی . در نتيجه اگر کسی با سخنرانی تبعيض آميز مخالف است، با همه انواع آن مخالف باشد. پديدار می شوند نگاه کند

.  ديگر است من نگران می شومولی اگر آنچه اتفاق می افتد حفاظت يک اقليت ضد اقليت. تصميم بگيرد که شامل همه ی اقليت ها می شود

گی ها و لزبين ها را در مقابل اقليتی مذهبی محافظت  يا می توان. درست؟ می توان اقليتی مذهبی را در مقابل گی ها و لزبين ها محافظت کرد

ما داريم سعی می کنيم که . ی کنيمبرای اينکه ما به نوع بيان آزاردهنده نگاه نم. و آنگاه به نظر می رسد چيزی سياسی دارد اتفاق می افتد. کرد

در . حس من اين است که بايد در اين موارد مواظب بود. گروه ها را تقسيم کنيم يا تصميم بگيريم که بعضی ها واقعًا قربانی اند و بعضی کامًال ظالم

و بايد آزادی بيان را . ی نژادپرست آزادی بيان ندارندبقيه ی گروه ها درست؟ ولی. آمريکا مثًال مسأله اين بوده است که نازي ها حق آزادی بيان دارند

من می دانم که در اروپا اين نوع چهارچوب وجود ندارد در نتيجه اين مقايسه بسيار دشوار . به رفتار و بعضی روش های تهديد ضد اقليت ها ربط داد

ما نياز داريم که نمايش هايی ترتيب بدهيم و در آنها خودمان را . م ما بايد به بيان خرابکار و کنايه آميز هم جای وجود بدهيمن فکر می کنم. است

شايد آنها را به نوعی از از رده خارج کنيم که قدرت آزار . يا به آنها معنی تازه ای بدهيم. مسخره کنيم يا در آنها حرف های رنجش آميز را محاکمه کنيم

 به نظر بسيار نژاد پرستانه يا زن ستيزانه يا همجنس ستيزانه می شنويم ولی در عين حال مثًال در موسيقی رپ، کلمات. دادن شان را از آنها بگيرد

در نتيجه به نظر من ما بايد به طور مساوی به قدرت . واژه ها باز گرفته می شوند و پااليش می شوند تا توانايی آزاردادن شان را از دست می دهند

 .همچنين به اثر خرابکارانه و آزادگر انواعی از نمايشآزار دهندگی انواعی از بيان حساس باشيم و 

 در طی سی سال گذشته، آيا به نظر شما جنسيت پيشرفت کرده است يا اين فهم ما از جنسيت است که پيشرفت کرده -ب.ب

 است؟

وقتی که ما . تغيير می دهد من می خواهم بگويم که راهی که ما جنسيت را درک می کنيم، شکلی که ما جنسيت را زندگی می کنيم را -ب.ج

من و . نکته مهم اين است که به تئوری در زندگی به اين شکل نگاه کنيم. خودمان را به شکل متفاوتی تفسير می کنيم، متفاوت زندگی می کنيم

 هر منظورم اين است که. م ما الزم نيست تئوريسين باشيم يا به دانشگاه رفته باشيم و تحصيل کرده باشيم تا تئوريسين جنسيت شويفکر می کنم

:   هر کسی يک مجموعه ی پيش فرض داردمنظورم اين است کهخوب، . راننده ی تاکسی که من تا حاال با او صحبت کرده ام يک تئوری جنسيت دارد

نباشد اما تئوری " لجروت"جنسيت چيست؟ چه نيست؟ و آنها ممکن است اين تئوري ها را ننويسند يا نام شان در سری چاپ شده کتاب های تئوری 

چرا فکر می کنيد که مردانگی به دگرجنس گرايی مربوط است؟ يا چرا مردانگی به تسلط "دارند، درست؟و اگر شما با آنها گفتگويی داشته باشيد که 

.  جنسيت يک چيز نيستانگار"وقتی از مردم اينچنين سؤال هايی را بپرسيد، آنها متوجه می شوند که " جنسی يا موضع فعال جنسی مربوط است؟

ولی وقتی اين را می بينی، اينطوری می ". شايد من دسته مجموعه ای از چيزها را تحت يک نام طبقه بندی کرده ام و شايد من اشتباه کرده ام

شيدن و بر اساس اجازه ی خاصی برای متفاوت زندگی کردن صادر شده است، برای تجسم بخ. تواند باشد که تو، خودت متفاوت زندگی خواهی کرد

 . اين تجسم تازه رفتار کردن

 

. خيلی متشکرم.  ممنون-ب.ب  
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 .  نيازی نيست به دنبال علل همجنسگرایی بگردیم، همجنسگرا بودن چيزی نيست که الزم باشد برایش دليل بتراشيم

 علت های همجنسگرایی ربطی به مقوله ی همجنسگرایی ندارند

Erin Blades 

 برگردان ساقی قهرمان

 

زی و ترس ارین بليدز معتقد است که در پس جستجوی ژن همجنسگرایی، همجنسگرا ستي

می گوید اگر همجنسگرایی نابهنجار و غير اخالقی شمرده . از همجنسگرایی نهفته است

از این گذشته، او . نمی شد، تالش برای جستجوی علل آن تا این اندازه باال نمی گرفت

تصریح می کند، کشف ژن همجنسگرایی لزومًا جامعه را به  سمت پذیرش همجنسگرایی به 

ممکن است مردم به سادگی نتيجه بگيرند . و بهنجار سوق نخواهد دادعنوان امری طبيعی 

ارین بليدز نتيجه می گيرد که علت . که همجنسگرایی هم یک جور نقص طبيعی است

گرایش جنسی از اهميت خاصی برخوردار نيست و همجنسگرایان شایسته آنند که جامعه به 

 شهروندان با دیگران، به آنان احترام دليل اصل احترام به فردیت افراد و تفاوت های فردی

 . بگذارد و حقوق آنان را رعایت کند بدون آنکه نيازی به  جستجوی علل گرایش آنان باشد

همجنسگرایی قرن هاست که نابهنجار ارزیابی می شود، هر چند امروزه بيشتر از هر زمان دیگری پذیرفته شده است، هنوز در نظر بسياری از مردم 

رفتارگرایان افراطی معتقدند که این یک نوع . است، و شيوه ی شيطان است" گناه"اخالق گرایان مذهبی معتقدند همجنسگرایی . ستني" طبيعی"

 . دیگران نيز به سادگی معتقدند همجنسگرایی خطاست. اختالل روانی است که در نتيجه ی تربيت غلط پدر و مادر بوجود می آید

از آن چهـل و یـک نفـر    .  در ال یوال، کاليفرنيا، مغز چهل و یک نفر را مورد آزمایش قرار دادSalkميست در انستيتوی سالک  نوروآناتو-----سيمون لی وی،   

در نتيجـه ی ایـن آزمـایش، او تفـاوتی ژنتيکـی ميـان مـردان                 . نوزده نفر مردان همجنسگرایی بودند که بر اثر ایدز و بيماری های مرتبط با آن مرده بودنـد                 

از زمانی که نتيجه ی آزمایش های او به اطالع عموم رسيد، بسياری از مردم به این باور رسـيده انـد کـه                        .  و مردان همجنسگرا کشف کرد     دگرجنسگرا

 . همجنسگرایی ژنتيک است

 مـردان  در این آزمایش ها، لی وی کشف کـرد کـه آن بخـش از مغـز کـه گفتـه مـی شـود کنتـرل فعاليـت هـای مربـوط بـه امـور جنسـی را داراسـت در                                 

یک سؤال، آیا این به آن معناست کـه بخـش مربوطـه در مغـز زنـان همجنسـگرا                . (همجنسگرا کوچکتر از نصف همان بخش در مردان دگرجنسگرا است         

با وجود این کـه بـه نظـر مـن        . این اولين نشانه ی مشخص ارتباط ميان گرایش جنسی و ساختار مغز بوده است             ) مساوی با مردان دگرجنسگرا است؟    

. عقيده ی من نسبت به خودم با این نشانه ی کشف شـده، عـوض نخواهـد شـد    . جنسگرایی ژنتيک است، کشف این مسأله برایم اهميتی ندارد      هم

 . کشف ژن همجنسگرایی تنها زمانی برای من اهميت پيدا می کند که به همجنسگرا ستيزی خاتمه بدهد. من با هویت خودم مشکلی ندارم

 

 نه جستجوی همجنسگراستيزا

بـه جـای اینکـه بـه سـادگی پذیرفتـه شـود کـه بعضـی از مـردم                     . جستجوی ژن همجنسـگرایی در ذات خـود نشـان از نگـاهی همجنسـگرا سـتيز دارد                 

دگرجنسگرا هستند، بعضی همجنسگرا، بعضی دوجنسگرا، جامعه به دنبال آن است که علل همجنسگرایی را کشف کنـد، انگـار کـه همجنسـگرایی      

 دستی را معلوم کند، با آن که درصـد  -کسی در پی آن نيست که علل چپ   . کسی به دنبال کشف علل دگرجنسگرایی نيست      . یک جور بيماری است   

شـاید او دچـار بيمـاری    . شاید پدر و مادرش خطایی کرده بوده اند .  دست است  -مادر من چپ  . تر" نابهنجار" دستی بسيار کمتر است و در نتيجه         -چپ

 دستی هـم مثـل دگـرجنس گرایـی          - دست بودن اهميت خاصی ندارد چون چپ       -چپ.  دستی اینگونه فکر نمی کنند     -د چپ اما مردم در مور   . ای باشد 

تأیيـد علـت ژنتيـک بـرای        . به همين دليل است که به دنبال علل اش می گردنـد           . تلقی نمی شود  " عادی"همجنسگرایی  .... تلقی می شود    " عادی"

   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ٨  



   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ٩  

تصـریح ایـن واقعيـت کـه مـا      . باعث از ميان رفـتن همجنسـگرا سـتيزی نخواهـد شـد     .  را عوض نخواهد کردهمجنسگرایی، رفتار مردم با همجنسگرایان 

خب، حاال کـه دسـت خودشـون    : همجنسگرایان دخالتی در همجنسگرا بودن خود نداریم، قاعدتًا قرار است مردم را به سوی این عکس العمل بکشاند      

بت کنيم که عالقه و کشش ما به جانب همجنس، از کنترل ما خارج است؟  معنایش آن است کـه اگـر             چرا ما باید ثا   ." نيست، باشه دیگه، عيبی نداره    

 این اگر همجنسگرا ستيزی نيست، پس چيست؟. همجنسگرایی قابل کنترل بود، بهتر آن بود، و یا ضروری بود که کنترل شود

یعنـی اگـر ژن   . ا همجنسگرا، آنقدر جذاب باشـد کـه پيگيـر ایـن قضـيه باشـند      با این وجود می فهمم که این مسأله می تواند برای مردم، دگرجنسگرا ی            

در آن صـورت مـا مطـابق        .  دست بـودن بـه شـمار آوریـم         -همجنسگرایی کشف شود امکان آن هست که بتوانيم همجنسگرایی را هم چيزی نظير چپ             

ژن همجنسگرایی اگر کشف شود می تواند به معنـای از           . برخورد شود قانون طبيعت رفتار کرده ایم و می توانيم توقع داشته باشيم با ما همانند همه                

ميان برداشته شدن تمام جدل هایی بایشد که به عنوان موانعی بر سر راه کسب حقوق قانونی ما قرار می گيرنـد، و شـاید کشـف همـين ژن کـافی             

در آن صورت دیگـر پـدرومادرها از اینکـه بچـه شـان معلـم گـی                  . تباشد تا قانون گذاران قانع شوند که تبعيض بر پایه ی گرایش جنسی غير اصولی اس               

پرورشگاه ها از سپردن کودکان به پدر و مادر همجنسگرایی که مایل اند کـودکی را بـه فرزنـدی بردارنـد، کمتـر اکـراه                         . داشته باشد نگران نخواهند شد    

را بزرگ شوند همجنسگرا بشوند زیرا این نکته روشن شده است کـه       خواهند داشت و نگران نخواهند بود که بچه هایی که در خانواده های همجنسگ             

 . همجنسگرایی واگير ندارد

اما، آیا این به معنای از ميان رفتن مشکل است؟ امکان این هست که مردم را وادار کنـيم مـا را تحمـل کننـد، امـا ایـن بـه معنـای آن نيسـت کـه مـا را                                          

ه برسيم که با وجود رفتار بيرحمانه و مجازاتگر مردم با ما، داشتن ژن همجنسگرایی بـه اخـتالل روانـی        چه باعث می شود به این نتيج      . پذیرفته باشند 

تعبير نشود؟ در نظر بسياری از مردم ما همچنان آدم هایی با ژن غيرمعمـول خـواهيم بـود؛ نـه از نظـر اجتمـاعی، ایـن بـار از نظـر ژنتيکـی غيـر معمـول                  

 دسـت بـودن نيسـت و در مقابـل مخالفـان مـا ادعـا        -دعا کنيم همجنسگرایی چيزی متفاوت با رنگ پوسـت و یـا چـپ   ما قادر خواهيم بود ا . خواهيم بود 

چنـين پاسـخی کمـک چنـدانی بـه آزاد سـازی       . خواهند کرد که همجنسگرایی ریشه در یک ژن طبيعی ندارد و در اثر یک اختالل ژنيتيکی بروز می کند              

 همجنسگرایان نخواهد کرد، اینطور نيست؟

هــر چقــدر تعــداد بيشــتری از مــردم بــه ایــن اعتقــاد برســند کــه . طــرح پرســش در ارتبــاط بــا علــل همجنســگرایی بایــد یــک حرکــت بيــربط تلقــی شــود

 . همجنسگرایی به اندازه ی دگرجنسگرایی طبيعی و عادی است، تعداد کمتری نياز و یا عالقه به جستجوی علل همجنسگرایی خواهند داشت

 

 ا ستيزیریشه های همجنسگر

بسياری از بحث . سکس برای درصد عظيمی از مردم مسأله ای حاد است . ریشه های همجنسگرا ستيزی سکس است سکس است سکس است         

بسـياری از مـردم بـا مقـررات جـاری در ارتبـاط بـا         . رقصـی، برهنگـی   -های داغ اجتماعی حول محور سکس دور می زند، نظير فحشا، پورنوگرافی، بغـل             

مطمئـنم  . سکس، محدوده ای بحث برانگيز است، جـذابيت دارد        . ز مسائلی نظير امور جنسی موافقند، اما بعضی نيز با آن مخالفند           برداشت عمومی ا  

 .آها، با دخترا می خوابه: اولين چيزی که به ذهن مردم می آید وقتی می گویم من همجنسگرایم، این است

. مـن اسـت  " کـه بـودن  "مـن نيسـت، مهـم    " چه مـی کـنم  "مهم . جنس ام اشاره نمی کنموقتی می گویم من همجنسگرایم، فقط به خوابيدنم با هم         

حتی بيرون از اتاق خواب، همجنسگرا بودن مـن روی تمـام نگـرش هـای                . همجنسگرایی چيزی فراتر از سکس است     . همجنسگرایی هویت من است   

حساسـيت نداشـتند، مـا نيـازی بـه جسـتجوی ژن           ) سـگرایانه بخصـوص سـکس همجن    (اگر مردم تا ایـن حـد در مـورد سـکس             . من در زندگی تأثير دارد    

 همجنسگرایی نداشتيم

وقتـی از  .  منظر مقوله ی همجنسـگرایی نيسـت    -تنها راه از ميان برداشتن همجنسگرا ستيزی آن است که مردم را واداریم درک کنند که سکس، تک                 

از ازدواج حرف مـی زنـيم، از عشـق، و از اینکـه مردهـا از اهـالی       . ی کنيمرابطه ی دگرجنسگرایانه حرف می زنيم، موضوع را تنها به سکس محدود نم       

دگرجنسگرایی به عنوان ساختار اجتماعی طبيعی و معمول تثبيت شده است در حـالی کـه همجنسـگرایان رانـده                    . مریخ اند و زن ها از اهالی ونوس         

 . شدگان اجتماعی اند

به دليل این حاکميت مطلق، ما اخراج شده ایم، کتک خورده . سگرایانه را به حاشيه رانده استحاکميت مطلق دگرجنسگرایی بر جامعه، ارتباط همجن
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همـه ی  . ایم، به رویمان تف انداخته اند، رویمان اسم گذاشته اند، تهدید شده ایم و در شرایطی قرارمان داده اند که از آنچه هستيم شرمسار باشيم                 

 . ی آنکه از هيچگونه حمایت قانونی و یا اعاده ی حيثيت برخوردار باشيمما همجنسگرایان به شکلی ستم دیده ایم ب

و همينطـور   . عشق برای ما به همان اندازه اهميت دارد که بـرای دگرجنسـگرایان            . روابط ما متفاوت اما معادل روابط همشهریان دگرجنسگرایمان است        

بـرای مـا اهميـت دارد کـه     . ار اهميت دارد که آشکار باشيم و از هویـت خـود دفـاع کنـيم    به همين دليل برای ما بسي  . مردم باید این را درک کنند     . ازدواج

امــا بایــد و ضــروری اســت کــه از مــرز کســب و حراســت هویــت و پایــه گــذاری جامعــه ی    . حاکميــت مطلقــه ی دگرجنســگرایی را بــه چــالش بگيــریم 

رف جامعه را به چالش بگيریم و بنيان سخت سکس و قراردادهای جنسيتی     باید مستقيمًا مقررات جاری امور جنسی در ع       . همجنسگرایان فراتر برویم  

 . که همه ی ما را به زانو در آورده است را به لرزه در آوریم

 

 عادی سازی روابط همجنسگرایانه

رایانه را بـه عنـوان   رسانه های عمومی با حذف کاراکترهای همجنسگرا و موضوعات مربـوط بـه همجنسـگرایی از برنامـه هـای خـود، روابـط دگرجنسـگ               

شـوهای پربيننـده ی   .  با این وجود توجه چشمگيری در سال های اخير به مسـائل همجنسـگرایانه شـده اسـت                .   توليد می کنند   -هنجار در جامعه باز   

معروف " ببوس و بگو"به نام گروهی از هنرمندان کانادایی که .  کاراکترهای همجنسگرا را به نمایش می گذارندFriends و  Rozanتلویزیون امریکا نظير 

 Her Tongue onزبانش در دیدگاه مـن  و  Drawing the Lineمرزبندی  شده اند دو کتاب خيلی مهم در این زمينه منتشر کرده اند با نام هـای  

My Theory ، از کانادایی کـه مسـتند   دیوید ادکين، فيلمس. که همجنسگرایی زنان را به درستی و بدون رعایت احتياط های مرسوم بررسی می کند

قصه ی جيمز ایگان، که شرحی است توأم با تحسين از چهل و پنج سـال ازدواج و  : ساز است، فيلمی تهيه کرده است به نام جيم عاشق جک است          

 . قوق خودزندگی مشترک جيم ایگان و جک نسبيت، و تالش بياد ماندنی این زوج برای به چالش کشيدن قانون اساسی در به رسميت شناختن ح

نه تنها برای ما بسيار اهميت دارد که توسط رسانه های جمعی به درستی و بر اساس واقعيت معرفـی شـویم بلکـه بـرای دگرجنسـگرایان نيـز مهـم                                 

، زیـرا  این گونه توجه مثبت رسانه های جمعی کمک بزرگی است به عادی سازی روابط همجنسگرایانه  . است که تصویر ما را بر اساس واقعيات ببينند        

اینگونه برخوردها هویت همجنسگرایی را نيز بعنوان بخشی از جامعه در نظر مـی  . با مسأله صادقانه و به دور از پيشداوری های رایج برخورد می کنند          

ز همجنسـگرایان   تـالش رسـانه هـای عمـومی در نمـایش چهـره ای واقـع بينانـه ا                  . گيرد و راه را برای قبول جامعه، و نه فقط تحمل جامعه، باز می کند              

ببينند دیگـر اقـدام     " عادی"اهميت زیاد دارد زیرا در عادی سازی چهره ی همجنسگرایی بسيار مؤثر است؛ زمانی که مردم همجنسگرایان را به عنوان                     

 .به جستجوی ژن همجنسگرایی و یا هر نوع علت دیگر همجنسگرایی نمی کنند

 

 توجيه کردن ضرورتی ندارد 

مردم نيز آماده ی پذیرفتن این . دان سخت در پی کشف علت همجنسگرایی اند، انگار گی بودن بد است و یا یک جور نقص است        با این وجود، دانشمن   

اگر همجنسگرایی بـد    . نوع نگاه اند، جوری که به نظر می آید نقص شمردن همجنسگرایی به معنای بی نقص بودن شيوه های دگرجنسگرایی است                    

اگـر چيـزی نابهنجـار اسـت پـس          . اگر دگرجنسگرایی هنجار است پس هر چيز دیگری غير از آن نابهنجار اسـت             . ستاست، پس دگرجنسگرایی خوب ا    

 . حتما باید علتی داشته باشد

وقتی یک ساعت تمام بهـت زده و  . باشد" چرا؟"وقتی برای اولين بار به مادر و پدرم گفتم که همجنسگرا هستم، تعجبی نکردم که اولين سؤال شان              

چرا فکر می کنی همجنسگرا هستی؟ فکر می کنی چـه چيـزی باعـث    : کوت به حرف های من گوش دادند، پدرم سينه اش را صاف کرد و گفت       در س 

 اش شده؟ 

، انگـار خوشـحال     "چـرا؟ "من یک ساعت برایشان توضيح داده بودم که چقدر خوشحالم از این که همجنسگرایم، و آن وقت آنهـا مـی خواسـتند بداننـد                          

و " هيچ چيزی باعث اش نشـده، : "گفتم" چی؟: "گفتم. با ناباوری بهشان خيره شدم . انگار خل شده باشم   .  از چنين چيزی غير ممکن باشد      بودن من 

 . همانطور با خوشحالی به تعریف کردن از شرایط خودم ادامه دادم و اميدوار بودم که باالخره درک کنند که چيز عجيبی نيست

این واقعيت که مردم معتقدند . چنان در حال جنگ با سلطه ی دگرجنسگرایی اند، هم در چارچوب خانواده و هم در اجتماعهمجنسگرایان مرد و زن هم
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همجنسگرا . نيازی نيست که علت همجنسگرایی را کشف کنيم       . باید علت همجنسگرایی را کشف کرد خود دليلی بر اینکه این جنگ در جریان است              

آنچه اهميت دارد آن است که ما هر چه بيشـتر حمایـت هـایی را کـه ریشـه در روشـن بينـی و آزاد                       . توجيه داشته باشد  بودن چيزی نيست که نياز به       

اندیشی تک تک افراد دارد به دست بياوریم بی آنکه انتخابی بودن یا ژنيتيک بودن همجنسگرایی نقشی در آن نظر داشته باشد؛ همجنسگرا ستيزی               

 .  نخواهد شداز طریق علم از ميان برداشته

The Causes of Homosexuality Are Irrelevant  

Erin Blades 

Homosexuality 

Opposing Viewpoints 

Editor, Mary E. Williams 
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 پيشگفتار مترجم

حقوق بشر، و نقض تمام عيار آنها توسط رژیم اسالمی حاکم بر ایران، مشکل روز و شب مردم، و  

دراین زمانه ی دشوار، که حاکميت . ی امروز ماستتحقق آنها کانون تالش های عمده ی روشنگران و کوشندگان عرصه ی حيات سياسی اجتماع

 از حقوق بشری خود، مقدمه ی گریز ناپذیر پرداختن به مبارزه   پشيزی نمی گيرد، آگاهی کافی بيشترین کسان جبار فقيه، این دستاورد بشری را

 .برای کسب آنهاست

 آموزه ی حقوق بشر، و همچنين درکی از َشمای فعاليت ها، معاهدات و  ینزد روشنفکران اما، این آگاهی مستلزم غوروتعمق و بحث در مبانی نظر  

به راستی با چه مبانی و استدالل های قوی فکری می توان کسب حقوق بشری را کانون . موسسات مرتبط با جنبش جهانی حقوق بشر نيز هست

ند چيست؟ این حقوق مشروعيت و اعتبار خود را از کجا حاصل  که حقوق بشر خوانده می شو مبارزات سياسی و مدنی قرار داد؟ ماهيت مطالباتی

 می کنند؟ جنبش حقوق بشر به ایجاد چه تنظيماتی در عرصه ی بين المللی انجاميده است؟

حقق تام و خوشبختانه اغلب روشنفکران ما امروزه به این نتيجه رسيده اند که ت. مردم ایران در چنگال یک خودکامگی مهيب متکی بردین گرفتار اند 

اگر نمی خواهيم برای انداختن طرحی دیگر و بنياد یک نظام . حقوق بشری مردم ما تنها در قالب یک دموکراسی سکوالر امکان پذیر است تمام 

بعی جز خرد حکومت و قوانين اساسی آن نباید از من  برای مشروعيت بخشی به  خطر فرو غلتيدن به استبداد دینی دیگری را پذیرا باشيم، سکوالر، 

پس اگر می خواهيم یک قانونی اساسی مبتنی بر حقوق بشر داشته باشيم، این قانون نباید ناشی از هيچ مبنای . بشری خویش مدد جویيم

 . متافيزیکی و االهياتی برای مشروعيت بخشی به حقوق انسان ها انگاشته شود

. ق فطری می داند، و نهایتا منشاء ی متافيزیکی برای این حقوق قائل است حقو یک رویکرد سنتی به حقوق بشر، منشاء وجود حقوق بشر را 

این رویکرد، دوباره پای االهيات و دین را به عرصه ی عمومی می  . حقوقی که گویا از سوی یک خدای متعالی قانون گذار به بشریت اعطا شده اند

آلترناتيوهای نامزد مشروعيت بخشی به   نقد آگاهانه ی این رویکرد، و توجه به به باور من، با توجه به ميراث فکری ویژه ی جامعه ی ما،. گشاید

 .حقوق بشر، در حيطه ی تالش های نظری معطوف به تحقق یک سکوالر دموکراسی مبتنی برحقوق بشر اهميت اساسی دارد

بشرصرفا دستاوردی تاریخی و انضمامِی اما جهانشمول  اینکه آموزه ی حقوق –یک مزیت مقاله ی حاضر این است که با پيش گرفتن رویکرد عالقه   

 متافيزیکی حقوق بشر می   انگاره ی به نقد و نفی  -و معطوف به موظف نمودن دولت ها به رعایت و صيانت ازکمينه ی عالئق بنيادی آدميان است

ين المللی متولی آن را شرح می دهد و منابع ومراجع در حيطه عملی نيزاین مقاله به اختصار مبانی حقوق بشر و معاهدات و موسسات ب. پردازد

نویسنده ی مقاله از نظریه پردازان مطرح رویکرد عالقه به آموزه ی حقوق بشر است و اصل مقاله، که قدری .  معرفی می کند بسياری را در این باره

 . درج شده است دانشنامه ی فلسفه ی استنفوردمفصل تر از ترجمه ی حاضر است، در

 روشنگرانه و مقاومت قهرمانانه  آذرخشی که در دل این شب تيره ی استبداد، با مبارزه ی. ین تالش ناچيز را به اکبر گنجی تقدیم می دارم ا 

ین بقایش را در گرو نقض بنيادی تر در افتاده که  گنجی مظلومانه، با سالح جان اش، با رژیمی . در دل مشتاقان آزادی اخگرها افروخته است اش، 

را که الزمه ی   ستودنی  اميد که فروغ این جان آزاده خاموش نشود؛ و ما نيز اندکی از این عقالنيت، صالبت و شهامت . حقوق مردمان می یابد

             ) ٨۴  مرداد (                                                                                     .مبارزه ای چنين دشوار و نابرابر است، کسب و بذل کنيم

http://plato.stanford.edu/
http://plato.stanford.edu/
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 مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخالقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنيا در برابر سوءرفتارهای سياسی، قانونی و اجتماعی 

این حقوق در . ایی از حقوق بشر هستندحق آزادی دین، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادالنه و حق مشارکت سياسی نمونه ه. هستند

مرجع . باشند مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف به پایبندی و ارتقای آنها می . سطح بين المللی، در اخالقيات و قانون وجود دارند

 .آن است رشمار پيرو و اسناد و معاهده های پ) 1948bسازمان ملل متحد،(مکتوب عمده ی این حقوق، اعالميه ی جهانی حقوق بشر 

اغلب پشتيبانی های . فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمولی و توجيه حقوق بشر می پردازد 

تردیدهایی ) مثال اینکه جهانشمول اند، و اینکه به سان هنجارهایی اخالقی، بی نياز از تصویب قانونی اند(سرسختانه ای که از حقوق بشر می شود 

این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سياسی را تشکيل داده که  تأمل در مورد . شکاکانه برمی انگيزند

 .ادبيات گسترده ای را در بر می گيرد

 ایده ی کلی حقوق بشر. ١

، بيش از دو دوجين حق بشری مشخص را در بر می )١٩۴٨ ،UDHR یا  Universal Declaration of Human Rights(اعالميه ی جهانی حقوق بشر  

 که مردم را حقوق امنيت،: این حقوق را می توان به شش گروه اصلی یا بيشتر تقسيم کرد. گيرد که کشور ها موظف به رعایت و صيانت آنها هستند

سياسی، در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛  سياسی از طرقی مانند بحث و تبادل   که آزادی مشارکتحقوق

عادالنهتضمين می کنند؛  دولتی را  نظر، شورا، اعتراض، رأی گيری و احراز سمت های دادرسی ، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی حقوق

 که حق شهروندِی برابر، مساوات در برابر قانون حقوق برابری،ی کنند؛ مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غيرعلنی، و مجازات سبعانه حمایت م

، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و ") اقتصادی و اجتماعی"یا حقوق ( و عدم تبعيض را تضمين می کنند؛ و حقوق رفاه 

هاز حقوق را هم که می توان برشمرد، خانواده ی دیگری ا. حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی هستند گروه حقوق گروه ها .  هستندحقوق

حقوق گروه ها به معنای صيانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب .  منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده اندUDHRدر 

 . سرزمين ها و منابع آنهاست

با تشخيص ویژگی های حقوق بشری به این .  تشریح کرد  ویژگی های مشخصه ی این حقوقایده ی کلی حقوق بشر را می توان با ذکر برخی 

ممکن است دو نفر ایده . حقوق بشر می گنجند، و نه در زمره ی حقوقی خاص  توصيف عام مفهوم  پرسش پاسخ داده می شود که چه حقوقی در

 حق مشخص جزو حقوق بشر محسوب می شود یا نه، اختالف نظر داشته ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند اما بر سر اینکه آیا یک

 .باشند

هنجارهای. حقوق بشر هنجارهایی سياسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکميت شان می پردازند  آن حقوق، این

باشند اشخاص ميان رفتار ی نحوه به مربوط که يستند عادی در پرداختن به "به بيان توماس پوگ ). نع دروغ گویی یا خشونت ورزیمثال م(اخالقی

اما باید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق، مانند حقوق ضد ). ۴٧، ٢٠٠٠پوگ، ." (حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد

همچنين قوانين ضد تبعيض، ). ١٩٧٧، سازمان ملل ١٩٩٨ُاکين  (تبعيض نژادی و جنسی، در وحله ی نخست معطوف به تنظيم رفتار خصوصی اند

از تبعيض نهادن در اقدامات و سياست هایشان منع می کنند؛ و از سوی دیگراین وظيفه   دولت را  از یک سو. دولت ها را به دو سو هدایت می کنند

 .را بر دوش دولت می نهند که صور خصوصی و عمومی تبعيض را منع و محو کند

ودوم اینکه، حقوق بشر   اخالقی حقوقی عنوان دارند/به وجود قانونی وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک ميان اخالقيات بشری . یا

در این (استداللی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی تجلی می یابد  دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن 

. ؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانين بين المللی مطرح می شود)دانست" مبتنی بر قانون اساسی"یا " مدنی"می توان آن را حقی سطح 

 ). مربوط به وجود حقوق بشر را ببينيد٣بخش . (آرمان جنبش حقوق بشر این است که تمام حقوق بشری، به همه ی چهار وجه باال موجودیت یابند

پرشماراندینکه، سوم ا  بشر جينحقوق اندک) چند نه حقوقی که جان الک برای بشرقائل بود، یعنی حق حيات، آزادی و مالکيت، معدود و . و
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مثال، تضمين محاکمه ی عادالنه، الغای (انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسيم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند 

 سوء استفاده های رایج از عالئق انسانی بنيادی شان  این حقوق، مردم را در برابر).  نسل کشی  جلوگيری از امکان آموزش، وبردگی، تضمين 

يستنداز آنجا که بسياری از این حقوق معطوف به مؤسسات و مسائل معاصر هستند، . صيانت می کنند ممکن است کسی صورت . فراتاریخی

ز آنها ارائه نماید تا این حقوق را فراتاریخی جلوه دهد، اما واقعيت این است که صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه بندیی انتزاعی یا مشروط ا

این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ ماليات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گيرند که . انتزاعی است و نه مشروط

  . انضمامی هستندهمگی مؤسساتی معاصر و

اندچهارم اینکه، حقوق بشر   کمينه های تمرکز آنها بر صيانت از حداقل .  معطوف به اجتناب از مصيبت اند و نه حصول فضيلت  این حقوقاستاندارد

اند و نه " تحملپایين ترین حدود سلوک قابل "به بيان هنری ُشو، حقوق بشر معطوف به ). ١٩٨٧نيکل (نيکبختی برای همه ی مردمان است 

از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمينه اند، عمده ی مسائل قانونی و حقوقی را به ). ١٩٩۶ُشو " (آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی"

چوب حقوق بشر این امر پذیرش تفاوت های عمده ی فرهنگی و حکومتی را درچار. تصميم گيری دموکراتيک در سطوح ملی و محلی وامی گذارند

 . ميسر می سازد

گيرندپنجم اینکه،   برمی در را مروز جهان مردمان و ها کشور ی همه که هستند المللی بين هنجارهایی بشر  از آن قسم هنجارهایی حقوق

. للی نقش محوری دارندبرای جهانی نمودن حقوق بشر، قوانين بين الم. هستند که مناسب است تبعيت از آنها را به همه ی کشورها توصيه کرد

می توانيم بگویيم که حقوق بشر جهانشمول هستند، مشروط بر آن که بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق 

ق، مانند حق صيانت در می گيرد؛ برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسيب پذیری مانند کودکان، زنان و بوميان هستند؛ و اینکه برخی حقو

 .برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند

کنندهفتم اینکه،   می ایجاد الیی اولویت رایشان و اند اعمال قابل جا همه که دارند قوی توجيهاتی بشر  بدون پذیرش این اصل، نمی توان حقوق

توجيهات حقوق بشر بسی استوار اند، اما این دليل نمی شود که مقاومت . از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبداد های ملی دفاع کرد

 .ناپذیر باشند

نههشتم اینکه،  اما هستند، حق بشر، کلمهحقوق قوی معنای به جق یکی اینکه حق، صاحِب حقی :  زیرا حقوق جنبه های متعددی دارندالزاما

به . به بيان عام، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند.  است یعنی شخص یا سازمانی که از آن حق معين برخوردار–دارد 

مانند زنان، ( گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسيب پذیر مشخص  بيان دقيق تر، گاهی همه ی مردمان،

صاحبان حق ) در مورد حق مصونيت در برابر نسل کشی(می ، و گاهی همه ی گروه های قو)کودکان، اقليت های قومی و دینی، مردم بومی

هستندجنبه ی دیگر حقوق بشر این است که . هستند یا منافع موقعيت حمایت، آزادی، مرکز بر  یک حق همواره معطوف به چيزی است که کانون م

. مسئول و موظف به احقاق این حقوق اندهمچنين مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که  ). ۴۴،١٩٨٣برانت (عالقه ی صاحب حق می باشد 

متولی حقوق بشری یک شخص، در وحله ی نخست سازمان ملل یا دیگر سازمان های بين المللی نيست؛ این وظيفه در وحله ی اول بر عهده ی 

وظيفه . متبوع اش است ولت متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصوًال د. دولتی است که آن شخص در قلمرو آن اقامت یا سکونت دارد

ی سازمان های بين المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظيفه است، یعنی نقشی ثانوی 

اد تسهيالت و زمينه سازی به احترام، حمایت، ایج وظيفه ی احقاق حقوق بشر نوعًا مستلزم کنش هایی معطوف . را برعهده دارند" پشتيبان"یا 

اجباریآخر اینکه حقوق بشر . است  اند، به این معنا که وظایفی را به متوليان احقاق شان تحميل می کنند، اما گاهی این حقوق چندان کاری معموال

برای مثال، ميثاق بين المللی . هندبيش از اعالم اهدافی با اولویت باال و نهادن مسئوليت تحقق تدریجی شان بر عهده ی متوليان امر صورت نمی د

که حقوق پایه ای نيازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می ) ١٩۶۶سازمان ملل متحد، (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

... ی کليه ی حقوق مندرج در این ميثاقمنابع در دسترس، با دیدگاه تحقق تدریج... با استفاده از حداکثر " دهد، امضا کنندگانش را ملزم می دارد تا

هدف وار ، حقوق نيستند بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعيف تر یا قوی تری از حقوق   البته می توان احتجاج کرد که این حقوِق". گام بردارند

 .بدانيم
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. یگر را هم ذکر کنيم که به نظر من باید کنار نهاده شوندحال که این هشت مؤلفه ی کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفيد است سه انگاره ی د 

هستندنخست این ادعاست که همه ی حقوق بشر،  سلبی مطابق این . به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. حقوقی

این ادعا با این دیدگاه گيرا نمی خواند که یکی از وظایف . ردادعا، هرگز الزم نيست که دولت برای صيانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردا

مصوب (کنوانسيون اروپایی حقوق بشر . اصلی دولت این است که با تأسيس نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکيت از حقوق مردم صيانت کنند

 و به همين  .به این مضمون داللت دارد ) ١٫٢ماده ی " (شودحق حيات همگان باید توسط قانون صيانت " که می گوید) ١٩۵٠شورای اروپا به سال 

همه ی دولت های عضو باید تضمين "  الزم می دارد که  )١٩٨۴ ،سازمان ملل،UN Torture Convention(سياق، کنواسيون ملل متحد عليه شکنجه 

 ).١٫۴ماده ی " (کنند که در قانون جزائی شان همه ی صور شکنجه جرم محسوب شود

سلب نشدنی بودن بدان معنا نيست که حقوق بشر مطلق . ای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر سلب نشدنی هستندادع 

اگر بگویيم حقی سلب نشدنی است، بدان معناست که نمی توان صاحب حق را به . هستند یا هرگز نمی تواند بنا بر مالحظات دیگر آنها را نقض کرد

اگر معتقدیم که . من تردید دارم همه ی حقوق بشر به این معنا سلب ناشدنی باشند. ا به طور خودخواسته از آنها محروم نموددليل سوءعمل اش ی

زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای تردد آزادانه می تواند به ِصرف ارتکاب جرائم جدی، موقتا یا دائما 

.  صومعه ای بگذراند و به این ترتيب حق آزادِی تردد خود را داوطلبانه کنار نهد همچنين فرد می تواند انتخاب کند که همه ی عمرش را در. نقض شود

 .پس حقوق بشر سلب نشدنی نيستند، اما فروگذاشتن آنها دشوار است

می کنندرا رد کرد که می گوید´ قانون مردمان´سوم اینکه، به نظر من، باید این پيشنهاد جان رالز در کتاب   مرزی مشخص حقوق بشر تعریف، به  بنا

یابد می پایان کشورها دیگر ت مشروع تحمل آن از پس مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم تعيين می "رالز می گوید که حقوق بشر . که

 در موارد حاد با نيروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه مداخله ی قهرآميز، مثال با تحریم های سياسی و اقتصادی، یا"و نيز " کنند

 )٨٠-٧٩، ١٩٩٩رالز " (است

. این ایده که حقوق بشر خط فاصل معينی پيش می نهند که پس از آن مشروعيت حاکميت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضيه است 

 اینکه  ی تعيين حدود تحمل موجه یک دولت، مفيد هستند اما، بنا بر دالیلی چند، می توان در موردنيازی به انکار این مطلب نيست که حقوق بشر برا

هيچ کشوری به طور . حقوق بشر ایده ی بسيار مبهمی است" تحقق"نخست اینکه . حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعيين می کنند تردید کرد

بعضی کشور ها در این مورد مسائلی جدی  . ی کشورها مشکالت حقوق بشری متعددی دارندتمام و کمال حقوق بشر را تحقق نمی بخشد؛ تمام

از این گذشته، مسئوليت دولت های فعلی کشورها در قبال این "). نقض فاحش حقوق بشر("دارند، و مشکالت بسياری دیگر بس عظيم است 

، دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل مثال ممکن است مقصر اصلی مشکالت یک کشور. مشکالت نيز متفاوت است

 .قبولی در مسير پایبندی به حقوق بشر باشد

به عالوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق  

آزادی از بردگی، (؛ حق آزادی )حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی(حق حيات : "یر را پيشنهاد می کنددر این مورد رالز فهرست ز. بنيادی است

؛ و برابری رسمِی ناشی از قواعد عدالت )مالکيت خصوصی(؛ حق مالکيت )رعيتی، اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه

رالز با ذکر این فهرست، اغلِب آزادی ها را، مثًال حق مشارکت سياسی، حقوق ). ۶۵، ١٩٩٩رالز )" (نیعنی برخورد یکسان با موارد یکسا(طبيعی 

فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به . حقوق بنيادی خارج می کند برابری، و حقوق رفاه را از شمول 

مقصود .  مقصود اصلی رالز را بدون پرداختن این هزینه نيز حاصل کنيم اما می توانيم. ومت را اعطا کندحقوق بشر نقش مرزگذارنده بر تحمل یک حک

اما برای پذیرش این مقصود الزم نيست از . اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد

بر عکس، می توانيم آموزه ای پيش نهيم که بر پایه ی آن . ا انگاره ی اساسا نحيفی از این حقوق معادل بگيریم ب رالز پيروی کنيم و حقوق بشر را

این آموزه برای .  مهم تر اند تا نقض فاحش آن بنيادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهيم مشخص می کنيم کدام حقوق از همه

   .دیگر مقاصد نيز الزم می آید

 ...ادامه دارد
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 ادبيات

 

 هم ِسرشت... آخرين باز مانده از نسلِ  

 این فریادهای یک همجنسگراست که در ناکجاترین بودن تبعيد است

 
 

 

 

 

 ديوانه از قفس پريد
 

 شد

 

 شدن

 

 و سرگشته تر

 

 برای آواره تر شدن

 

 

 

 شايد فقط

 

 برای عاقل شدن هم نه

 

 

 

 

 اينست که

 

 بدبختی

 

 و

 

 

 

 باز نشد
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 چوقتهي

 و

 

 و قفسی که پر از پر شد

 ولی نشنيد

 چاهی که پر از آه شد

 

 

 

 

 خالی کردن برای بلکه خالی از گنده گويیِ  پر کردن دهانی

 

 

 

 يا حتی برای

 

 

 

 يا نمايش ها

 نه برای تبليغ فيلم ها

 خيلی حتما

 

 

 

 

 روزی خواهی شنيد

 تو

 و

 

 

 

 هستم

 

 به اين کار

 

 مجبور

 

 حتما

 

 من
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 من 

  

 حتما

  

 مجبور

  

 به اين کار

  

 هستم

  

 و 

  

 تو

  

 روزی خواهی شنيد

  

 خيلی حتما

  

 نه برای تبليغ فيلم ها

  

 يا نمايش ها

  

 يا حتی برای 

  

 پر کردن دهانی

  

 خالی از گنده گويی

  

 بلکه

  

 برای

  

 خالی کردن

  

 چاهی که پر از آه شد
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 ولی نشنيد

  

 و قفسی که پر از پر شد

  

 و
  

 هيچوقت

  

 باز نشد

  

 و
  

 بدبختی

  

 اينست که

  

 برای عاقل شدن هم نه

  

 شايد فقط

  

 برای آواره تر شدن

  

 و سرگشته تر

  

 شدن 

  

 شد

 ديوانه از قفس پريد

 ) ق.س. شعر هم سرشت، نسخه ی اصلی: قسمت دوم. شعر را چرخانده ام برای تماشای متن: قسمت اول(

 

 

 



 چيزهایی نيست

 باربد شب

 

 تچيزهایی نيس

 و حواسم هميشه پرت آن است

 صدای بوق ماشين ها

 سيگارم که تمام شده اما هنوز در دست من است

 کوچه ای را که اشتباه می روم

 – اشتباهی –نرم افزار را که می بندم 

 و گاهی که همه چيز اشتباه است 

 

 چيزهایی نيست

 که ساعت خوابم تنظيم نمی شود

 دیر سر کار می روم

 زود بر می گردم

 صفحه ای را که باز می کنم

 و نمی نویسم

 و کاغذ و قلم را که کًال عوض کرده ام

 با حافظه ی رایانه

 و دگمه های کيبورد

 و آن ها را هم کمتر به کار می گيرم

 

 چيزهایی نيست

 که بيمار می شوم

 دل پيچه می گيرم

 درون سرم می شود بازار مسگرها

 سرم سياهی می رود

 ی بيندو چشم هایم هيچ چيز نم

 قرص می خورم

 آب قند

 تزریق آرام بخش

 و می خوابم

 

 چيزهایی نيست

 که دلتنگ می شوم

 سينه ام تالش می کند که باز شود

 اشک هایم هر از گاه می آید

 و می رود

 بغض می کنم گاهی

 و خيره می شوم به نبودنش

 و برای خودم می زنم زیر آواز

 با صدایی آهسته

 و کالمی گسسته

 

 ستچيزهایی ني
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 که موسيقی تلخ می شود

 ترانه تلخ می شود

 شعر تلخ می شود

 و دهانم را گس می کند

 بوی بد می گيرد

 و ریتم آواها و نواها کند می شود

 

 چيزهایی نيست

 که حوصله ام را سر می برد

 حوصله ای را که ندارم

 زود عصبانی می شوم

 از کوره در می روم

 جواب سوال ها را نمی دهم

 می کنمو کمتر شوخی 

 

 چيزهایی نيست

 می دانم چيزهایی نيست

 مثل یک آهنگ قشنگ که نواخته نشده

 مثل شعر زیبایی که سروده نشده

 مثل خندیدن بی آالیش

 مثل زمان های دقيق

 مثل خوشبو شدن دهان

 مثل یک گل هميشگی

 مثل هوای معتدل بهاری

 و نم نم باران

 یا برف

 

 چيزهایی نيست

 می دانم چيزهایی هست

 نيستکه 

 مثل تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاکاهاشی موتسو 

 )Kenneth Pobo(کنت پوبو 

 ترجمه ی حميد پرنيان
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، که در سراسر جهان به عنوان شاعر و )Mutsuo Takahashi(موتسو  تاکاهاشی

را همجنسگرایانه اش تمایل همجنس نمایشنامه نویس شناخته شده است، در آثار آشکا

 در ژاپن به دنيا آمد، و در دانشگاه ١٩٣٧ دسامبر ١۵او در . خواهی را گرامی می دارد

چندین دفتر شعر به  او. به فراگيری دانش آموزش و پرورش پرداخت )Fukuoka(فوکوکا 

شعرهای  «،)١٩۶۶(» کثيف می کنی، چيزها را کثيف تر انجام ده تو آنها را«: چاپ رساند

، و )١٩٨٨(» باغ خرگوش ها«، )١٩٨٨(» نوشيدن خوردن/ تمرین«، )١٩٧۵(» یک کيرگرا

 ).١٩٩٢(» خوابيدن گناه کردن سقوط کردن«

شاعرانی که در  به ویژه شوق سرشاری به اشعارشان دارند، می رسند و شاعران اندکی هستند که، همچون تاکاهاشی، به چنين مهارتی

، یومی )Reketei(او پاداش های معتبری برای آثارش دریافت کرد، همچون جایزه های رکته ای  .ل همجنسگرایانه می پردازندکارهایی شان به تمای

 ).Takami Jun(، و تاکامی جون )Yomiuri(یوری 

 برای نمایش نامه ١٩٨٧در سال را ) Yamamoto Kenkichi(او جایزه ی یاماموتو کنکيچی . برانگيز بوده است کارهای او در زمينه ی درام هم ستایش

کرده ) W. B. Yeats( یيتس »در هوس دوره گردی کردن«از دیگر کارهای او می توان به اقتباسی که از نمایش . اش گرفت» مده آ شاهدخت«ی 

الهام گرفته است ) Georges Bataille(جورج باتایل » Le Procès de Gil de Rais« که از) گونه ای نمایش سنتی ژاپنی) (noh(نوه  نمایش است و

 .اشاره کرد

اگرچه در ژاپن رابطه ی . می نوشت تمایل همجنسگرایی تاکاهشی، حتی در کارهای اوليه اش هم، با زنده دلی و باریک اندیشی از

 .می شد نمی پرداخت، رانده آیين زندگی خانوادگی ژاپنی به ممنوع نبود، اما، از آنجا که همجنسگرا همجنسگرایی

اشعار . به سخره گرفته می شد بيشتر از نگاه مردم می افتاد و آسان تر. می شد و از نگاه مردم می افتاد مسخره) اواخواهر) (okama(» مااوکا«

 .جایگاه رانده شدگی اش را تاکاهاشی به اوکاما جایگاه و آبرو بخشيد، هم تمایل جنسی اش را گرامی داشت و هم

) Walt Whitman(والت ویتمن  را همجنسگرایانه ی تاکاهاشی تمایل جنسی را گرامی می دارند، و همچونافزون بر آن، بيشتر کارهای آشکا

 .را می کاوند برند که گویی تمایل و هوس جنسی با شوقی نام می اشعار تاکاهاشی از بخش های بدن. شادمانی را در بدن مردانه می یابد

زندگی شهوانی و از نظر جنسی بی  ن چنان که یک نمازگزار آیين شکرگزاری را به جا می آورد،آ ،)Ode(» اوده« سخنگوی شعر شاهکار تاکاهاشی،

/ و آب کير مقدس،/ مرد، کير،/ به نام«:  خطی با الگوگيری ریشخندآميزی از آیين شکرگزاری آغاز می شود١٠٠٠این شعر  .ستایش می کند قيدش را

می اندازد، او دوباره زاده می شود، و با هر رویارویی  گره به ابروان جامعه ستجو می کند کهسخنگو رابطه ی جنسی را در مکان هایی ج. »آمين

است خرسند کننده » شهوت ساز«تنها آن چيزی که . برای نمونه، سوراخ کون پرشکوه اهميت معنوی می گيرد. جنسی تازه ای رستگار می گردد

 .است

 شعری درباره ی تمایل همجنسگرایانه و رابطه ی جنسی است که در این سده سروده شده یکی از مهمترین مجموعه های »یک کيرگرا«اشعار 

کونی ای که انگشت ها او را «(آنها جهان را همانی می بينند که رانده شدگان می بينند : شخصيت های این اشعار اهل سازش نيستند. است

گرچه جامعه ی اکثریت، آنها را مسخره و محکوم می کند، اما .  و خواهان آن هستنداما از این که رانده شده هستند شادمان اند) »اشاره رفته است

 .مردان همجنسگرایی که لذت جنسی شان رو به مردهای دیگر دارد و با این کار نيرو می گيرند: آنها از هویتی که دارند خرسندند

یادبودهای خانوادگی اش انجام می دهد،  ین نگریستن را با کاویدنا .در این دفتر شعر، سخنگو هم اکنون اش را می نگرد و هم گذشته اش را

   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ٢٢  
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معنی ضمنی آن . بازیادآوری می شود» این خدای جوان«بيست و دو سالگی مرد و جاودانه از سوی سخنگو با نام  همچون یادآوری دایی اش که در

 ازدهم دارد زندگی شهوانی آینده ی خویش را می س این است که حتی سخنگوی پسربچه

 

 

 شعرهای تاکاهاشی موتسو

   

 )Jeffrey Angles(جفری انجلز : برگردان از ژاپنی به انگليسی

 حميد پرنيان: برگردان از انگليسی به فارسی

  

 درخت گل سرخ 

 شما گل سرخی! معشوق قهرمان آسای من

 از همبستری گل سرخی کمی رنگ پریده، خوش بو شده

 .خاک زانو می زنم شما بر برابر

 ن های تان، که بازوان لرزان من در آغوش شان گرفته است،را

 .گل سرخ اند

 نزدیک چشم های بسته ام

 پر از بوی خوش انبوهی از علف هایی است

 ناشکفته، خيس از شبنم و در آن، گل سرخی

 .که خواب صبح گاهی را چرت می زند

 شما چسبيده ام همچون گدایان یونانی به

 و بر فراز من

 ن که مشت شده بود باز می شوندتا انگشت های

 می رود باال چانه ی شما

... 

 شما می شوی یک بوته ی تنومند گل سرخ

 .که آفتاب می خورند با برگ هایی

  

 به او

 خش خش برگ های درخت گالبی

 .حرکت بایستم از پخش می شود پيش از این که

 .شده شبی پهن

 .ر زمينهيچ درختی ایستاده نيست، هيچ باشنده ای نمی خزد ب

 ناهموار می رود به پيش زمين

 .تا آسمان خراب، آسمان نگران را در آغوش کشد
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 در آسمان

 آن خال، در انتهای زمين،

 .پنهانی یک زندان -می بينم اش 

 ستبر آهنی، درون، یک چانه ی رو به باال شده ميله های

 نفس نوشين را می کند لب های کمی بازشده که آه

 خميده به باال مژگان

 در خود شده اندیشمندی

 .در بر گرفته شده با زنجير کلفتی از گل ها

  

 که نشسته است بر این این پيکری

 ساده ی چوبی رنج می برد؟ صندلی

 سرخوش است؟

  پا روی پا انداخته-

 درخت واژگونی از رگ های خونين

 می دود بر سينه ی پهن و لخت او،

 زمين دیگری سنگينی

 استبر شانه های اش نشسته 

 و بر بازوان خوش تراش اش

 .سياهرگی از خشم ورم کرده

 .طوطی زردی، گوشت سرد او را می خاید

  

 پنهانی بر افق این زندان

 -رنجيده ی پشت ميله ها  شده، فسون این مرد

 برای رسيدن به او چه کار باید کنم؟

 آن جنگل گيسوان خوش بو،

 آن ستون رخشنده، آن آفتاب تاریکی،

  تيره زیر شورت بوکس بازی،این ران های

 .سوسن سفيد پریده رنگی ميان شان فرو رفته است که

  

 چه کار باید کنم؟

 به زیر پای

 زانو بزنم؟ شکوه و نيرومندی این مرد

 کنار موهای زیربغل این مرد

 کير او زانو بزنم؟ و بوی خوش سوزان

 چه کار باید کنم تا بوسه ای بکارم
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 -؟ بر سرپنجه ها و خاک پای اش

 انگاره های همه ی قهرمان ها، قدیس ها

 همه ی خدایان بال دار، همه ی دزدها

 .خود را به پای این مرد انداخته اند

  

 مرد

 بزرگ می شود بزرگتر

 در آسمان کم رنگ که با آهن داغ و لرزنده ای نشان گذاری شده است

 سایه ی من و من و

 در کنار این درخت گالبی خش خش کننده

 .این درخت حتی نيستيمبه بلندی 

  

  هيچ چيز جز آن         به چيزی نياز ندارم

  هيچ چيز جز         به چيزی نياز ندارم

 آن شبی که انباشته شد با خش خش درخت گالبی

  هيچ چيز جز         به چيزی نياز ندارم

 این خوشی های بهشت های سوخته را

 ا آب دهان خيس شده آن شيپور را که ب        را آن هوای سنگين

  هيچ چيز جز         به چيزی نياز ندارم

 آن عرق تن را      آن پوست رخشنده را

 رقصند آن گيسوان نرم که به یک باره همگی شان می

  هيچ چيز جز         به چيزی نياز ندارم

  آن کير خوش بو را     آن پشتيبان بيدادگر را

 ز جز هيچ چي         به چيزی نياز ندارم

 آن بوی خوش منی و لکه های خون را
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Ho Hey Oh,   Listen What I Say Oh  

 

 

 به قلمِ  شروین 

 

 خاطره ای از ویرایش ایلياد 

  - به سعيدِ  نفيسی -

 

 .  خيلی ها می گویند من به واسطه ی ارتباط با خدایان دیوانه شده ام 

 .  یونان از من دوری می کنند حتی خيلی هاشان در معبد یا در معابر تنگِ 

 جالب این که یک در ميان کسانی که دیوانه ی کور خطاب ام می کنند ، اقال یک 

 به عبادت پرداخته اند و دست کم یک  )  Zeus(سال پيوسته در معبد زئوس 

 . برای یکی از خدایان بریده اند  ) Hecatomb( بار قربانی صدتا 

 خدایان اعتقاد داشت و مقرب درگاه شان را دیوانه خطاب کرد ؟ شما بگویيد چگونه می شود به 

 . صالح کار کجا و من خراب کجا ؟ زئوس بزرگ خودش دانای مطلق است : به هر حال 

 . هم خسته ام کرده است دیگر  ) Muse( الهه ی شعر 

 . می کند شب هایی که می آید برای ویرایش و بازسرایی ایلياد ، یک بند شراب می نوشد و مست 

 . منِ  پيرمرد هم نه نای این دارم که هم پای اش شراب بنوشم و نه آن چنان بردبارم که انتظار بکشم تا هشيار شود 

 را بسرایی ؟  ) Achilleus( نمی خواهی خشم آخيلوس : دیشب کالفه به اش گفتم 

 . پيش آر پياله را که شب می گذرد : ... خندید و گفت 

 .هميشه می خندد 

 .  الهه ی خنده رویی ست  کًال

 . هرچند هرگز در هشياری کامل ندیده ام اش 

 . خنده ای صامت دارد 

 . یک شب که مست بود و می خندید صورت اش را لمس کردم 

 . دستان ام می گفتند که لب های باریک و کوچکی دارد 

 .  ریزاندام است کًال

 . دست ام می گيرم پاشویه اش که می کنم ، کل ساق پای اش را توی 

 . به هر حال الهه ی ریز نقشی ست 

 .وقتی خندید و گفت پيش آر پياله را که شب می گذرد ، دست اش را دراز کرد و کاسه ی شراب را از دست ام گرفت 

 . دست اش به دست ام خورد 
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 . بارها اتفاق افتاده است 

 . کوتاهِ  کوتاه ... و ناخن هایی کوتاه . دست های نازک و کشيده ای دارد 

 . از صدای تکان خوردنِ  شراب توی کاسه فهميدم که جرعه ای نوشيد 

 نمی سرایی الهه ؟ : گفتم 

 . زئوس این طور صدای اش می کند و من 

 . حسادت زنانه اش را رها می کند و دمخورِ  الهه می شود هم این گونه صدای اش می زند  )  Hera(گاهی که هرا 

 .دورادور دوست اش دارد  ) Hephestus( س شنيده ام هفستو

 .  امان از این خدایان و الهه ها که سر از کارشان درنمی آورم 

 .دوباره صدای تکان خوردن شراب آمد 

 آخيلوس کيست ؟ :  بی رمق گفت 

 . از کوره در رفتم 

 . مجال شراب خواری و می گساری نبود 

  ) . Thetis(  و تتيس پروردگار دریاها ( Pelee )آخيلوس فرزندِ  پله ... ، که چشم سگ و دل گوزن داری ای که از مستی خرد از دست داده ای : گفتم 

 می نویسی هومر ؟: گفت . دوباره شراب نوشيد و دوباره صدای تکان خوردن شراب را شنيدم 

 . گفتم بگو 

 .  خواندیم بازسرایی کردیم همه ی ایلياد را همان شب... نام هشت خواهرش را برد و پس از آن خواند 

 . و همه ی شراب های ام را بلعيد 

 . زئوس بزرگ می داند شراب های ام چه قدر ارزنده بودند 

 می نویسی هومر ؟: گفت .  دوباره شراب نوشيد و دوباره صدای تکان خوردن شراب را شنيدم 

 ... داری ای که از مستی خرد از دست داده ای ، که چشم سگ و دل گوزن : گفتم 

 . همه ی ایلياد را همان شب خواندیم بازسرایی کردیم ... نام هشت خواهرش را برد و پس از آن خواند 

 . زئوس بزرگ می داند شراب های ام چه قدر ارزنده بودند 

 گفتم بگو

 . و همه ی شراب های ام را بلعيد 

 

 

 

 

 



 فقط یک روز

 )پسر ( رضا 

 منتشر می شود) پسر( ی چراغ با رضا در شماره ی آینده مصاحبه ی نشریه
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رو 

بابا یه دقيقه سرت رو از اون نوتبوک لعنتی بلند کنی و یه نگاه به ما بندازی گناه نمی _ 

 شه

 تا چی رو گناه بدونی:: 

 سعيد شوخی ندارم، پاشو دیگه_ 

نگاه کردن به شما چند حالت داره، یکی اینکه بنده سرم رو بلند . منم شوخی ندارم:: 

 و چشمام به چشای قشنگ بيفته و باز خر بشم و کارا رو بی خيال بشم، یکی دیگه کنم

اینکه من سرم رو باال بيارم و بازم چشمام به چشای قشنگت بيفته و تحمل غضبشون 

 ...نداشته باشم و برای باز کردن اخمتون ببوسمشون و 

 جون من پاشو دیگه، بابا مردم از گشنگی، دیدن به درک_ 

 !شم، چشم سرورمچ:: 

 

 :و بلند شدم که حميد گفت! کله ام رو از نوتبوک بيرون کشيدم

 !حاال کدوم از این حاالت گناه حساب می شد؟_ 

 همه ش:: 

 !ها ها ها_ 

 !آخه به خدا دیدن چشای قشنگ تو با توجه به بی جنبه گی من گناه داره:: 

 

 . ازش گرفتماینو گفتم و لبم رو چسبوندم به لبش و یه بوسه شيرین 

 !حاال شام چی بخوریم؟_ 

 به، ما رو بگو، گفتيم االن یه چيزی سر هم کردی :: 

 شوخی کردم، نرسيدم یه چيز درست و حسابی بپزم، مخلوط سوسيس درست کردم_ 

 ، می گم یه بوی خوش مزه مياد!منم که آی کيو صفر:: 

 

ا خوری کوچيک توش جا بگيره و ما هميشه وعده های غذایی که خونه هستيم رو آشپزخونه ما چندان بزرگ نيست ولی انقدر هست که یه ميز غذ

هميشه سر ميز رو به روی هم می شينيم چون از دیدن هم سير نمی شيم و اغلب بيشتر از اینکه با دهن چيزی بخوریم . روی همون ميز می خوریم

 یخ می کنه و دیگه اشتهای هيچ کدوم مون نمی کشه و اگه هم خيلی یا انقدر سر ميز نگاه هم می کنيم که غذا. با چشم هم رو می خوریم

من و حميد هشت ساله با هم زندگی می کنيم و خوشبختانه در این . گرسنه باشيم اغلب ناچار می شيم یخ کرده بخوریم یا غذا رو دوباره داغ کنيم

 .مدت هميشه برای هم دوست داشتنی تر شدیم

کارهای من مونده بود که . گذاشتم تو ماشين ظرف شویی حميد یه قهوه درست کرد و با هم از آشپزخونه زدیم بيرونبعد از شام تا من ظرف ها رو 

به همين خاطر حميد یک ساعتی رضایت داد باز سرم رو بکنم تو مانتيتور نوت بوک به قول اون لعنتی، و شروع کنم به . باید تموم شون می کردم

 .کارام که تموم شد پا شدم رفتم کنارش. ق معمول شروع کرد به خوندن روزنامه های ورزشی ای که گرفته بودحميد هم طب. خالص کردن کارم
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 آخيش، خالص_ 

 !به به، سالم، ببخشيد چهره ی شما برای من خيلی آشنا است، من شما رو قبًال جایی ندیدم؟:: 

 

ارتقا شغلی من که البته خود حميد هم در این ارتقا شغلی بی تقصير نبود کارم تقریبًا یک هفته ای بود که به خاطر . حميد حق داشت دلخور باشه

راستی یادم رفت بگم که من و حميد هر دو در یک خبرگزاری کار می کنيم و هر کدوم . خيلی بيشتر شده بود و کمتر می تونستم براش وقت بذارم

 من هم مدیر سرویس سياسی ام که دیگه حتمًا متوجه شدید حميد چقدر مدیر یکی از سرویس های خبری هستيم و حميد مدیر سرویس هنری و

 . آسوده است و سرویس من چقدر شلوغ

نبود هم به این خاطر بود که اون راضی م کرد که این سرویس رو دست بگيرم، آخه من تا هفته قبل ! اگر گفتم حميد در ارتقا شغليم بی تقصير

و هرچند اونجا هم کم گرفتار نبودم و شاید پر خبرتر و پر رفت آمدتر بود ولی حداقل این بود که نمی مدیریت سرویس اجتماعی رو دست داشتم 

 .در بياد! خواست هر خبر رو چندین بار ویرایش کنی تا نکنه به کسی بر بخوره و یا گندش

 . مجنسگرا گزارش یه روز از زندگيمون رو براش بنویسمراستی حميد تا یادم نرفته، امروز خانم بيرانی ازم خواست تا به عنوان یه زوج موفق ه:: 

 !می خواد چکار؟_ 

 گویا تو هفته نامه خانواده هم کار می کنه و برای اونجا می خواد:: 

 !خوبه، گزارش امروز رو براش بنویس تا همه ملت از ازدواج سير بشن_ 

 !پس می نویسم کار، ورزش، الال:: 

  برای قافيه اش آقااینم!. همسر هم بی خيال حاال_ 

 !بریم الال؟. خوشم اومد خوب اومدی:: 

 روت رو برم_ 

 در خدمتم. شوخی کردم:: 

 سعيد_ 

 جانم:: 

 امروز اتفاقی به ماجرای آشنایی مون فکر می کردم، یادته چقدر بدبختی کشيدیم تا تونستيم به هم برسيم_ 

  می شهجون من بی خيال، وقتی یادش ميفتم ناخود آگاه حالم بد:: 

 آره برای منم خوشایند نيست_ 

 بيا از یه چيز دیگه بگيم:: 

 مثًال؟_ 

 مثًال همين مطلبی که خانم بيرانی خواسته، واقعًا چی براش بنویسيم؟:: 

 گفتم که امروز رو_ 

 شوخی نکن:: 

 شوخی نمی کنم، بيا امروز رو براش بنویسيم، اصًال یه مرور کنيم ببينيم امروز چطور گذشت_ 

  باشه، هرچند بيشترش به گرفتاری گذشت ولی بدم نيست یه نگاه بهش بندازیم::

 بذار نوت بوکم رو بيارم_ 

 مال من نزدیک تره، بشين من ميارم:: 

 چشم_ 

 بی بال:: 
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 حاال از چه زاویه ای بنویسيم؟_ 

 بنویسيمش ! بيا با روایت دانای کل:: 

 :تازه مثًال اینجور شروع کنيم. انای بابا، اون بنده خدا گزارش خواسته نه داست_ 

 ...خوب می دونستن که ساعتشون خواب مونده و .. صبح همين که بيدار شدن و از رختخواب دویدن سمت دستشویی

 اینطوری من هر روز صبح که بيدار شم می ترسم نکنه داره یکی می بينتمون

 خب پس به روایت تو:: 

 دتون زحمتش رو بکشيدبه شما سفارش دادن پس همون خو! زرنگی؟_ 

 حميد:: 

 خب بگو تا بنویسم! ... جانم_ 

 دارین ! اذیت نکن، شما مدیر سرویس هنری تشریف:: 

 خب اصًال یه پيشنهاد_ 

 جانم؟:: 

 هر دو می گيم ولی دیگه حداقل تو اول بگو_ 

 خوبه:: 

 بگو من تایپ می کنم_ 

 ...صبح غرق گرمای وجود :: 

  نکنه می خوایی رنگ شورت منم بگیچرا از اینجا شروع کردی،_ 

 !تو مگه شورتم داری؟:: 

 

 هر دو زدیم زیر خنده و من ادامه دادم

 !قرار شد دوتامون بگيم و قرار نيست شما بنده رو سانسور کنی، من خودم آخر سانسورچی های دنيام:: 

  صفحه ای ميارن پيشت چهار صفحه اش رو رد می کنی۶شنيدم متن . اینو هستم_ 

 .، تا یاد نگيرن چطور باید بنویسن بيشتر از اینکه شيش خطش رو تأیيد کنم لياقت ندارن! بی خيال::

 بابا سخت نگير انقدر، حاال گه گاه به یکی هم بر بخوره زمين به آسمون نمياد_ 

 ببينم اینا هم جزو روایت امروزمون بود؟:: 

 ، خيلی خب ادامه بده!همش تقصير توئه_ 

 بح گرم آغوش یار عزیز و زیبام بودمص. کجا بودم:: 

 اختيار دارین_ 

 لوس نشو، انقدر نپر تو حرف من:: 

 !چشم حضرت عصبانی_ 

 !بی بال:: 

آره، گرم آغوش همسر نازنينم بودم که یک دفعه از خواب پریدم و با یه نگاه به ساعت فهميدم باز موبایل هندلی همسر محترمم قالمون گذاشته و :: 

 ...فوری حميد همسرم رو بيدار کردم و . کرده خودمون رو به دفتر خبرگزاری برسونيمباید ناشتا ن

 !ببين می خوایی یه دوتا همسر دیگه هم بنداز توش کم نياد_ 

 !انقدر نپر وسط روایت من:: 
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 خب بگو حميد، دیگه حاال نگی حميد همسرم نمی شه_ 

  دگرجنسگرا نوشتن و خانمم و آقام گفتن حاال بذار منم چهارتا همسرم همسرم کنم بابا برای مجله خانواده است، این همه از زوج های:: 

 آها، یادم رفته بود مدیر بخش سياسی هستی_ 

 !گزارش بی پشت پرده مگه می شه؟:: 

 !!!واقعًا_ 

 بریم سر ادامه اش؟:: 

 بفرمایيد_ 

وپری محله رو که آفتاب نزده بازه و این روزها ميزبان هر روزه ما شده و با قالب خدا خير بده س. هر دو با عجله آماده شدیم و راهی دفتر خبرگزاری:: 

 . کردن یه کيک و آب ميوه ی مونده هر روز ما رو مورد لطفش قرار می ده و نمی ذاره گشنه به دفتر خبرگزاری برسيم

تا به خودم جنبيدم و یه خورده .  راهی اتاق خودمون شدیممثل هميشه دفتر خبرگزاری نقطه جدایی من و حميدم بود و از همون در دفتر هر کدوم

با خودم گفتم امروز دیگه ناهار رو با یار عزیزم می خورم که یه دفعه تلفنم صداش در اومد و خانم منشی طبق . کارها سبک شد دیگه ظهر شده بود

 از سناتورها و تهيه ی یک مصاحبه پاک پکرم کرد و به ناچار با یه عکاس و معمول کل خياالتم رو به هم زد و با یاد آوری قرار مالقات و صرف نهار با یکی

 .چندتا از خبرنگارهای سياسی رفتم سر قرار

دو ساعتی با جناب سناتور بودیم و گفتيم و شنيدیم تا اینکه باالخره مصاحبه تمام شد و برگشتيم دفتر خبرگزاری و تا کارها رو یه خورده جمع و جور 

کًال انقدر گرفتار بودم که گذشت زمان رو . و ساعت دیگه هم گذشته بود و از وقت کاری معمول هم یک ساعتی بيشتر مونده بودمکردم حدود د

نفهميده بودم و تا متوجه ساعت و زمانی که گذشته بود شدم بی خيال بقيه ی کارها شدم و از اتاق زدم بيرون که دیدم عين یک هفته گذشته بازم 

 .نشی نشسته و منتظره و دیگه داره خوابش می برهحميدم کنار م

وقتی رسيدیم خونه تقریبا ساعت پنج بعد . نمی دونم چرا داخل نمياد ولی تا حاال هرچی ازش خواستم وقتی کارش تمام شد بياد پيشم قبول نکرده

و ترک نکردم و دوستش دارم و البته بين خودمون من عادت دارم هفته ای چند روز می رم باشگاه بدنسازی و سالهاست این عادت ر. از ظهر بود

باشه چون می دونم حميدم هم باشگاه رفتنم رو دوست داره هرچی هم که سرم شلوغ باشه سعی می کنم باشگاه رو از دست ندم به همين 

وزم برم ولی چون دیروز به خواهشش خاطر بعد از یه استراحت کوتاه آماده رفتن باشگاه شدم که از قيافه دلخور حميدم فهميدم راضی نيست امر

. همين که اومدم بزنم بيرون، تلفن خونه زنگ زد. نرفته بودم و مونده بودم پيشش امروز راضی شد که برم به شرطی که سعی کنم زود برگردم

و تنها کسی که می تونه آخه شماره هومن و احمد بود و می دونستم باز دعواشون شده . شماره رو که دیدم جواب دادن رو سپردم به حميد

آخه بين دوستهای ما و خانواده های همجنسگرایی که می شناسيم من و حميد از همشون اوضاعمون بهتره و . آرومشون کنه همسر عزیز منه

سفيد و حل حميد هم بخاطر توجهش به خانواده های همجنسگرا و حوصله ای که در مورد دیگران به خرج می ده بين دوستان یه جورایی به ریش 

وقتی برگشتم معلوم بود حميد هم بيرون رفته و تازه برگشته و می دونستم یه سر رفته پيش هومن و احمد و طبق . کننده ی اختالفات معروف شده

 معمول چون حوصله شنيدن قهرهای مسخره و خاله زنکی شون رو ندارم نپرسيدم چی شده و حميد هم چون من رو می شناسه چيزی نگفت و با

بعد از یه دوش اومدم نشستم سر کارهای باقی مونده ای که با خودم آورده بودم که دیدم همسر . گرفتن یه بوسه از لباش راهی حمام شدم

قشنگ و عزیزم با دلخوری باال سرم ایستاده، و البته حق داشت دلخور باشه چون از صبح تا اون موقع ما همه ش یک ساعت هم پيش هم نبودیم و 

راستی اینم بگم که به خاطر دستپخت فاجعه ی من، اغلب . ر همين بازم بی خيال کار شدم با همسرم راهی ميز شامی که چيده بود شدمبه خاط

حميدم آشپزی می کنه و وقتی هم که وقت نمی کنه یا من آشپزی می کنم، ناچار می شيم از بيرون غذا بگيریم، چون نخوردن دستپخت من می 

شام رو که خوردیم من از عزیزم یک ساعتی اجازه گرفتم تا کارهام رو تموم کنم که اونم ناچار عين هميشه خودش رو مشغول . ارزه به خوردنش

 .روزنامه های ورزشی کرد و بعد هم که کارهای من تمام شد اومدم و کنارش نشستم و حاال هم کلی تشنه لباشم

 .الت تو ویرایش نياز داره تا یه چيز قابل تحمل ازشون در بيادولی فکر می کنم یه شيش باری این جم. کلی لوس شدم_ 

 ... ولی قبل از ویرایش مال من . پس قربونت زحمت ویرایشش با خودت:: 
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 بوسه _ 

 نه، روایت شما:: 

بهشون زیادشون هم همين رو ویرایش می کنم بده . بدجنس خودت گفتی تشنه ای، من دلم نمياد تو ذره ای انتظار بکشی، بی خيال روایت من_ 

 هست

 . جر نزن دیگه:: 

 

 :نوت بوک رو چرخوندم سمت خودم و گفتم

 شروع کن، من آماده ی تایپم:: 

 خيلی خوب، پس اول بوسه _ 

 

 :حميد که اینو گفت چشمم رو دوختم به چشمش و گفتم

 !منو ننداز به شيطنت:: 

 !تو گرمت نيست؟_ 

 !نه:: 

 ارولی من گرممه، تی شرتت رو در بي_ 

 !نه:: 

 بی انصاف حداقل اون تی شرتت رو در آر تا شروع کنم_ 

 فقط تی شرت، جلو نمی یایی تا بعد از تمام شدن گزارشت:: 

 او کی_ 

 

حميد عاشق بدن من و مخصوصا سينه هام بود و اگه می تونست حتما کاری می کرد که من نتونم هيچ وقت تی شرت یا پيرهن بپوشم و اغلب به 

تی شرت رو که در . د توی خونه حداقل با باال تنه ی لخت می گشتم و همونقدر که من از چشمای اون سير نمی شدم اونم از بدن منخواستش بای

 :آوردم چشماش رو دوخت به سينه م و شروع کرد به گفتن

همونطور که عشقم !. ادی باال بود از جا پریدمصبح با قشنگ ترین صدای دنيا که البته یه خورده امروز به خاطر اینکه دیرمون شده بود ولومش زی_ 

. براتون گفت بعد از صرف صبحانه اونم توی خيابون خودمون رو رسوندیم به دفتر خبرگزاری و از سعيدم جدا شدم و هر کدوم راهی دفتر کارمون شدیم

 چندان اتفاق خاصی نيفته، بچه ها کارشون رو خوب بخش هنری خبرنگارهای خوبی داره و همين کار من رو سبک کرده و شاید اگر یک هفته ام نرم

نزدیک های ظهر بود که دلم برای عشقم تنگ شد و گفتم یه سر برم پيشش که همين که وارد اتاقش شدم دیدم منشی اش داره برنامه . بلدن

بعد از نهار . ردم که نهارم رو برام بيارن تو دفترهاش رو یاد آوری می کنه و فهميدم نباید مزاحمش بشم و ناچار برگشتم توی اتاقم و به منشی ام سپ

دوتا از خبرنگارها با پيشنهاد مصاحبه با یکی از بازیگرهای معروف روز پيشم اومدن که تا سئوال ها رو طرح کردیم و نوع سبک مصاحبه رو تعيين کردیم 

ار عشقم و با منشی ش منتظرش شدیم تا بيرون بياد و رضایت وقت معمول تمام شده بود و منم که دیگه کاری نداشتم تعطيل کردم رفتم دفتر ک

یک هفته است نمی تونه عين قدیم سر وقت بياد و  منم قبل از تمام نکردن کارش سراغش نمی رم تا نکنه کاراش بمونه و اذیت بشه و به !. بده

 . که قسمتی ازشون رو خونه ميارهخاطر من کاراش رو نيمه کاره بذاره، هرچند با این وجود هم انقدر کاراش زیاد شده

هرچند دلخور بودم ولی چيزی نگفتم تا ناراحت نشه . از قيافه ش معلوم بود به خاطر دیر کردنش ناراحته. حدود یک ساعتی منتظرش نشستم تا اومد

و کنار نمی ذاره و منم عاشق بدن سعيد من یه مرد قشنگ و ورزیده است که یه عادت خوب داره و اون اینه که ورزش ر. و زود راهی خونه شدیم

زیباشم و می دونم یکی از دالیل اینکه سعی می کنه تا با همه گرفتاریهاش ورزش رو بی خيال نشه رضایت منه و هرچند گهگاه ازش می خوام نره 
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 هم تنهایی م زیاد بشه باز بهش حق و وقتی که می خواد تو باشگاه بگذرونه رو برای من بگذاره ولی دوست ندارم عادت خوبش رو ترک کنه و هرچند

مدت زیادی از رسيدن مون به خونه نگذشته بود که ازم اجازه گرفت بره باشگاه که با اینکه چندان راضی . می دم نخواد سالها زحمتش رو کنار بذاره

اونا هم عين ما یه زوج همجنسگران . فتنموقع رفتنش دوتا از بچه های هم احساس ما تماس گر. نبودم ولی رضایت دادم و اونم راهی باشگاه شد

خوشبختانه اغلب به حرف من . ولی اغلب یادشون می ره قدر زندگی و موقعيت شون رو بدونن و سر چيزهای بی خود و کوچيک با هم دعوا می کنن

چشونه دیدم !  که اینباروقتی از هومن و احمد پرسيدم. گوش می دن و به خاطر همين سعيدم که رفت منم راهی خونه اون دوستها شدم

هومن پزشکه و احمد آرشيتکت و وضع زندگيشون از نظر مادی خوبه ولی اغلب اعتمادشون رو به هم از دست می !. اختالفشون سر یه آقای منشيه

رچی هومن قسم می اینبار احمد شاکی بود که چرا هومن یه منشی آقا استخدام کرده و ه. دن و بيشتر اختالفاتشون سر اینه و ترس از خيانت

خورد که منشی جدیدش نامزد داره و یه دگرجنسگرا است احمد رضایت نمی داد و پاش رو کرده بود تو یه کفش که هومن باید منشی ش رو عوض 

 . کنه و یه خانم جاش بياره

 که این پسر چندتا زبان بلده و در کار با سعی کردم اول آرومشون کنم و بعد از هومن خواستم تا بگه چرا یه منشی پسر انتخاب کرده و اونم گفت

بعد از احمد خواستم تا بگه چرا مخالف این پسره و اون . کامپيوتر روونه و از اون مهمتر دیگه از دست ناز و عشوه منشی های خانم خسته شده

 . هومنش رو بدزده! گفت چون خوشگله و می ترسه دوجنسگرا باشه و قاپ

لی در مورد اعتماد به هم موعظه کردم تا باالخره احمد رضایت داد اون پسر اونجا بمونه به شرطی که زودتر ازدواج کنه و کلی خندیدم و بعد براشون ک

 . هومن هم قول داد تا کمک اون پسر کنه تا زودتر با نامزدش ازدواج کنه و خيال احمد راحت بشه

که همجنسگرا هم نباشن شدم و هم رفع اختالف اون دوتا، برگشتم خونه و خوشحال از اینکه هم سبب خيری برای رسيدن یه زوج دیگه هرچند 

کشوند منو سر سفره شام و بعد هم که االن اینجا رو به روی منه و من ! سریع با چيزهایی که داشتيم یه غذا آماده کردم که حميدم اومد و به زور

 .منتظرم تا این گزارش نوشتنش تموم بشه تا بپرم بغلش

 ه خوندت رو جا انداختیروزنام:: 

 بذار کنار دیگه این لعنتی رو . بعدًا تو ویرایش اضافه اش می کنم. جون من بی خيال_ 

 نه:: 

 دیگه چرا نه؟_ 

 !آخه منم گرممه:: 

 !در نميارم تا بسوزی_ 

 !تی شرتم رو کجا گذاشتم؟:: 

 ، خيلی خب، بگو کدوم رو در بيارم!بی جنبه_ 

 نقدر منو گول نزنناون چشای نازت رو تا ا:: 

 

حميد به اعتراض با دلخوری چشمش رو بست و صورتش رو برگردوند که من آروم نوت بوک رو کنار گذاشتم پریدم بغلش کردم و آروم در گوشش 

 :گفتم

 وقتی می خوایی پلکات رو بکشی روی چشمات فکر رگ های نازک قلب من بيچاره هم باش:: 

 تنگ شده بودآخيش، چقدر دلم برای این گرما _ 

 شيطون تو هم خوب می دونی چطور منو سمت خودت بکشونی:: 

 بعد از این همه سال اگه دیگه اینو ندونم به چه درد می خورم_ 

 !من موندم چرا با وجود تو منو برای سرویس سياسی پيشنهاد کردن:: 
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 :حميد با لبخندی گفت

 راستی سعيد_ 

 جانم؟:: 

 و پرت هایی که گفتيم رو می شه دست خانم بيرانی دادفکر می کنی واقعًا این چرت _ 

می دونم با ویرایشت ازش یه داستان عاشقانه می سازی هرچند برای من همين هم زیبا است و سادگيش رو دوست دارم و البته دوستت دارم :: 

 بين همين جمالت ساده هم قشنگ ترین چيز بود

 . يم حسابی گند می زنيم ها، مثًال ما دوتا به خيال خودمون ژورناليست هم هستيمولی اگه قرار باشه بی ویرایش از خودمون بگ_ 

 ! برای خودمون که دیگه نمی تونيم رسمی باشيم و قلمبه. بی خيال:: 

 آره بی خيال؛ مهم دوستت دارمه_ 

 تا آخر دنيا دوستت دارم:: 

 

 .مطمئنم من و حميد هيچ وقت از آغوش هم خسته نخواهيم شد

 ...    بح فردا ما خواب موندیم و باز ص
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 حامله ام     مردانه 

 سينا

 

 و ریش سفيد کالغان از قفس پرید

 نه ماه پيش

  پسر      مردانه   و من حامله ام

  نه     از خاکستر   از خاک، یکی

 از آب، یکی     این بار گل بکنيد     دانه دارم

 کالغ پر    با مترسک 

 

 پسر. مردانه. من حامله ام. پسر.  گل. دانه. پدر. ترسکم

 

 پدر َپر

 

 خوابم من   چوپانم من    خواِب بهاِر گوسفندم پشم ندارد

 گل های خواب همه پر پر

 دامن، هنوز گرم خاک، بر سرم

 پسر را، نه. کرم، مرا بخور. کرم، مرا نخور

 

 کرم با منقار    کالغ پر

 

 ٌنه ماه َپر

 م من مادرانه پسر   خاک بر سرمهنوز حامله ا

 پسر َپر

 

 مترسک نمی فهمد    پدر َپر َپر َپر َپر

 کالغ سفيد بپر َپر

 

 پروازم من بلند

           من ؟               

               

 خار پر ندارد

 

  تورنتو٢٠٠٧هجدهم جوالی 



 

 حسرت

 باربد شب

 

 و شاید یک ساعت هم طول نکشيد تا قاطعانه به یک هفته طول کشيد تا حوصله کنم ایميل را بخوانم

تجربه های کوتاه کار جمعی که داشتم به شدت از کارهای . این نتيجه برسم که هيچ جوابی ندهم

برای فردیتم چنان تالش می کردم آن روزها که حتی حاضر نبودم یک کار . جمعی نا اميدم کرده بود

حاضر . می خواستم هميشه مستقل بمانم. ک شومکوچک ادبی یا وبالگی را حتی با یک نفر شری

. نبودم به عنوان نویسنده ی این نشریه یا فعال آن سازمان یا عضوی از فالن محفل شناخته شوم

گاهی که کار مشترکی با برخی از بالگرها می کردم یا در وضعيتی قرار می گرفتم که کوچکترین اظهار 

نه که . ه می شد، هزار بار به خودم لعنت می فرستادمنظرم همسویی و همراهی با یک جریان شناخت

فکر می کردم کوچک می شوم اگر . اما شهرت را هم فردی می خواستم. بودم. دنبال شهرت نباشم

بنابراین طبيعی بود اگر یک ساعت هم طول نکشد تا قاطعانه به . زیر سایه ی چيزی یا کسی قرار بگيرم

مثل . به هر حال آن ها آمدند و شروع کردند و راه هم افتادند. این نتيجه برسم که هيچ جوابی ندهم

تمام مطالب را کنجکاوانه می خواندم تا ببينم سنگ کدام دسته را به سينه می زنند و با کدام رسته به گردش می . هميشه اولش مشکوک بودم

چ چيز اگر پيدا نمی کردم، فکر می کردم فعًال دارند هواخواه جمع می هي. دنبال شهرتند یا در پی امتياز و سود. چپ می زنند یا راست می روند. روند

شان می کردم به چپ و راست و این و آن و  گاهی هم نکته ای، چيزی را پيدا می کردم و منتسب. مان را جلب کنند کنند و می خواهند اطمينان

 زمين و زمان شک داشتم و به چنان سياهيی رسيده بودم که لبخندها را به. تقصيری نداشتم... باالدهی و پایين دهی و جمهوریخواه و دموکرات و 

دیگر نه از روی کنجکاوی که از روی عالقه می . حوصله سر نمی بردند. روز به روز بهتر شدند. کم کم قوام گرفتند. هم نعره ی مستانه می دیدم

 دیگر داشت یک سال می شد که به خودم گفتم بد نيست اگر  .»د نيستند ب« : البته هنوز ژست روشنفکریم را می گرفتم و می گفتم. شان خواندم

یکی دو ماه از تنبلی کردنم . اما حاال که دیگر آن شک و انزوا و دوری از کار جمعی را نداشتم، شدیدًا تنبل شده بودم. من هم چيزکی بفرستم

گویا خواست شان بر این بود که اینگونه . تازه به اوج هم رسيده بودند. دکيفيت شان پایين نيامده بو. نگذشته بود که شنيدم دارد تمام می شود

در عرض یک سال چنان . مدت هاست احساس می شود. احساس هم شد. تمامش کنند تا در خاطره ها بمانند و جای خالی شان احساس شود

تنا بود، مانده است در این حسرت که ای کاش نوشته ی فربه شده بودند که آدم مغروری چون باربد شب که آنچنان نسبت به آمدن شان بی اع

 .ببالد" ماها"کوچکی برایشان داشت که امروز به بودن اسمش در آرشيو 

 .که برای ماها بود" ماها"در 
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 ن ماها نشریه ای بود تکرار نشدنیبه نظر م

 )پسر ( رضا 

 

هست چون .  و خوب بود که نشه به راحتی گفت بود و هنوز هم بشه گفت هستماهنامه ای که دوست داشتنی بود و انقدر خوب پيش می رفت

بين مطالبش مطالب بی تاریخ مصرف زیاد هستن و اصال به نظر من ماها تاریخ مصرف نداره و حاال حاالها می شه خوندش و گاه باید چندباره خوندش 

 .وست داشتنی امتحانش رو به دیگران هم توصيه کردو باید به دوستان شناسوندش و حاال حاالها می شه به عنوان یک د

ماها ماهنامه ای بود زنده، ماهنامه ای که حس می کردی در عين اینکه نمی خواد حرف های تاریخ مصرف دار بزنه ولی می خواد بهت بگه زنده 

رو در کنار ماهنامه ) ابی و چه ویژه نامه های دیگه اش حاال چه دوست ی( کنارته و برای امروزه، هر بار که دستت می رسيد و می دیدی یه ویژه نامه 

 .داره انگار پویایی، شادابی و روحيه مثبتش رو برات داد می زد و می خواست در این نشاط شریک و همراهت کنه

 . بود! رو دوست داشت و برای ماها! ماها رو دوست دارم چون ماها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )٢ (زندگی پس از مرگ

 ریا مهرگان  آ

50sheqalim@gmail.com

 

 :خالصه ی شماره قبل

 از یک خانواده از ارامنه شيراز که بواسطه تحوالت اپسری همجنس گر" ژوبين"

شخصيتی . ایران و خروج خانواده اش از ایران، در خارج از کشور بزرگ شده است

 شتا اینکه یکی از دوستان دوران کودکي… ن از اجتماع داردگوشه گير و گریزا

خانه  که بسيار پرهياهو و پر جنب و جوش است به دیدارش می آید و هم" آندره"

… او می شود به تدریج او را به ميان اجتماع و ميهمانی های شبانه می کشاند

ی زیبا پسر" خوزه"در یکی از مجالسی که به اصرار دوست قدیم خود آمده با 

اهل اسپانيا آشنا و به او عالقمند می شود و بعد از چندی آشنایی با او ازدواج 

کم کم از حاالت گذشته کناره گرفته به ميانه مردم و اجتماع وارد می … می کند

به … شود تا اینکه ناخوشی بر او مستولی می شود و او را از پای در می آورد

چوبی در مقبره خانوادگی خویش می بيند هوش که می آید خود را درون تابوتی 

و می اندیشد اطرافيانش گمان بر مرگ او برده او را در مقبره رها کرده اند با تالشی دیوانه وار از درون تابوت بيرون آمده خود را در تاریکی ظلمانی مقبره ميابد و تالش در 

 ...  می کندنجات خود از آن محيط وحشت زا را آغاز

 

 قسمت دوم

 قبرهم

 

واسطه چند پله به خارج منتهی می شود شروع کردم کورکورانه وسط تاریکی راه رفتن تا مگر در را ه دانم که در انتهای مقبره پلکانی است که ب می

 !پيدا کنم اما با خود می گفتم  چه فایده چون حتما در بسته است و من توانایی باز کردن آن را ندارم

ز تخته های سخت جنگلی می سازند مردم عادت دارند که در را از پشت با قفل آهنی محکم کنند و پاسبان مقبره هم آن آری می دانستم که در را ا

 .را وارسی نمی کند مگر هفته ای یک مرتبه 

 از گرسنگی و تشنگی ولی فریادم به گوش کسی نخواهد رسيد و حتما... پس چه بر سر من خواهد آمد اگر نتوانم در را باز کنم؟ باید فریاد بکشم 

 .جان خواهم سپرد

بدون اراده در مقبره شروع به راه رفتن نمودم  و متوجه شدم که مرا با سرعت تمام دفن کرده اند و ... دو مرتبه ترس و واهمه بر من مستولی شد

 .حتما با تمام لباسهایم دفنم نموده اند هر چه فکر کردم علت این همه شتاب را درنيافتم

زنجير نازک طالیی بود و از آن قاب عکسی که .  دستم به چيزی که از گردنم آویزان بود برخورد آن چيز مرا به یاد خاطرات محزونی انداختعوقدر این م

 .آن قاب را در تاریکی بدست گرفتم و بنای بوسيدن آن را گذاشتم و با اشکهایم تر نمودم... خوزه در آن جای داشت آویزان بود

به بود که پس از مرگم بنای گریه کردن را گذاشته بودم، قطره های اشک را احساس کردم که بر روی صورتم فرو این اولين مرت

 ...ریخته و گونه هایم را می سوزانيد

 ...خوزه عزیزم را به یاد آوردم ... بله

در عالم خيال او را دیدم که به زانو در آمده و در آن . گمان کردم چشمان زیبای جادوئيش از وسط تاریکی با نگاه های محزون و مأیوسانه مرا می نگرد

آندره آن دوست باوفا آن رفيق مهربان حتما ... اتاقی که بهترین ساعاتمان را با هم گذراندیم گریه می کند و در آن ميان صورت دیگری پدیدار گشت 
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 ...می کندغم و اندوهش به علت مرگم به قدری زیاد است که هيچ اندوهی با آن برابری ن

نباید از هيچ وسيله ای برای رهایی خودداری کنم خدایا چقدر خوزه شریک زندگيم و دوست باوفایم آندره خوشحال می شوند همينکه ... نه... نه

نفس راحتی .. .در عالم خيال خانه بزرگ خود را به یاد آوردم دیدم از هر سو محبت اطرافيان نثارم می شود.  نمرده اممتوجه شوند که من واقعًا

 .کشيدم

ناگهان ضربات ساعت کليسای نزدیکی را شنيدم آنها را شمردم ساعت دوازده بود این ضربات ساعت مرا از خيال و اندیشه های شيرین بيرون آورد و 

 ببينم وقت ظهر است یا نيمه شب؟)) ... ساعت دوازده ضربه نواخت... ((حقيقت تلخ را بر من آشکار کرد 

ردم که وقت را بشناسم من صبح زود به ناخوشی شدید مبتال شده بودم یعنی تقریبا ساعت شش و این دقيقا همان موقعی سعی و کوشش ک

بر فرض اینکه مرگ دروغی من در هنگام ظهر بوقوع پيوسته باشد البد عصر مرا دفن نموده اند در اینصورت ضربه های ساعت . است که بيهوش شدم

 ؟...این چيست... ولی ... چند گامی برای پيدا کردن در مقبره پيش رفتم . ی می دادهمان نيمه شب مرگم را آگه

یک فریاد سختی بود که پرده گوشم را لرزاند قلبم در ميان قفسه سينه ام بنای تپش را گذاشت و عرق ... سراپا گوش شدم... در جای خود ایستادم

 ...سرد از تمام بدنم فرو ریخت

رار شد در صورتيکه این مرتبه همراه با حرکت بالهای سنگينی بود نفس راحتی کشيده با خود گفتم حتما صدای جغد است که در آن فریاد دو مرتبه تک

 دست داده بود شرمنده شدم پس از آن جغد چون پلنگی به من حمله کرد من با دست راست ن به مهمقبره ها زیاد پيدا می شود از ترس بی جائيک

ردم و آنچه توان در بدن داشتم به کار بردم تا مگر آن شر ناگهانی را از خود دور کنم آن حيوان عقب رفته دو مرتبه با خشونت تمام و چپ از خود دفاع ک

 .به من حمله ور شد دور سرم بنای پرواز را گذاشت و گاهگاهی با چنگال های خود خراشی بر سر و صورتم وارد می آورد

م ترسناک و وحشت آورش به یک سو من از آن همه تالش به ضعف و سرگيجه سختی دچار شدم همچنان با آن اینها همه به یک سو و آن دو چش

 .جغد وحشتناک در زد و خورد بودم تا اینکه خسته شده در حالی که جيغ های خوفناکی می کشيد از من دور شد و در تاریکی و ظلمت مخفی گردید

دت خستگی نفس نفس می زدم چيزی نگذشت که به جسم سختی برخوردم آیا این اولين پله پلکان به راه رفتن ادامه دادم در حالی که از ش

 ...است؟

از کنارش گذشته و براه رفتن ادامه دادم این بار دیواری راه را بر من بست از ... آن جسم در تابوت بود.. این جسم بی اندازه بلند است... اما نه 

به . تشنگی سينه ام را می سوزاند... احساس خطر کردم ... و نمی دانستم که در وسط تاریکی به کجا می رومپهلوی دیوار شروع به حرکت کردم 

زانو در آمده بنای ناله را گذاشتم از ته دل فریاد کشيدم آیا نمی توانم مرگ را در آغوش کشم بدون اینکه اینهمه شکنجه و عذاب ببينم؟ این کلمات را 

 .دای آن در گوشم خيلی عجيب آمد و مرا از خود ترسانيدبا صدای بلند گفتم و ص

 .می دانستم که اگر شکنجه و عذابم بيش از این طول بکشد حتما دیوانه خواهم شد

مدتی به همان حالت باقی ماندم صورت خود را در دستهایم مخفی نمودم و سعی و کوشش نمودم که خياالت را از سر بدر کرده جوش و خروش را 

 .رمکنار گذا

زد در جای خود ایستاده از  آن صدا صدای شيرین بلبلی بود که چهچهه می... سر را بلند کرده گوش دادم... این چه صدای سحر انگيزیست... ولی

 ...شدت خوشحالی به گریه و خنده افتادم

 ...این بلبل چون فرشته رحمتی برای من بود

 ...این پرنده زیبا نغمه سرایی خود را بی شک بر درختی که نزدیک مقبره بود می نمود. يد کردصدای او قدری حالم را بهتر کرد و جرأتی در من تول

 .چيزی نگذشت که به تخته سنگی خورده به روی آن افتادم چيزی نگذشت که فهميدم بروی اولين پله پلکان افتاده ام

که سر را بلند  ین اميد که اکنون آزاد می شوم متوجه بود همينافتادنم هرچند خيلی سخت بود اما دردی احساس نکردم چون تمام حواسم به ا

کردم که از جای برخيزم اميدم دو چندان شد، نور ماه را دیدم که از سوراخ قفل داخل مقبره شده بود از خوشحالی در جای خود بيحال شدم در آن 

 . نور فجر آشکار خواهد شدلحظه صدای ساعت کليسا را شنيدم ساعت یک بعد از نيمه شب بود پس از مدتی 

عزم خود را بر این جزم کردم که تا صبح آرام باشم زیرا خيلی خسته و کوفته بودم سر خود را روی پله کان با راحتی تمام گذاشتم گویا آن سنگ از 
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 . بهترین ناز بالش های پر قو بود چيزی نگذشت که به خواب عميقی فرو رفتم

 ...ر شدم فریادهای دلخراش جغد را شنيدم چون بيدا... چند ساعت خوابيدم 

از جا برخاستم و خود را روی در چون دیوانگان انداختم به سختی آن را تکان داده فریاد می زدم ولی بی فایده زیرا که در چون قطعه ای از کوه در جای 

های آهنی مشبکی ساخته شده بود و از بين آنها برگهای خود بی حرکت و استوار بود فریادهای عاجزانه ام به گوش کسی نرسيد باالی در از ميله 

 که خيلی نزدیک بود را دیدم به طرف آن شاخه جست زدم و آن را گرفتم برگهایش در اثر ریکی از شاخه های درخت انگو... درخت انگوری را دیدم

 در آن وقت گمان کردم آن انگورها بهترین خوراکی است که در آنچه توانستم انگور از ان شاخه چيدم و با حرص تمام آن را بلعيدم... شبنم تر بودند

پس از آن همه ترس و ... احساس اطمينان کردم... مدت عمر، خورده ام منظره دلکش شاخه های سبز درخت انگور اميد حيات را در من افزون کرد

زم در آنجا جسم سفيد رنگی را بر روی پلکان دیدم خم شده و واهمه جرأتی در خود احساس کردم که پشت سرم را ببينم و نگاهی درون مقبره بيندا

 آن قطعه شمعی بود که احتماال یکی از کشيشها پس از پایان دفنم بدور انداخته بود ... با بی اعتنایی تمام برداشتم

 ... نگریستم اگر چوب کبریتی پيدا می کردم آزادیم حتمی بودهبه قطعه شمع متفّکران

 .در توی جيبم صدای بهم خوردن چيزهایی را شنيدم...  در جيب فرو بردمبی اختيار دستم را

کيف پول، یک دسته کليد و چند کارت مالقات را در جيب : آنها مرا به سرعت دفن کرده لباسهایم و آنچه در آن بود برایم باقی گذاشته بودند...  راستی

 برایم قيمتی بود ریب آمد دو مرتبه در جيب خود کاوش کردم این مرتبه چيزی را که حقيقتًااینها چيزهایی عادی بود ولی در نظرم خيلی غ... خود یافتم

 ...پيدا کردم

 قوطی سيگارم چی؟ قوطی سيگارمم برام گذاشتن؟ _ : 

ساعت گران قيمتم برای نه هيچ اثری از آن نيافتم چون آن یک قوطی نقره قيمتی بود و حتما آن کسی که در آخرین ساعات حياتم با من بوده آن را با 

 .خوزه برده

 !! عيبی نداره هرچند نميتونم سيگار بکشم ولی فندکمو پيدا کردم حاال هی بگين سيگار نکش اینم اندر فواید سيگار_ : 

 اندیشه عن موقدر آ... حاال می توانم شمع را روشن کنم شاید این شمع برای عمليات رهایيم کافی باشد. می خواستم بخندم اما حالش را نداشتم

 چرا نگاهی به تابوتی که جسدم را در آن گذاشته بودند نکنم؟... هولناکی در سرم خطور کرد 

جرأتی به خود داده از پلکان بدون آنکه ترس و واهمه بخود راه دهم سرازیر شدم و از آن محلی که سخت ترین شبهای عمرم را گذرانيده بودم عبور 

 .کردم
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 همسرم

 )گی( مجيد

 

 
   لحظه ای چشم هایم را بر هم می گذارم

 

 تو را مجسم می کنم

 

 چه شب ها و روزهایی

 سرخورده و رانده

 در انتظار تو

 چشم به راه آمدنت

 در ذهنم می گماشتم

 

 چه مهربانی

 تو مرا برای خود می خواهی

 نه لحظه ای زودگذر

 

 سراپا وجودم

 در اختيار تو

 مرا از خود متمتع کن

 

 چقدر شيرین است

 تکيه گاهم بازوان مردانه توست

 مرا از این زندان برهان

 مرا در آغوشت بفشار

 آرامش من قرار گرفتن روی سينه ی توست

 نازم کن

 با بوسه های عاشقانه ات

 لب ها گونه ها وگردنم را ستاره باران کن

 

 فشار بدنت بر پشتم

 گویای استواری توست

 

 جامعه و خانواده

 طردم کردند

 تظاهر برای جنس مخالف خسته ام کرد

 تو مرا خواستی

 تو بی ریا

 همسرم گشتی
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   ،

 

 معامله ی گنده   

Michael Riordon 

 ساقی قهرمان

 

رم توی باغ خانه مان می روم، سرم پایين دا. حدودای بعد از ظهر، یک روز خنک بهاری، ابرها در آسمان جمع شده اند و به نظر نزدیک می رسند

 . وسط تابستان آشوبی خواهد شد، اما هنوز همه چيز تحت کنترل است. هنوز همه چيز تحت کنترل است. است، زمين را می کاوم

 .  پناه ما از انفجار طوفاناینجا مأمن  ماست،. توی زمين ما خانه مان و کارگاه و درختزار و باغچه های پوشيده از بوته های سوسن جا گرفته است

صاحبش باید مرد باشد، و . از اینجا فقط سقف اش را می بينم، خاکستری پررنگ، و یک ردیف چراغ. یک وانت وارد جاده ی شنی جلو خانه می شود

 به زمين ، توی باغ مرد آهسته از جاده باال می آید و می پيچد سمت پشت ساختمان، اینجایی که من هستم، با سر خم شده رو. شهرستانی

 . باالیی

از من بلندتر است و چهار شانه تر، موهای فلفل نمکی، شلوار جين با " حال احوال؟"سر تکان می دهد،   ." سالم"با لحنی بی تفاوت سالم می کنم،        

 . پنجاه ساله، احتماًال. دست های گنده. لکه های گریس، کت پنبه دوزی، صورت چروک خورده

 

ت و شلواری که وارد حياط ما می شوند معموال از شاهدان یهوه اند که خانه به خانه خدا می فروشند، و یا پيرمردهای جوان مردهای ناشناس ک

اگر مردی از جاده ی جلو خانه ی ما باال بياید و کت و شلوار . نمای خوش سر و زبانِ  سرویس های خدماتی که بيمه های زمينی می فروشند

 "با برایان کار دارید؟"می پرسم، .  یک جوری سر و کارش با نجاری برایان افتاده استنپوشيده باشد، حتمًا 

خودم این معنای پنهان را در لحن سؤال ام . اسم یک مرد را به زبان آوردم، می خواهم به او بفهمانم که مرد دیگری غير از من این دور و برها هست

هم بو می برد، و این بيشترین مقدار اطالعاتی است که از دهن من جلو یک مرد غریبه در خواهد دوست دارم فکر کنم او . می بينم، از روی عادت

 . آمد، بخصوص غریبه ای که از من بلندتر و چهارشانه تر است

کوه"مردک متجاوز، من اینجوری می بينم اش، دست خودم نيست، عکس العملی نشان نمی دهد، در عوض می پرسد،  باالی ی دام  کدریاچه

 ور است؟ 

 . اون باال، ته اون جاده. اشاره می کنم به طرف شرق. خوب شد، پس مقصدی دارد

 .می پرسد" حدودًا چقدر راهه؟"

سرم سرسام گرفته، شلوغ، به هم . اینطرف ها از اندازه های متری استفاده کنی یعنی داری پز می دی. باید می گفتم مایل." نزدیک یک کيلومتر" 

 .  دغه شده این توریخته، پر دغ

 "اونا چی ان؟"اشاره می کند به یک ردیف سيخ سبز روشن، می پرسد، 

 . یک سر سوزن فاصله گذاشتم بين من و بی ادبی. بيشتر از این هم الزم نيست بداند." سير"

 ."عجب جایی جور کردین اینجا. "باغچه را، درختزار را، کارگاه را و خانه را ورانداز می کند

 .دارم فرو می روم تو لحن وست مونتی ام." جای خوبيهاوهوم، "

دوباره شروع می . این لحن، یک جور مکان و موقعيت روحی خاصی است که ده ها سال پيش ترک اش کردم، اما هنوز همين جاست، توی خون ام

 . کنم به وجين کردن

 "   ساکته اینجا،: "می گوید

با بيلچه اشاره می ."  کارخانه ی سيمان رو می بينی؟ اونور ساحل-گاهی وقتا هم اینجوری نيست""   همين امروز اینجوریه،:"من جواب می دهم

و در . چرا داریم این کار را می کنيم؟ او که به نظر نمی آید به هيچکدام از حرف هایی که داریم می زنيم عالقه ای داشته باشد. کنم به پشت سرم
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 این صورت، اصًال اینجا چکار دارد؟

 "تنها زندگی می کنی؟" می پرسد، بعد

دلم می خواهد خيال کند آن برایان که اسمش را بردم خيلی هيکلدار، قوی، و اگر سر به سرش ."  نه. "حاال دیگر بهت زده نيستم، عصبی شده ام

 . بگذارند، آدم خطرناکی است، و همين نزدیکی هاست

 " فقط خودت و خانم؟: "می پرسد

 .   شود به احساس خطر؛ دست خودم نيست، لحن صدایم خشک می شودعصبی بودن ام تبدیل می

 "دنبال کسی اینجا آمده ای؟. فکر نمی کنم انقدر با هم آشنا باشيم که به سؤاالی خصوصی جواب بدم" 

 ."یه مردی اون باالی تپه یه ماشين کهنه داره برا فروش"

من . رویش را برمی گرداند.  ماشين از دست دوم تا کهنه و اسقاط دارد که زیر تعميرندميلتون هميشه چند تا" ميلتون ها رو ميگی؟! "مقصودی دارد

 "گاری ميلتون؟: "می گویم. هم به همان طرف نگاه می کنم

 "اون باال رو ميگی؟. "با سرش اشاره می کند رو به باالی جاده

  از این به عنوان سالح استفاده کرد؟می شود. به تندی جواب می دهم، با بيلچه اشاره می کنم به آن طرف" بله،"

 . می پرسد" چقدر راهه؟"

 ."کمتر از یه مایل"

به نظرم نمی آید که خشونتی در نگاهش باشد، هنوز نيست، فقط یک حس . ایستاده است آنجا، پاها از هم وا، دست ها در جيب، نگاه می کند

 " می تونم یه دست به آب برم؟"رسد، بعد می پ. عجيب مثل انتظار، یا طلب چيزی آن تو دیده می شود

 برداری داخل ساختمان داریم، ولی خوشم نمی آید پایش را بگذارد توی خانه مان، همين که تا وسط حياط مان آمده زیادی -یه توالت کود." البته"

دوباره خم . بوته های یاس از کنار ردیفکمی از سرباالیی می رود باال، . ولش می کنم خودش جایی را انتخاب کند؛ شش هکتار زمين داریم. است

 . می شوم به وجين کردن

بعد کيرش را می بينم، از نيمرخ، بيرون زده، نمی . روی صورت اش لبخند منگی می بينم، رو به من. باالخره سرم را باال می کنم... زمانی می گذرد 

    .  شاشد، تقریبًا گنده، تقریبًا شق

این آدم در همه ی خانه ها نمی رود معمله اش را نمایش بدهد که یکی محض . اتفاقی نمی تواند باشد. نجا آمدهپس معلوم شد که به دليلی ای

اون باال ته اون جاده دو تا کونی می "حتما از کسی شنيده است، از همان پچ پچ ها که رسم شهرستانی هاست، . رضای خدا یک گاز بزند به کيرش

 ." دست رد به سينه ی هيچ چی نمی زنن، کارشون همينه. جوری انمی دونی که کونی ها چه . شينن

 

 . هم آره، هم نه

 

 -یک دفعه از پشت سرم باغبان فرانسوی. یک مشت پول خرد از مغازه ی سر کوچه دزدیده بودم داشتم چال می کردمزانو زدم کنار زنبق دره ها، 

هنوز یادم نرفته نرمای سينه ی سفت و صيقلی اش، و مخلوطی از  عطر گيج . ی لخت اشکانادایی مان بلندم کرد و دوالیم کرد و چسباند به سينه 

 . کننده ی یاس و عرق تازه ی تن، و چه سبک  و راحت مرا کشيد باال

 هایی که بوی ادوکلن. دوره ی اول دبيرستان، آقای مک دانلد و آقای وایسيی به کالس پسرها، که من هم جزو اش بودم، انگليسی درس می دادند

به آن دو تا بيشتر از هر چيزی در . صداشان می زدیم" پریا. "با هم زندگی می کردند. می زدند مثل مهی غليظ تو راهروهای مدرسه چرخ می خورد

  آنقدر آزارش .یک بار باالخره افتاد توی تله ام، آقای مک دانلد. دنيا فحش می دادیم، و من بيشتر از همه تالش می کردم که با من دشمن بشوند

 . همکالسی هایم چشم هاشان گشاد شده بود با تحسين نگاهم می کردند. کيف کردم. دادم که اختيار از دست داد و انجيل را پرت کرد طرف ام

 به نظرم می آید ساعت  و حاال---وا می ایستادیم سر کنج . دوره ی دوم دبيرستان، بيشتر روزها تا نيمه راه خانه را با فيليپ تاونسند پياده می رفتيم
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اما بود، شهوت . در نبود شهوت خودآگاه از جانب من، حدس می زنم انگار که گلویم پيش اش گير کرده بود.  حرف می زدیم---ها، اما امکان نداشت 

 صدای ضربه ی خط کش را شنيدم/یک روز، من دیدم. بود، رسوبات غليظ اش حاال، بعد از ده ها سال حفاری های باستان شناسانه، دیده می شود

همان تک صدای سيلی سخت، نيشی از لذت و شرم را حک کرد توی . که یکی از پسرها کوبيد روی کفل سفت فيليپ، یکجور آزمایش بازیگوشانه

 . چی بود آن چيزی که داشت آزمایش می شد؟ مردانگی. سرم که هنوز از خاطره اش سرخ می شوم

 پولی سياه و سفيد کشتی حرفه ای تلویزیون، آزمایش - ذهن من گرفته بود، هر شنبه بعد از ظهر در شوهای دومردانگی، یا چيزی که جایش را در

بيوفاها، آمدند و رفتند، چاق شدند، یا به . چند تا کشتی گير ترکه ی خوش تراش اولين معشوق های من بودند. آنجا معبد تمناهای من بود. می شد

 . اولين شکست های عشقی من بودند آنها.  نمی گرفت منتقل شدندکانال دیگری که در محله ی ما

 

دومين شکست عشقی ام باز از یک کشتی گير بود، مایکل، اما این یکی واقعی بود، جوان و چهار شانه و شوخ که مثل طوفان تابستانی روی 

 .  می کنم، که مبادا به من بربخورداز من قوی تر بود، همه اش عضله، اما خودش را می بازاند، فکر. زندگی ام هوار شد

آنجا مثل اتاق های متل، خفه . آخر هفته ها خانه ی آنها، وقتی مادر و خواهرش می خوابيدند، ما فيلم های نيمه شب تلویزیون را تماشا می کردیم

 سبک می لغزید روی شکم منتقبض ام، دست مایکل از پشت گردن ام سر می خورد سبک پایين می لغزید روی سينه ام،. و موقتی به نظر می آمد

. نفس ام در نمی آمد. خيره می ماندم به صفحه ی تلویزیون، هيچی نمی دیدم، و می سوختم. نرم و آهسته دست می ماليد زیر شکم ام آن تو

 هيچ عکس العملی در من دیده نمی --- غير از رعد و برق توی قلب ام، که التماس می کردم توی دلم که خدا کند نفهمد---هيچ چيز بروز نمی دادم 

 بد جوری به آخر رسيد، خب البته، مگر اميد دیگری هم بود؟ . شد که نشانه ی آن باشد که چيزی حس می کنم

در همان سال مشهور بهار پراگ، و قيام ماه مه در . داشتم زیر تمام آن تمناهای سرکوب شده له می شدم که دست انداختم از طنابی آویزان شدم

 . و حمله ی تت، و ترور لوتر کينگ و کندی، ازیک روانپزشک وقت گرفتم تا شکنجه ام کند اریس،پ

پای من روی پدال بود، اگر پدال . سه بار در هفته دکتر جان جيمسون، به من که به عکس های لخت مردان نگاه می کردم، شوک الکتریکی می داد

می گفتند اگر به اندازه ی کافی در حال تماشای عکس های مردان شوک الکتریکی . طع می شدرا فشار می دادم تا روی عکس بعدی برود، شوک ق

 . به من وارد شود دیگر لذتی در تماشای تن مردان نمی یابم

 

کی بلند گاهی در ميان اسالیدها، یک وقفه به شکل پاهایی از هم وا و پستان هایی درشت روی دو کف دست هایی با ناخن هایی که به طرز خطرنا

اما گاهی، درست همراه با اسالید یکی از . آن طرف مرز، از این چيزهای خوب خوب هست: پيام این بود. بدون شوک. و قرمز بودند می پرید روی پرده

 " اشتباه شد، درست اش می کنيم، مگه نه؟. "با خنده ای ابریشمی" آخ،"شکنجه گر من می گفت، . همين زنان، شوک هم می آمد

. ر آن سال، دوست دختری پيدا کرده بودم عبوس و عميقا روشنفکر که بدنش در اثر سال ها کار در مزرعه ی پدرش ورزیده و عضالنی شده بوددر آخ

در پایان همان سال . با پيدا کردن او، و تضمينی که دادم تا رفتاری شایسته داشته باشم، از جلسه های شکنجه خالص شدم. از او خوش ام می آمد

 . دست به کار شد تا دولت را اتاق خواب مردم بکشد بيرون و همجنسگرایی را ليست جرائم جزایی حذف کند" ير ترودوپ"

 کوئين ها و دایک های خيابانی در -در طول سه سال بعد از آن، در همان زمان که ایاالت متحده روی سر آسيای جنوب شرقی بمب می ریخت، درگ

ودو، حکومت پليس را به استان کبک تحميل کرد، و دوست دخترم پيشگویی کرد که آخرین ذره های دگرجنسگرایی در نيویورک شوریدند، و همان تر

 . اگر به خاطر سکس لعنتی نبود می توانستيم دوست های خوبی برای هم باشيم. من همان دیدار با او بوده است

 

مدیترانه پرسه زدم و با حوصله و با احساس مسئوليت ویرانه های چندین مدنيت را سوار یک کشتی ایتاليایی شدم به مقصد پرتقال، و در کرانه ی 

دنبال کردم، بارهای بيشمار از امکان سکس با مردان جوان بی نهایت زیبایی که در ازای همخوابی، چيزی بيشتر از یک وعده غذا و کمی احترام نمی 

آتن، جایی که در کتاب راهنمای سفر به نام مهد دموکراسی غرب خوانده شده بود، از خواب و در نهایت یک روز بعد از ظهر در . خواستند، در رفتم

 . پریدم
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بر بام ساختمانی در ميدان پایين شهر مردان جوانی را دیدم که پالکاردی در دست داشتند که رویش به یونانی چيزهایی نوشته . گفتم قيامت شده

مردانی با یونيفورم سرازیر شدند .  اتوبوس ها جمع شدند، بدنه و شيشه هاشان مات، خاکستری یکدستدر خيابان زیر آن بنا، دیدم که. شده بود

به زودی در . مردان جواب از روی پشت بام غيب شان زد. خيابان ها خالی شدند، درهای مغازه ها بسته شد. بيرون، با باتوم و اسلحه های کمری

شنيدم صدای خشک /من دیدم. و خوران، از ميان صف مردان باتوم به دست به جلو رانده شدندسطح خيابان ظاهر شدند سرفه کنان و تلوتل

چند تایی دویدند بيرون، رفتند به طرف در . مثل انبان گندم، مردان جوان را ریختند توی اتوبوس. ِشکستن، شکستن و کوببدن روی کمرها و سرها

 !از پشت درهای دیگر، مردم سر تکان دادند که، دور شو. وا شد و فراری ای به درون کشيده شدیکی از درها . مغازه ها بنگ بنگ کوبيدند به درها

 . یک بعد از ظهر، وقتی که بيست و هشت ساله بودم، بيدار شدم و دنيا را دیدم

 

حاال . کيرش هنوز بيرون است، هنوز شقو این مرد غریبه ایستاده توی حياط ما، قد بلندتر و قوی هيکل تر از من، اما حاال پنجاه و هشت ساله ام، 

سؤال . می پرسم" داری چکار می کنی؟. "خودم را گذاشته ام روی دنده ی اتوماتيک، خونسرد و در کنترل، عين وقت هایی که هول برم می دارد

 . احمقانه، ولی فقط همين از دهن ام در آمد

 ."  می شاشم: "می گوید

 ."به نظر من که دیگه تموم کردی"اما با خودم می گویم، مگر آدم چه جوری به نظر می آید؟  . رناک باشدبه نظر تنبل تر از آن می آید که خط

 ." همين، گذاشتم اش که تا ته اش ول شه"با لبخند ماتی می گوید،

ند، تا وقتی که یا راضی به اگر بخواهد می تواند عقب بکشد، حوصله ک. دارد وقت تلف می کند که موقعيت دست اش بياید: با خودم فکر می کنم

 یا مستقيمًا –" بيا دیگه، دهنی، می دونی که می خوایش "–می توانست از راه توهين وارد شود .  کاری شوم، یا یک کاری دستش بدهم-هم

 . دست به خشونت بزند

رسد که این مرد احتماًال فقط دارد سعی می در گوشه ی پرت افتاده ای از مغزم که زیاد از ترس و وحشت های من فرمان نمی گرفت، به نظرم می 

. شاید واقعًا راه های مخ زدن با حرف را بلد نيست. کند نظر مرا جلب کند، تنها هدف اش کمی ورزش از راه تماس بدنی در یک بعد از ظهر است

ک متعصب کله خر با یک تفنگ نصيب اش شده اگر اشتباهی رفته بود به خانه ای دیگر، و ی. شاید واقعًا دست به یک ریسک بزرگ زده است اینجا

بود، چی؟ اما خانه ی ما تنها خانه ی روی تپه است، چقدر باید می رفت تا اشتباهی به خانه ی دیگری برسد؟ مغزم هی می دود دوباره طرف 

 کی به او گفته که بياید سراغ ما؟ بعد نوبت چی خواهد شد، یک اتوبوس توریست؟  : همان

. اینقدر تعجب کرده ام؟ شهر ما دنيای کوچکی است و همه خبر دارند زنی در این خانه نيست و فقط  دو تا مرد اینجا زندگی می کننداما، حاال چرا 

اما راست . کتاب های ام پشت ویترین کتابفروشی های شهرمان چيده شده. من، در روزنامه ی محلی با سنت گراهای همجنسگراستيز در افتاده ام

لحن ام به اندازه ی کافی صریح است؟ زیادی ." شنيدید چی گفتم، تموم شده کار شما. "می آید این مرد اهل روزنامه و کتاب باشداش به نظر ن

 پرخاش نکردم؟

 . نگاهی به پایين می اندازد و بعد لبخند اش را یک هوا پهن تر می کند" حسابی گنده س برا این که ول افتاده باشه بيرون، مگه نه؟"

ستون " بيشتر روزها توی کامپيوتر حداقل یک آگهی می گيریم، ! مردها و کيرشان. دلم می خواهد بخندم. وی دهن ام خشک می شودحرف ت

اینجا را کليک کنيد و طرف مربوطه را !    پس داده می شود-پول تان  % ١٠٠رضایت کامل شما و یا !  اینچ و بيشتر، درشت کنيد٣مردانگی تان را 

 .   دوباره شروع می کنم به کشيدن علف ها."درشت کنيد

 " چند وقته اینجا زندگی می کنی؟" کمی به سکوت می گذرد، و بعد می پرسد، 

در غير .  من شما را نمی شناسم، به همين دليل آمادگی برای جواب دادن ندارم، اگر باز هم آدرس دقيق تر الزم دارید، براتون توضيح بدم–گفتم که "

 ." شما اینجا تموم شدهاین صورت، کار

 

بعدًا پی بردم که منظره ی آن مرد که آنجا وسط الله های سرخ و زرد فرو شده بود یکی از انواع همان تصویر قدیمی است که در ذهنيت شهرستانی، 
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ر، مرد قلدر بزن بهادر با کمربند مردک نابکار حشری که معموًال در لباس تعميرکار تلفن ظاهر می شود، یا لوله کش، یا نجا: سمبل پورن گی ها است

 . مردانگی اش حسابی گنده است و اطاعت امرش واجب. چرمی و ابزار و آالت آویخته از کمربند و معامله ی پر و پيمان

 حس شاید به خاطر همان شوک های الکتریکی باشد، به هر حال. مشکل اینجاست که من به حس خودم در مورد آلت مردانگی زیاد مطمئن نيستم

در !" دختر خفه کن: "یکی از آگهی های تبليغاتی برای آلت مردانگی درشت تر، که در کامپيوتر دیدیم، اینطور بود. من بيشتر ترس است تا تحسين

مدیران را همه روسا و . بنامند" ابزار گایيدن" زیاد غيرعادی نيست که آلت جنسی مردانه را – فرقی ندارند با هم -ادبيات پورن، چه گی چه استریت، 

 .  جا می بينی که با معامله ی گنده شان شمشير بازی می کنند، به قيمت جان بقيه ی ما

 

مادرم رفت سر کار و مادر مادرم نگهداری من و برادر بزرگ . پنج ساله بودم که پدرم مرد. در ارتباط با قدرت گرفتم روشن بوددرسی که همان اوایل 

اینکه اختيار ما را دادند دستش، مادر بزرگم شروع کرد به ما آداب و رسوم اسرارآميز اطاعت اشرافی، نزدیک ترین به محض . ام را به عهده گرفت

بودیم؛ مادر بزرگم " آخرین بازمانده های سلسله ای از شاهان که مدت مدیدی بر سریر قدرت بودند،"ما . راهی که به مذهب یافته بود را یاد بدهد

. ولی وقتی توی حياط مدرسه زخم می شدیم، رنگ اش جور دیگری بود. خون ممکن بود) خون اصيل اشرافی( ترین می گفت و خون ما، آبی

تحقيقات بعدی هم نشان مان داد که هيچ شاهی در ميان اجدادمان نبوده، فقط سردار، سردارهای بيرحم سرگردنه بگيری که از نيزه و سپرهاشان 

 . خون سرخ سرخ می چکيده  است

 که دورمان را دیوارهای قصری ما  تشکيل شده است، فقط یک مشت از ماجهان از : منظره ای از جهان است که به خورد من و برادرم داده شداین 

. توی قصرما، . قضيه به طرز با شکوهی ساده بود. بقيه ی بشریت، آن بيرون در دشت های وسيع و سرما زده ول می گردندآنها، گرفته است، و 

 . درست همانگونه که اراده ی خداوند بوده است. بيرونآنها، 

 

 اما اميد این بود که روزی درهای عظيم اش به - با حقوقی که مادرم می گرفت حتی فکرش را هم نمی شد کرد–قصر نبودیم داخل اگر ما آن روزها 

تک تک این .  مرد، از نوادگان اشراف، و البته دگرجنسگراسفيد پوست، انگليسی نژاد،: روی من باز شود، به سادگی، و با پشتوانه ی امتيازاتم

 . ویژگی ها غيرقابل تغيير بودند، این باور ما بود، و دقيقًا همانگونه که اراده ی خداوند بوده است

 

خانه های خودشان را بگيرند  کانادایی ها که جيغ و داد راه می انداختند تا اختيار –روزهای یکشنبه سر ناهار با تعجب خيره می شدیم به فرانسوی 

بودند، ساده و خوبی مادر بزرگ ام می گفت فرانسوی ها تا وقتی تو دهات بودند که جای خود آن هاست، آدم های ! چه خوش خيال. دست شان

من نمی .  که می فهميمماهایی که دور ميز نشسته بودیم سر تکان می دادیم انگار.  شده اندبدمعصوم، از وقتی آمده اند شهر زندگی کنند خيلی 

مثل تمام دیدگاه ها، یکبار به طور کامل درک اش می : فهميدم، اما باید می فهميدم، این یکی از آن  آرامش خاطرهای خاص اطاعت اشرافی است

 .کنی و دیگر هيچگاه نياز به باز اندیشی نداری

 

 را دست اش می گرفت و توی دربندی بيرون در منتظر دستور می شد، مهربان  کانادایی که کاله اش–اطاعت اشرافی وادارم کرد با باغبان فرانسوی 

چرا این مرد زیبای قوی که هم جوری  به باغچه می رسد که گلبرگ ها له نمی شوند و هم مرا یک دستی از : گاهی به فکر فرو می رفتم. باشم

آنها  که نصف قد او را دارم، دارم از باال به او نگاه می کنم؟ اما البته او یکی از زمين بلند می کند می َبرد روی هوا، جوری رفتار می کند که انگار من،

 . بود

 . به همين سادگی. خاستگاهم را عوض کردممهد دموکراسی غرب و بعد یک روز بعد از ظهر در 

اگر مردم . که این راز را  به هيچ کس بروز ندهموقتی به مادر بزرگم گفتم که گی ام، دست به دامن ام شد . به کانادا برگشتم و آشکار سازی کردم

. یک هفته بعد از آن به بينندگان سراسر کشور در اخبار تلویزیون کانال سی بی سی اعالم کردم که همجنسگرا هستمإ هولناک بفهمند، وای چه

 .  بودمآنهاو در نتيجه، حاال من یکی از . به اطالع شان رساندم
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ما شبيه هيچکس در : " اسم ستونی که برای یک نشریه گی می نوشتم، اظهار داشتم، !رژه رفتندر این .  دویده بودم بيرونپستوفریاد کنان از 

ما شعله ای هستيم خاموش نشدنی، مردمی هستيم خستگی ناپذیر، غير قابل تقليدیم، توجيه شدنی نيستيم، تعریف شدنی . جهان نيستيم

ن شناخته خواهيم شد، به سادگی، و تنها به دليل شيوه های مهرورزی مان، به خاطر آن که با جان و دل هم دیگر را می شناسيم، در جها. نيستيم

ما  اکسير نيرو زای خود را از مخلوط شور و شعور خلق خواهيم کرد، شيوه های خودساخته ی ما به گوش هيچکس . به خاطر همدیگر می جنگيم

 ."بروی ماست، راهی است برای صعودآنچه رو. نرسيده تا حاال، شاهکار و هولناک

 

می . حاال دارد شل می شود، همانجور که  خاصيت این چيزها است.  مرد غریبه هنوز شق کرده توی باغ ما ایستاده استاما با این وجود

 ."پس رو به باالی اون جاده"، " خب:"گوید

 ."بپيچ دست راست، سر باالیی، تا ته اش. "سر تکان می دهم

 . معامله ی گنده اش را فرو می کند توی شلوارش." باشه" دیگر می ماند، و بعد می گوید، یک دقيقه ی

 "بله،: "می گویم

 

برایان متوجه آمدن وانت شده، اما چيزی از بقيه ی ماجرا نمی . توی قصرم. می روم توی ساختمان. وانت تلق تلق ای می کند، و بعد او رفته است

کی به او گفته که بياید اینجا؟ دیگر به چه : از خودمان می پرسيدیم.  ام را، او می گيردش، پاس می دهيم بين خودمانمی ریزم بيرون عصبانيت. داند

 کسانی گفته اند؟ آیا دیگرانی خواهند آمد که خطرناک تر از این یکی باشند؟ آیا مجبور خواهيم بود از خودمان دفاع کنيم؟ چه جوری؟

تماشا می کنيم که . ماشينی از سرباالیی تپه می آید.  می کنيم تا نارنجی و سوسنی آسمان ذوب شود توی سياهغروب آن روز می نشينيم تماشا

حواس مان را می دهيم به صدای موتور ماشين، حتی بعد از آن که دیری است . تماشا می کنيم تا رد شود. نور چراغ هایش بپاشد توی درخت ها

   . صدای موتور در سکوت محو شده است

وقتی می رویم که برویم طبقه ی باال بخوابيم، برایان در آشپزخانه را قفل می کند؛ در طول شانزده سالی که در این خانه زندگی می کنيم، این اولين 

تلفن چه . ولين بارمن تلفن را با خودم می برم باال، برای ا. می دانيم برای مردی که حشری شده باشد این در یک ثانيه هم دوام نمی آورد. بار است

 . کمکی به ما می تواند بکند، نمی دانم

عجيب نيست، راسوها رفته اند . صدای آمد و رفت و خش خش می شنوم از جلوی در. غلت و واغلت می خوریم. دو تایی مان دراز می کشيم، بيدار

 . بعد، صبح شده است. را آن طرف اتاق می بينمسایه ی سياهی . توی انبار کود غذایی، اما امشب صداهای آشنا به نظر غریب می آیند

  --- 

نویسنده است و آثار او در ژانرهای نظير داستان کوتاه، نمایشنامه های . مایکل ریوردن در شهرستان پرنس ادوارد، انتاریو، کانادا زندگی می کند

 : اب های اواز کت. تاریخ شفاهی نيز تدریس می کند. رادیویی، مستند نویسی، مقاله و نقد است

The First Stone: Homosexuality and the United Church of Canada 

Out Our Way: Gay and Lesbian Life in the Country 

Eating Fire: Family Life, on the Queer Side 

 

 

 

 

 



 

 هنر

 ای شاهرخ مشکين قلم رقص اسطوره

 آیدین مختاری

 

و ) کانادا، تورنتو(ایرانی خارج از کشور ه ی  زندگی هنری جامعدر) ٢٠٠۶سپتامبر (در ماهی که گذشت 

ن هم آدر ميان دیگر رویدادهای هنری این جامعه، شاهد رویدادی خوش و در نوع خود خاص بودیم که 

ش نخست می بایست همت و تال.  نمایش رقص شاهرخ مشکين قلم در تاالر آرت سنتر تورنتو بود

داستانهای قدیمی ایرانی، که بخشی پراهميت از ادبيات ما  ی مشکين قلم را در معرفی و عرض

 ارجمند و شایان تحسين دانست و به او و - هم به مخاطب ایرانی و هم به مخاطب غيرایرانی -هستند، 

 در کار سازگاری و هماهنگی شاخص ها و ویژگی های فرهنگ دیروز و امروز ما. کارش آفرین گفت

زنده گی و تحرک و عمق و غنای این خصایص است که در گذر زمان در ی ه که همين نشان(مشکين قلم 

بيان  جامه های مختلف و نو بروز و ظهور یافته اند، و در این رابطه اعم این خصایص را می بایست شرح و

عشق و عاشقی افراد و چهره های متعلق به یک سرزمين هم در قالب انسانی قضيه و هم در وجه 

ه ی خصيص) يراثی به نام وطن ذکر کردپایداری و پاسداری شان از هویت و مکشش و وابستگی و 

نها، و هم کارایی و تأثيرگذاری شان آمهمی است که اسطوره های شکل دهنده و بن مایه های تفکر و جهان بينی ایرانی را با حفظ عمق و معنای 

 . نی، برای مخاطب عالقه مند قابل دسترس تر می کنددر جهان و در روابط انسان امروز، در قالب رقص و پایکوبی و شادما

 عشقی و ه ی از نظامی گنجوی، فردوسی، ميرزادپرده هایی که بيشتر در اجراهای مشکين قلم به رویت ناظر می رسد بر داستان ها و اشعاری

 ته یبه گف.  ود، موسيقی و رقص به دنبال می آیداحمد شاملو تنظيم یافته است و با آوردن اشعاری از اینان که در هر پرده دکلمه و اجرا می ش

و . اسطوره های او ابتدا بر اساس درخواستی از انجمن فرهنگ ایران در پاریس و حدود هفت سال پيش بوده است-خلق رقصه ی مشکين قلم، انگيز

که در تورنتو نيز شاهد اجرای انها )  از فردوسیخسرو و شيرین، بهرام و دورستی از نظامی، و سهراب و گرد آفرید(اّما انتخاب سه داستان خاص 

او خود می گوید این سه داستان را از ميان تعداد زیادی افسانه های . بودیم، از ميان انبوه داستان ها و حماسه ها در ادبيات ایران جالب توجه است

رین، گرد آفرید و دورستی که در هر یک از این داستان ها شي.  این ها زن نقشی برجسته و اساسی دارده ییمی انتخاب کرده، چرا که در هر سقد

 . حضور دارند، سه زن برجسته و قوی هستند که به قول معروف چيزی از مردان کم ندارند

 دو  یه جوانی و بازیگوشی خسرو، شيرین در خيال خسرو، و مقابله ی اول این مجموعه شامل سه پرده است که به ترتيب دوره یتابلو یا پيکر نگار

 دوم نيز شامل سه پرده است که به ترتيب بهرام شاه در شکار ماده گور و نبرد وی با اژدها، داستان ه یپيکر نگار. عاشق مغرور را نشان می دهند

 نقش  سپيد پوش ایرانی، دورستی، روز آدینه در گنبد سفيد و ازدواج شاهزاده دورستی در نقش کنيزک داستان خویش با بهرام دره یشاهزاد

 . را نشان می دهند) بازی در بازی( باغ در همان داستان ه یخواج

ه موسيقی این مجموعه از سه آهنگساز و موسيقيدان برجست.  سوم در یک پرده، الهامی از نبرد سهراب با گرد آفرید را تصویر می کنده یپيکر نگار

رام و دورستی از پرویز مشکاتيان، و موسيقی سهراب و گرد آفرید اثر موسيقی خسرو و شيرین از مجيد درخشانی، موسيقی به:  ایرانی استی

 . کيخسرو پور ناظری است

حرکات از سبک های متفاوت رقص از فالمنکو تا صوفی و همچنين رقص . در این مجموعه، فعاليت مشکين قلم به عنوان رقصنده بسيار زیاد است

برداشت .  در پی حرکت به صرف حرکت نيست، بلکه حرکت را برای القای معنا به کار می بردهای ممالک دیگر گرفته شده اند، چرا که مشکين قلم

بنابراین کل داستان با اشارات مختلف ولی بدون ریتم زمان بندی .  این مجموعه استه یهای نو و نگاه متفاوت در حين وفاداری به اصل، مشخص
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در ابتدای هر داستان با .  شود، و این مسئله کل کار را برای عموم قابل دسترسی می کندشده و رعایت ترتيب و تسلسل تاریخی داستان ارائه می

در بهرام و دورستی :  داستان با اشارات عرضه می شونده ی بيت شعر، کل داستان بازگو می شود و در حين رقص، چندین گوش٢٠-١۵خواندن 

، معاشقه، فرار دورستی از ...دن،  اسب سواری، شرابخواری، انگور خوره یاشارات مختلف به لحظ

اّما . چنگ بهرام، آرایش دورستی که مژه ها، گونه ها و موها را می آراید، کل داستان را بازگو می کنند

برابر و اشاره به نقش . جزئيات داستان باز نمی شوند و جایی برای تخيل بيننده نيز باقی می ماند

حسن . آفرید در لباس و موی یک شکل این دو می شود دید گرد آفرید را در سهراب و گرد ه یبرجست

 لحظات نمایش و ه یکار و اجرای مشکين قلم، حضور هنری او و دیگر همراهان و هم رقصانش در کلي

ظرافت مينياتوری و حس . در کوچک ترین تکان های دست و سر و پا و مو، و حتی ميميک صورت است

 جنسی نيز واجد ميزانی از آميزش و یگانگی دو جنس با هم در هنری موجود در نمایش، از بعد اشارات

هر شخصيت و در درکی که از خود و از طرف مقابل خود با زبان و بيان رقص به تماشاچی انتقال می 

دهند است، که نمود زیبای ان در حرکات متقابلشان و در نگاه عاشقانه ای که مکرر با هم رد و بدل 

 هم از بابت زمينه های عاطفی و تاریخی که در ادبيات ما ثبت و موجود .می کنند مشاهده می شود

 مخاطب کار فرهنگی و متفاوت آید، ه یاست و هم از بابت داشتن زبان و بيانی که پسند ذوق و قریح

 جنسی ای است که اتفاقًا از این جهت نيز برخورد ه یکار شاهرخ مشکين قلم دارای وجه آزادگرایان

با ( همجنس گرایی برخوردی مثبت به ذهن و نظر می رساند ه یدر اجرای او با مقولهر دو جنس را 

چه در -توجه به این که طبيعت و سمت وسوی همجنس گرایی نيز رسيدن به همين ازادی الزم 

انچه در همين جا می توان به اهميت و نياز افزون برای پرداختن .) زندگی معمول و چه در هنر، است

  بيشتر از طراحی ها و ه یری فرهنگی و هنری از این دست اشاره کرد همانا استفادبه ان در آثا

انچه الجرم در زندگی و روابط مردم ما و آثار و عالیم فرهنگی (نقش پردازی ها در این بعد است؛ این که برای جلوه دادن همين آزادی و تنوع جنسی 

 عالیق و عواطف شان به یکدیگر در حد باالتری احساس ه ی را هم در جایی که لزوم بيان هنروران، بيایند و افراد یک جنس)ما نيز موجود بوده و هست

کاری که پرداخت کالسيک، کشش مند و ُپر موزون (می شود، به عنوان حرکتی نو، شایسته و به جا، در نقش های مقابل و تکميلی هم قرار دهند 

 گرایش و هویت ه یتا که بخشی از تنوع و رنگارنگی ُپر سازگار با پرداخت هنری در حيط)  استان از هنرمندانی چون مشکين قلم به خوبی ساخته

کاری که در شناسایی فراگير و واقعًا مهرآميز قشری از جامعه و بخشی از همين مردم انسان دوست . جنسی نيز به بيان موزون هنری کشيده شود

نها در این صورت و با پی گيری چنين برخوردی است که جان و جهان اصيل و آزاد انسان و هنرمند ت.  و هنرپرور، نقش و تأثيری شایان تواند داشت

ایرانی که از ال به الی قرون و اعصار، هر یک از تمناهای زیبای روان و تن او را در شعر و قصه و موسيقی و دیگر هنرها به گيرایی و تناسب شگرفی 

ان تيز و گوهرشناس مردم همين سرزمين پر گوهر، و هم مردمانی تشنه و طالب افسون گری ها و حقایق این تصویر کرده، دیگر بار در برابر دیدگ

فرهنگ و هنر از دیگر سرزمين ها، ظرفيت های وسيع انسان دوستی و آزاد نهادی خود را خواهد گشود و دیگر بار، خود اثبات روشن عظمت خود 

 جنسيت، چيستی و گرایش جنسی در ظرف بيان هنری است ه ی وسيع و پردامنه یه های آدمی در حيطتنها با گنجاندن تنوع خواست.  خواهد شد

ه که نقش واقعی گرایش عمده و پررنگی همچون همجنسگرایی در کنار دیگر کشش ها و هویت های جنسی، چنانچه به راستی در اجتماع و روزمر

 گروه های وسيع تر ان مردم ه ی متناسب و تأثير پر وجد و سرورش در درک و نظرها و مخيل مردم یک فرهنگ و یک تبار می گذرد، به بيان مانا وی

 زنان و مردان همجنسگرا که مردان و زنانی اند دارای گرایش طبيعی خود و صاحب لّذات ان در یک اجتماع ه ینقش پر رنگ و حضور هموار. می انجامد

 آهنگ ه یو این ها، به منزل(گ هایی که صرفًا از دید و دنيای دگرجنس گرایانه ساز شده اند و فرهنگ، همچون وجود آهنگی در بطن و مرکز آهن

 افکار و احساسات ه یهایی که هنوز در سطوح احساسات طنين می افکنند، ولی می توانند با ارتباط موزون تر با وجه همجنسگرایانه بيشتر به درون

ن اجراهایی پر زمينه تر به نظر می رسد؛ مشخصًا در این مورد، اگر شاهرخ مشکين قلم بيشتر به در چني) هم راه و انعکاس طربناک تری یابند

ه  چنانچه تا کنون دغدغ–پردازش این نقش ها روی کند، تعهد خود را به بازنمایی وسعت و فراگير بودن عاشقانه گی و ارج انسانی بودن در فرهنگش 
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پس در ان حال، ما ميتوانيم مشابه صحنه ای که در ان .  به نحو کامل تری اجرا خواهد کرد–اش بيان داشته  هنری ه ی خود را از این بابت در مشغلی

شاهرخ و همکارش در مخمل حرکت هایشان دست به بازی بوسه زدند راشاهد باشيم که در ان دو مرد یا دو زن هم به راحتی چنين صحنه هایی 

 بازی دیگر که دیدیم گيرا و زیبا و سرشار از شيفتگی و ه یبر خود مجسم بينيم؛ بازی ای به همان اندازخلق می کنند، و زیبایی ان را هم در برا

 .    شيرینی عاشقانه که از صد عشق بازی با مراحل و معيارهای معمول و تصویر شده در بسياری از فيلم ها و نمایش ها هم فراتر می رود

 نور و نواهای ه ی کالم به جهان حرکت و نمایش، ان هم در صحنه ای فراخ بدون دکور و بازیهای هموار یهدر هر حال برون کشيدن جان شعر از خزین

 حاضر در تاالر آرت ه یجماعت بزرگ افزون بر هزار نفر.  مشکين قلم و هنرمندان همراه او دارده ی دیگر، نشان از توان برجسته یهمراهی کنند

 خود نشان دادند که با ظرافت های کاری مشکين قلم رابطه ای نزدیک و ه ی و ابراز احساسات کم پيشينسنتر با برپا ایستادن و دست زدن ها

آشنایی داشته باشد، و یا که به هر حال چنانچه تا کنون نداشته، این زمان این  چراغبا اميد به این که مشکين قلم با . صميمی ایجاد کرده بودند

با اميد موفقيت های . ین مقاله، در این راستا هم شروع به فکر و انتخاب کند و ما را نيز از نتایج ان مطلع سازد اه یدسترسی را بيابد و با مطالع

 .  دوباره برای این هنرمند و همکارانش

ه از ان دارای امکانی که تمرکز بر درک هنری توأم با لذت همجنس گرایان) در وصف خسرو پرویز(و اما این هم قطعه ای از اشعار اجرا شده در برنامه 

 .افزون یافته می شود

 

 چنين گفت ان سخنگوی کهن زاد                            که بودش داستان های کهن یاد

 که چون شد ماه کسری در سياهی                           به هرمز داد تخت پادشاهی 

   به داد خود جهان آباد می کردجهان افروز هرمز داد می کرد                            

 نسب را در جهان پيوند می خواست                        به قربان از خدا فرزند می خواست

 به چندین نذر و قربانش خداوند                              نرینه داد فرزندی چه فرزند

 راغی روشن از نور الهیگرامی ُدّری از دریای شاهی                                چ

 پدر در خسروی دیده تمامش                                 نهاده خسرو پرویز نامش 

 از ان شد نام ان شهزاده پرویز                              که بودی دائم از هر کس پر آویز

 دنی از صبح خوش تررخی از آفتاب اندوه ُکش تر                                  شکر خندی

 چنان مشهور شد در خوب رویی                            که مطلق یوسف مصر است گویی

 چو بر ده سالگی افکند بنياد                                   سر سی سالگان می داد بر باد

 ربودی زره را به تير از موی بگشادی گره را                              به نيزه حلقه ب

 چو عمر آمد به حد چارده سال                               در آمد مرغ دانش را پر و بال 

 نظر بر جستنيهای نهان کرد                                  حساب نيک و بد های جهان کرد

 شاهی رسيدش ه یدل از غفلت به آگاهی رسيدش                                قدم بر پای

 

 

 

 

 

 

 



 

 موزه ی هومواروتيک

 آرشام پارسی

 

Malcolm Libdury 

 ، انگلستان١٩۶٧متولد 

 مجسمه ساز. نقاش . کوشش گر 

 نوشته ای از کارل پترس

 

 ميالدی بود و شهرت امروزش را به ٩٠ليدبوری، یکی از کوششگران حقوق همجنسگرایان و مبتالیان به اچ آی وی در دهه ی 

 ٢٠٠ به عنوان یکی از ١٩٩۵ليدبوری در سال .  و مجسمه سازی های هومواروتيک بدست آورده استدليل نقاشی

 به دليل یک دهه تالش برای برابری حقوقی همجنسگرایان در ١٩٩٧همچنين در سال . همجنسگرای برتر انگلستان انتخاب شد

 .  همجنسگرای با نفوذ انگلستان برگزیدند۵٠٠ی از  او را به عنوان یکPink Paperکورنوال و جنوب غربی کشور، خوانندگان 

و یک سال بعد کارزاری برای برابری سن قانونی راه .  منتشر کردICT نشریه همجنسگرایان کورن وال را به نام ١٩٩٢او در سال 

ری حقوقی همجنسگرایان و همچنين او در بسياری از استودیو های تلویزیونی و رادیویی حاضر شد و سخنرانی های زیادی به هدف براب. انداخت

 . مسئله ی ایدز داشت

در همين زمان کریير یکی از مقامات محلی با بداندیشی تمام به مخالفت .  متوجه شد که به ایدز مبتال شده است١٩٩۴اندرو، پارنتر ليدبوری در سال 

او را که بيشتر از روی تعصب و تبعيض بود تا حقوق فردی به چالش ليدبوری به طور آشکار نظرات . با همجنسگرایان و مسئله ایدز در آنها پرداخت

 .کشيد
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این فيلم به طرز برخورد جامعه . ایفا کردند" روزهای قضاوت"ليدبوری و اندرو نقش عمده ای در ساختن فيلم مستند  

 از رسانه ها و برنامه پس از آن ليدبوری به بسياری. ایدز می پرداخت/جنوب غرب کشور با بيماران مبتال به اچ آی وی

 . ایدز و همچنين همجنسگرایی سخنرانی کند/ های سازمان یافته ی اجتماعی دعوت شد تا در مورد اچ آی وی

بعد از مدت زمانی کوتاه ليدبوری از طرف دو همجنسگرای اسپانيایی که به دليل گرایش جنسی شان مورد تبعيض قرار 

تان، انجمن مسافرتی کشورهای غرب، انجمن توریستی کورنوال شکایت کرد و گرفته بودند عليه انجمن مسافرتی انگلس

این اقدام او در سطح وسيعی رسانه های انگلستان را تحت پوشش قرار داد و در نهایت مدیران سازمان مزبور ناچار شد که در رسانه های گروهی از 

 .این دو مرد همجنسگرای اسپانيایی عذر خواهی کنند

پارتنر ليدبوری به دليل تبعيض های جنسی جامعه اقدام به خودکشی کرد و ليدبوری برای مدت چند سال از دید جامعه پنهان شد و  ١٩٩٩در سال 

 . هيچ کس او را ندید
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 ١٩٩٨بدون نام، سال 

 ١٩٩۵بدون نام،   
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 جامعه

  ای با ویکتوریا آزادگفتگو

 آرشام پارسی
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، سخنگوی جامعه دفاع از حقوق بشر چهار

 طور شد که فعال حقوق بشر شدید؟

آن، اما به اعتقاد من  تالش برای احقاق شرم که البته برخی معتقدند که نمی توان هم این بود و هم 

 چه شد که فعال حقوق بشر و سياسی شدید ؟ ُب 

 چنانچه خواستی ١٣۵٣ سال داشتم یعنی سال ١٢بياد دارم وقتی فقط . حقمداری بود 

ی و ساختار سياسی کشور را به 

 ویکتوریا آزاد، فعال سياسی و فعال حقوق زنان

 ! سال دارم چهل و چهار سال در نبرد با سياهی، بيست و هفت

دارای .  علوم آزمایشگاهی از باکو نرسينگ گوتنبرک ـ سوئد و دارای ليسانس تحصيالت، ليسانس ازدانشگاه

 .همسر و دو فرزند هستم

 و سپس سازمان فدائيان اکثریت پنجاه و هفتسال  سوابق، عضو سابق سازمان چریک های فدائی خلق ایران

 شمسی، عضو سابق شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ایران، سال ها عضو پنجاه و هشتاز سال 

، نماینده شورای شهر، عضو سازمان دو هزار و دواندیدای پارلمان سوئد در سال حزب چپ پارلمانی سوئد و ک

 ، نماینده ویژه در سال دو هزار و پنج عفو بين الملل سوئد شعبه زنان، مسئول کميسيون زنان حزب چپ

ار و ارئپا در سال دو هزکميسيون بين الملل بخش پارلمانی حزب چپ در دیدار با مقامات پارلمانی اتحادیه 

 .موجود است ، دارای مقاالت متعددی هستم که در سایتم دو هزار و چهارو دموکراسی درشهر گوتنبرگ سال 

  

 

چ

من هم فعال سياسی و هم فعال حقوق ب

 حقوق بشر بطور کلی،  برای اینکه ی سياسی است، یک مقوله اصوًال حقوق بشر. حقوق بشر در ایران عين تالش برای استقرار دمو کراسی است

. ها اعمال می شود کومتاقتصادی که در کشورهای مختلف بر اساس نوع ساختار سياسی  از سوی ح مدنی، سياسی، اجتماعی، یعنی حقوق

بنابراین، احقاق حقوق بشر در یک جامعه ارتباط مستقيم با ساختارهای سياسی یک جامعه دارد و تقاضای اجرای آن نيز نياز به دخالت در سياست و 

 .حرکت های سياسی مشخصی دارد که سياستمداران را به چالش می کشد

 

خ

تربيت و فرهنگ غالب در خانواده ی من سياسی و مبتنی بر 

ر داشتم که به نظرم منطقی بود در صورت عدم موافقت والدینم، دست به اعتصاب غذا می زدم و البته پدر و مادرم با احترام به اعتراض من پاسخ د

 .من در مقابل مسائل اجتماعی، سياسی و اتفاقات حول و حوشم هرگز نتوانستم بی تفاوت باشم. خور می دادند

بنظر من انسان ها باید بتوانند برای سرنوشت و زندگی خود تصميم بگيرند و دولتمردان موظفند که امکانات اجتماع

بنظر . من برای استقرار چنين نظامی فعاليت می کنم. ن تأثيرگذاری و مشارکت مردم در تمامی عرصه ها فراهم شودگونه ای هدایت کنند که امکا

اساسًا بين زندگی و . من سياست دولتی مبتنی بر روندهائی است که در آن جا برای من و شما تصميم گرفته می شود که چگونه زندگی کنيم

سياست یکی از عرصه .  انکار وجود دارد، بنابراین چگونه می شود زندگی کرد اما در سياست دخالت نکردسياست پيوندی ناگسستنی و غير قابل

تمام زندگی ما منبعث .  هائی است که منافع مختلف اجتماعی با هم مالقات می کنند و در واقع سياست، ابزار انتظامات مناسبات اجتماعی است
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 عریف شما از حقوق بشر چيست ؟

 .دن باید از آن برخوردار باشند بالقوه ای است که مردمان همه کشورها به صرف انسان بو 

 بين المللی از 

و حقوق دان و تمام خيرخواهان بشر است که امروز در  بشر نتيجه و سرآمد فعاليت هزاران فيلسوف و دانشمند 

 شتر فعاليت های شما در چه زمينه هایی بوده است ؟

سی، زنان، تماس با نهادهای حقوق بشری و پارلمان ها و نهادهای دولتی  جهت 

 قوق دگرباشان جنسی داشته اید؟ا فعاليتی در زمينه ی دفاع از ح

ان خود دارم در خصوص حمایت از حقوق دگرباشان جنسی گفته ام و 

این نيز یکی از پدیده های بشری . داشته باشد

 به چنان نتيجه ای رسيده 

ا اتخاذ می شود و من می خواهم در تعيين سرنوشت خود و هموطنانم تأثيرگذار باشم از اینرو برای از سياستی است که از جانب دولتمردان م

 .احقاق حقوق بشر و دموکراسی در ایران فعاليت می کنم

 

ت

حقوق بشر ضمانت های اخالقی و پایه ای

تعهد صيانت از حقوق بشر به عهده ی دولت ها و سازمان های. حقوق بشر جهانشمول است و مرز و نژاد و جنسيت نمی شناسد

 . جمله سازمان ملل متحد است

دستيابی به مفهوم واقعی حقوق

سازمان ملل اعالميه جهانی حقوق بشر یک پيمان بين المللی است که در مجمع عمومی . قالب اعالميه حقوق بشر به دست ما رسيده است

مفاد این اعالميه . پردازد می حقوق بشر است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد   ماده٣٠است و شامل   به تصویب رسيدهمتحد

 .است حقوق بنيادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده

 

بي

ن سيادر زمينه های گونا گون از جمله تالش برای آزادی زندانيا

 ها، عضویت در حزب چپ پارلمانی سوئد، مسئوليت های مختلفی که در NGOانعکاس وضعيت فعاالن سياسی و حقوق بشری در ایران، همکاری با 

 . بخش معرفی خودم ذکر کردم

 

آی

بله، من هميشه چه در مصاحبه هایم و چه در گفتگوهایی که با مردم و همکار

 روحی زنان بود که در هم چنين تز دانشگاهی من در کشور سوئد در خصوص بيماران مبتال به سرطان سينه و تجربيات فيزیکی و. خواهم گفت

 .بخشی از آن به تجربيات زنان لزبيين پرداختم که در دانشگاه ما انتخاب این موضوع خيلی صدا کرد 

به اعتقاد من حقوق دگرباشان جنسی یا همجنسگرایان نباید هيچ تفاوتی با سایر اقشار جامعه 

 . خ بشر وجود داشته و به لحاظ علمی نيز کامًال پدیده ای انسانی و به غایت نرمال و عام می باشداست که در طول تاری

اینکه علم امروزی. ثابت کرده که نياز و تمایل جنسی بخشی از انسان ها به سمت جنس موافق گرایش دارد علم امروز

سابقآ بعضی از روانکاوان گرايش به . اده کرده است و بدان معنا نيست که خود پدیده امر تازه ای استتوضيح علمی این پدیده را برای ما ستنها 

همجنس را انعکاسی از ترس از نزديکی به جنس مخالف تلقی کرده و آن را با موضوع عقده  توضيح می دادند اما وجه تشابه اين تئوري ها مبنی 

 و تحقيق  يعنی اين روانکاوان اساس تحقيقات خود را همانا بيماران روانی همجنسگرا قرار داده. بالينی بودبودن آنها بر اساس تحقيقات و مشاهدات 

خود را به حوزه همجنسگرايان عادی در اجتماع گسترش نمی دادند و اين اصلی ترين انتقاد به اينگونه نظريات است چون تعدادی همجنسگرای 

وانی اند، نمی توانستند و نمی بایست بعنوان نماينده کل جامعه همجنسگرايان در جامعه معرفی شوند، لذا بستری شده که همگی دچار اختالالت ر

 بر بيمار بودن همجنسگرايان داللت   بهمين سبب هم هست که نتائج تحقيقات قديمی که .حرکات و رفتار آنها را هم نمي توان به همه تعميم داد

تعصبات  نکته دوم اينکه سطح آگاهی بسيار نازل اجتماعی در باره ی پديده همجنس گرايی و.  معرفی می شونددارند، جانبدارانه و بدون اعتبار

و سومين نکته اینکه، در آن دوره خود . عمومی و وجود همجنسگرِایی در ليست بيماري ها در آن زمان، در نتيجه گيري های روانکاوان تأثير گذار بودند

از ” معالجه ” روزی از احساسات خود را نداشتند وچون فکر می کردند بيمار هستند، تعداد زیادی از آنها برای همجنسگرایان هم شناخت ام

فرويد که يکی از بنياگذاران روانکاوی است گرايش به همجنس را يکی از انواع تمايالت جنسی انسان . روانشناسان و روانکاوان استمداد می طلبيدند

هم همجنسگرايی را از ليست بيماري های  ) WHO(  سازمان بهداشت جهانی ١٩٩٣در اول ژانويه سال . يماری نمی داندمعرفی می کند و آن را ب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
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 ا تمام این دستاوردها تنها به کشورهای اروپایی و غربی بر می گردد؟

تالش برای . گرایان را به رسميت شناخته، کشور چين می باشد

من با همسرم و 

 ا ارتباطی با دگرباشان دارید؟

 . ن مراجعين در محل کارم 

 وجود دارد ؟... ق زنان، حقوق اقليت های قومی و مذهبی و ه تفاوت هایی بين حقوق دگرباشان جنسی، حقو

 می دهم که 

كديگر با 

در قوانين .  های قومی و مذهبی همه مورد بی مهری، تحقير، و ظلم حقوقی و حقيقی دولت و ملت قرار گرفته اند

 )می قانون مجازات اسال. ( چهارم حد آن قتل است گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه   هر- ١٣١ده 

دستی زنان تثبيت شده 

دليل تآخير زياد سازمان بهداشت جهانی در به رسميت شناختن . خود حدف کرد و آن را به عنوان يک پديده و گرايش طبيعی به رسميت شناخت

حتی جمله بندي ها هم حتی االمکان  يندگان کشورهای ديکتاتورزده ی عضو اين سازمان است که باعث شدندهمجنسگرايی مخالفت و مقاومت نما

بعد از سال ” .نفس گرايش جنسی به عنوان اختالل تلقی نمی شود ”  :اما جمله اصلی در اسناد سازمان بهداشت جهانی می گويد. کم رنگ شوند

ين خود را بر اساس آخرين دست آوردهای علمی در باره جنسيت و همجنسگرایی تنظيم نموده و در این  تعداد هر چه بيشتری از کشورها قوان١٩٧٣

 مدنی همجنسگرایان را در قوانين خود تثبيت کردند تا جایی که امروز در قوانين تمام کشورهای اروپایی، آمریکا، استراليا، -مسير حقوق اجتماعی

 . کشورهایی که دارای دمکراسی هستند، حقوق همجنسگرایان تثبيت شده استاسرائيل، افریقای جنوبی و کآل در همه

 

آی

آخرین کشوری که بيمار بودن همجنسگرایان را لغو کرده و حقوق همجنسخير، 

سال هاست که همجنسگرایان کشورهای غير غربی از تایلند تا ترکيه، از . ثبيت حقوق همجنسگرایان تنها شامل کشورهای غربی نمی باشدت

در کشور ما، چند .  در تالش برای دستيابی به حقوق خود هستند و دست آورهای مهمی هم داشته اند مکزیک تا ایران و از لبنان و مصر تا بوليوی

ت که موضوع جنسيت در جامعه حاد شده و هرچند که تضييقات و فشارهای موجود امکان پرداخت جدی و علنی را از عالقمندان سلب سالی اس

با اینهمه از مسير همين تالش هاست که . مي کند اما به برکت اينترنت سايت های زيادی کم و بيش به اين مسائل گريزی هر چند ناقص می زنند

يه و سنت های بدون پشتوانه عقل و منطق فرسوده و ديدگاه های علمی و امروزی در باره جنسيت در فرهنگ اجتماعی ريشه برداشت های بی پا

بنابراین شناخت صحيح از موانع و مشکالت پيش رو از . اما ظاهرًا مسير چنين حرکتی چندان هم ساده نيست.دوانده و به مرور خود را تثبيت می کنند

ی بيشترين نيروی ممکن در اردوی خواهان آزادی جنسی و همکاري های نزديک و دست زدن به ابتکارات تازه، راه دست يابی يک طرف و جمع آور

 .جامعه به آگاهي های جنسی و هزينه برقراری آزادی جنسی منطبق با حقوق بشر و شايسته يک جامعه مدرن را کم خواهد کرد

مجنسگرائی مسئله ای فراتر از یک ارتباط جنسی است هما نطور که ارتبا ط ضمن اینکه بسيار مهم است که دقت شود که ه

 .شمای نوعی قطعًا باید فراتر از اینها باشد

 

آی

 بله ارتبا ط دوستانه وگاهی به عنوا

 

چ

من از دریچه اعالميه جهانی حقوق بشرماده اول آن، مسئله را اینگونه توضيح . بهتر است بگوئيم چه شباهت هائی وجود دارد

همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با ي. رابرندشوند و از لحاظ حيثيت و آرامت و حقوق با هم ب  تمام افراد بشر آزاد زاده می- ١ماده 

 .  روحيه ای برادرانه رفتار آنند

دگرباشان جنسی، زنان، اقليت

در بار اول مرگ و حد ) هم جنس گرائی مردان( حد لواط ٢ و ١ در فصل ٧١ همجنسگرا چاپ سال مجازات جمهوری اسالمی در مورد مردان و زنان

 . در بار چهارم، مرگ است) هم جنس بازی زنان ( مساحقه 

 

ما

 .همين قوانين را با حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسالمی مقایسه کنيد و ببينيد چه تشابهاتی به دست می آورید

به همين روال در قوانين خانواده و ارث و در ادای شهادت در محکمه، فرو. زن حقی معادل نصف مرد دارد در دیه اسالمی، 

ولی در مجازات بربرانه سنگسار به اتهام زنا، مرد تا . عف عقل و ناتوانی تشخيص، آنان در قضاوت و حکومت برابر با رجال نيستنداست و به سبب ض
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پيشرفته امروزی نه تنها در حاليکه ما شاهدیم که جوامع . يد که فرهنگ واپسگرای این حکومت با مردم خویش چگونه رفتار می کند

 همچون زنان و دگرباشان جنسی پایمال می 

ست  شود و زن تا به گلو، که امکان خالص کردن خود و ابطال مجازات به حداقل برسد، چرا که تن زن مکان بروز شهوانيتی سينه در خاک حبس می

 برای سرکوب شيطان و هدایت جامعه در مسير عفاف و تقوی، ازدواج را محل حالليت شهوات قرار داده و هر  قانون اسالمی. طان استکه ابزار شي

های  گشاید و مجازات در این قانون، چند همسری و ازدواج موقت که راه حالل تمتع را بر مردان می. کند گونه رابطه جسمانی خارج از آن را ممنوع می

نماد نظم  حجاب اسالمی . کنترل تن زنان، کليد حفظ نظم است. کند، تکميل کننده ی یک دیگرند که راه خروج زنان از جاده ی عفاف را سد میسخت 

ر آن قوانينی که د. شود گردد و تبليغ و ترویج می ها اعمال می عرصه یابد و در تمامی  پرور و مردساالری است که از طریق قانون مشروعيت می سلطه 

طبق قانون، اجازه مرد برای اشتغال زن و سفر کردن او . بخشد شوند، آداب و رسوم سنتی مردساالری را قوت می زنان ضعيفه و نصف مرد قلمداد می

يراندازی هائی چون ت شرکت آنان در مسابقات ورزشی مختلط فقط در رشته. زنان حق آواز خواندن و رقصيدن در مجامع مختلط را ندارند. ضروری است

کند و یا شطرنج و مسابقه معلولين که تن در آن حرکتی  های زنانه بدن را مخفی می سواری و اسکی مجاز است که در آن، نوع لباس، فرم و اسب 

 .دارد» محدود«

مشاهده می کن

برخی از ايرانی ها به ناحق خود را برتر . دگرباش بودن را به رسميت می شناسند بلکه امروزه صحبت از به رسميت شناختن ازدواج آنها با هم است

، اقتدارگرا و اصالح طلب هستيم، از اعراب می دانند، در حاليکه برخی جوامع عربی در اين سه دهه ای که ما گرفتار گفتگو با روحانيون راست و چپ

در رابطه با همجنسگرايی به يکی از پرفروش ترين کتاب ها تبديل شده و فيلمی که کارگردانی ” خانه يعقوبيان“تا حدی پيش رفته اند که کتابی چون 

 . مصری بر مبنای اين کتاب کارگردانی کرده است، سرگرم درو جوايز جشنواره های بين المللی است

حقوق آنها. ابطه با اقوام و مليت های ایرانی و اقليت های مذهبی نيز وضع بر همين منوال استدر ر

ز درارگان های مرکزی پارلمانی و دولتی ا.  آنها نمی توانند به زبان مادری خود آموزش ببينند و در مدارس مجبورند گویش فارسی داشته باشند. شود

اقليت های مذهبی نيز در ایران به شدید ترین شکل سرکوب شده اند و ...  ازمنابع طبيعی کشور سهم یکسان ندارند و. حقوق برابر برخوردار نيستند

ت ايران برای نماينده ی جامعه بين المللی بهائيان در سازمان ملل متحد از تشديد فعاليت های دول. از هيچ حقوق انسانی و برابری برخوردار نيستند

. کند شناسد و از آن حمایت نمی دولت حق شهروندان برای تغيير دین را به رسميت نمی. نظر گرفتن بهائيان اين کشور خبر داده است تحت 

. گردد ی اعمال میهای غيرمسلمانان نباید به اعمال دینی آشکار و یا تبليغ در ميان مسلمانان بپردارند؛ و در مورد کتاب های چاپی دینی نيز محدودیت

 ٢٠٠۶ایران بخش هایی از گزارش بين المللی در مورد آزادی مذهب در سال ." ارتداد، و به ویژه برگشتن از اسالم، احتمال مجازات مرگ را در پی دارد

ن اسالم و مذهب شيعه جعفری دین رسمی ایرا"دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا در قانون اساسی ایران آمده که : منبع 

درطول مدت تهيه گزارش وضعيت بسيار ناگوار احترام به اقليت های مذهبی، به . کند دولت ایران آزادی مذهب را محدود می." است) دوازده امامی(

ن، زرتشتيان، یهودیان و مسلمانان سنی، مسلمانان صوفی، بهائيا. ویژه بهائيان و مسلمانان صوفی، بيش از پيش رو به وخامت گذاشته بود

های دینی به خاطر  های متعددی از حبس، آزار، تهدید و تبعيض نسبت به اقليت گزارش. دهند های مذهبی کشور را تشکيل می مسيحيان اقليت

 ویژه بهائيان و مسلمانان های دینی، به مواضع، شعارها و رفتار دولت ایران محيط ناامنی را برای اقليت. ها به دست رسيده است اعتقادات مذهبی آن

به دنبال انتخاب . اند ی کوچک یهودی تا حدودی هدف آزارهای دولتی قرار گرفته زرتشتيان، مسيحيان انجيلی و جامعه. صوفی، به وجود آورده است

. ی به ویژه بهائيان افزودندهای مذهب های دولتی بر شدت تبليغات منفی خود عليه اقليت ، رسانه١٣٨۴احمدی نژاد به ریاست جمهوری در خرداد 

) دوازده امامی(دین رسمی ایران اسالم و مذهب شيعه جعفری "نماید که  قانون اساسی اعالم می. کند دولت به شدت آزادی مذهبی را محدود می

های به  تنها اقليت" نيندر چارچوب قوا"گوید که  قانون اساسی می. تمامی قوانين باید با تفسير رسمی از شرع سازگاری داشته باشند." است

های به  با این همه اعضای این اقليت. رسميت شناخته شده عبارتند از زرتشتيان، یهودیان و مسيحيان که آزادند به مناسک دینی خود عمل نمایند

های مذهبی  پيروان گروه. اند  هشان داد هایی از موارد زندانی شدن، آزار، تهدید و تبعيض به خاطر اعتقادات مذهبی رسميت شناخته شده نيز گزارش

این منع قانونی به شدت در مورد پيروان . اند، حق ندارند به مناسک اعتقادی خود عمل نمایند که از طرف قانون اساسی به رسميت شناخته نشده

نان با انقالب اسالمی کشور در های سياسی آ شناسد که ریشه شود و دولت آنان را به عنوان یک گروه مرتد در اسالم می مذهب بهایی اعمال می

های  شناسند که ریشه در سنت دانند، بلکه خود را به عنوان مذهبی مستقل می این در حالی است که بهائيان خود را مسلمان نمی. تضاد است
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 .یع حکومت و دولت اسالمی

افراد .  سگرایان و به رسميت شناختن حقوق آنها جز تضعيف تفکرات کهنه ضرر دیگری ندارد

  تشکر از شما 

Vazad6321@yahoo.com

 

 . اسالمی شيعه دارد

این شمه ای بود از فجا

ختن همجن اما در پایان مایلم بگویم که توانمند سا

مسلمآ روزنامه ها و وسایل . همجنسگرا و جایگاه فرهنگی آنها در جامعه ی ما از هر طرف مورد هجوم سنت ها، فرهنگ و قدرتمندان سياسی اند

راین رابطه محدودیت دارند اما اگر وبالگ نویسان، مجالت و روزنامه های اینترنتی و دارندگان سایت ارتباط جمعی در کشور که تحت سانسور هستند د

ها هر کدام به سهم و مسئوليت خود در چاپ و انتشار اطالعاتی در باره همجنسگرایی بپردازند، بدیهی است که تأثير قابل مالحظه ای در روشن 

 . ند گذاشت و سهمی در جا انداختن مفاهيم مدرن در کشورمانکردن این مسئله برای اذهان عمومی خواه

 

با

www.victoriaazad.com
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 تمند نيست حق جوانان ثرو همجنسگرایی فقط

 لی دفاع از حقوق دگرباشان 

که در آن افراد حتی از ابتدایی ترین حقوق خود نيز محروم هستند،   ای نظير جامعه ایران،

رسند که همجنسگرایی، تنها در ميان جوانان به اصطالح 

 چه بسا دختران جوانی که به زور به خانه  . جنسی، البته محدود به همجنسگرایان نيست

اید که ممکن است پدر بزرگ، عمو،  آیا تابحال فکر کرده. خود بنگریم قوام و دوستان

 حسين عليزاده 

کميسيون بين المل 

maghalat@gmail.com  

ی اوليه برخورداری از آزادی هامتاسفانه در جوامع بسته

 در چنين جوامعی، عده محدودی که از تمکن مالی بسيار برخوردار هستند، می. تنها رویایی است که برای بسياری از مردم تحقق یافتنی نيست

ر آن را حتی در ثروت و قدرت خود، زندگی پر تجملی برای خود برپا کنند و از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که مابقی مردم تصو توانند با استفاده از

شناسيم  همه ما کسانی را می. ، حق برخورداری ار آزادی های جنسی است"تجملی"از جمله این حقوق و مزایای  . توانند بکنند خواب هم نمی

طبيعی است   . هم آغوش شوند واسطه قدرت مالی خود توانسته اند از بهترین لذات جنسی بهره برده و با مه رویان و خوش چهره گان عالمه که ب

قوانين و  غریزه جنسی خود را ارضاع نمایند و بواسطه برتری مالی خود، معموال  متمول نيز، راحت تر از مابقی مردم قادرند که همجنسگرایان

 . شود شامل حال آنها نمی محدودیت هایی که مابقی مردم را مقيد و محدود کرده است، 

از اقشار سنتی جامعه به این نتيجه نادرست بت تا بسياری سوجود این پدیده باعث گشته ا

واقعيت این . را ندارند" قرتی بازی ها"رواج دارد، واال مردمی که باید برای یک لقمه نان معاش خود جان بکنند، فرصت و مجال این " خرپول و ال ابالی"

 همانگونه که افراد  .، هيچ ربطی به وضع مالی، طبقه اجتماعی، سطح سواد، ویا اعتقادات مذهبی آنها ندارداست که همجنسگرا بودن افراد

یا نبودن افراد هم از حوزه اختيار شخصی  کنند، همجنسگرا بودن و  رنگ پوست و موی خود را انتخاب نمی  زبان مادری، کشور محل تولد، و،خانواده

رفتار آنها دارد، و لذا در جوامع بسته، تنها افراد  د اضافه کرد که شرایط مالی و اجتماعی افراد، نقش مهمی در نحوهالبته بای  .افراد خارج است

بودن " عادی" و مابقی جامعه، مجبور است تظاهر به  شوند برخوردار آزادی های شخصی، از جمله آزادی جنسی،  توانند از قدرتمند و پولدار می

 . ز عالیق واقعی و قلبی خود نزندکرده و هيچگاه دمی ا

تن دادن به اجبار و فشار جامعه و سرکوب عالیق واقعی

واقعيت این است که . ی با او نيستندشوند و مردان جوانی که تحت فشار خانواده تن به ازدواج با کسی ميدهند که مایل به زندگ بخت فرستاده می

زنی . قربانی باور ها و قوانين غلطی هستند که بيرحمانه بر جامعه حکم فرماست در جوامع سرکوبگر، همجنسگرا و غير همجنسگرا، همه به نوعی

همچون دختر  کان طالق گرفتن را ندارد،که مجبور است سالها با شوهر زورگو و بد دهان خود زندگی کتد و بخاطر ترس از فقر و یا طرد اجتماع، ام

 . قربانی این ساختار سرکوبگر است همان اندازه  بوده و به از حقوق جنسی خود محروم که تحت فشار خانواده به خانه بخت ميرود، همجنسگرایی

ی، حتی اجازه فکر کردن به اینکه سرکوب های اجتماعی و فرهنگ  بخاطر عمق و شدت در جامعه ما، افراد همجنسگرای بسياری وجود دارند که

فرزند، همواره به چه بسا افراد جوان، ميان سال، و یا مسنی که با وجود داشتن همسر و . دهند ممکن است همجنسگرا باشند را به خود نمی

ان انتخاب کرده و با کسی  همسر خود را خودش دانسته اند که به عنوان یک انسان، حق دارند مند بوده اند ولی هيچگاه نمیجنس موافق عالق

 . رابطه جنسی داشته باشند که متعلق به جنس موافق باشد

وقت آن رسيده است که با نگاهی نو و دیدی تازه به آشنایان، ا

ادر شما نيز همجنسگرایانی باشند که هيچگاه اجازه برخورداری از هویت واقعی جنسی خود را خاله، پسردایی، دختر عمو، همسایه، و حتی پدر و م

 نداشته اند؟ 

 

 

 

 



 

 آسيب شناسی جهل و نادانی يک انتخاب 

 وفا

 

 و خدا را بر ،ند و می خواهند با زبان بازی به متاعی در زندگی دنيا برس،تو را به شگفت می آورد شان فریبنده برخی انسان ها هستند که گفتار

 . درحالی که سخت ترین دشمنان خدا هستند،اثبات حسن نيت خویش گواه می گيرند

 . در حالی که خدا تباهکاری را دوست ندارد،د تالش می کند تا در زمين تباهی کند و نعمت و نسل را نابود کن،و چون به حاکميت برسد

 ی مبارک بقره سوره ٢٠۵ و ٢٠۴آیات 

 

از  اما قبل ،مسائل را ریشه یابی کنيم مستلزم آن است که بسياری از" محمود احمدی نژاد"نوشتن درباره 

 مهم اینجاست که باید به این قضيه پی  ی و نکته،هر چيز باید انتخابات نهم ریاست جمهوری بررسی شود

  آقای احمدی نژاد رئيس جمهور ایران هست یا خير ؟برد که آیا اساسًا

ی نژاد به عنوان رئيس جمهور منتخب  ریاست جمهوری نهم پایان یافت و نام آقای احمدزمانی که انتخابات

حرف های بسياری که نتيجه شش ماه تالشم برای پيشبرد .  حرف برای گفتن بسيار داشتم،اعالم گردید

ی  درباره .مه معادالت را به هم ریختاد هاما انتخاب عجيب و پيچيده مردی چون احمدی نژ " گامی به پيش،اصالحات " یا به قولی ،اصالحات بود

 از حجم باالی فشار روحی که بر من وارد شده بود برای .چرایی این انتخاب حرف های بسياری زده شد اما تا به حال من تنها راه سکوت را برگزیدم

 .ا گرفته بودما ری  سرخوردگی اجتماعی بدترین چيزی بود که در آن شرایط دامن همه .مدتی از این شهر رفتم

 : اصلی تقسيم می شد  یبه چند دسته و اما حدس و گمان های مردم درباره آن انتخابات

ت این افراد مدعی بودند که از اول می دانستند که این  بعد از انتخابا. اول همان هایی بودند که بی دليل در انتخابات شرکت نکرده بودند یدسته

 .د که تقلب خواهد شدانتخابات نمایشی بوده و می دانستن

و در ثانی .  نواندیشان را تنها گذاشتند، اصلی خود اینها بودند که با تحریم بی دليلشاناول اینکه مقصر. اما در جواب این گروه باید چند نکته ذکر شود

دوق ها به اندازه ای نبود که بتوان ی صنأ انتخابات بودم شاهد آن هستم که حجم تقلب در خواندن ر یمن به عنوان فردی که در مرحله به مرحله

 انتخابات را دولت . درصد بود١٠ به این معنی که با تقریب خوبی می توانم بگویم تخلفاتی از این دست در انتخابات زیر ،رئيس جمهور را عوض کرد

و در ضمن این دسته . کمترین حد ممکن می رسانداصالحات برگزار می کرد و نماینده هایی از دولت بر صندوق ها حاضر بودند و این آمار تخلف را به 

 .ی آورد و گمان می کردند که هاشمی پيروز ميدان خواهد بودأتحریم کننده حتی نمی دانستند قرار است احمدی نژاد ری 

انواده شهدا  یقلب شکستهان و  داده بودند که انتخاب احمدی نژاد را حاصل دعای امام زمأ کسانی بودند که به احمدی نژاد و دار دسته او ری دسته 

 .شته جواب آنها را خواهم دادی می دانستند که در ادامه 

 ،همه تخلفات قبول کردند و احمدی نژاد را به عنوان رئيس جمهور انتصابی قبول کردندین انتخابات را با  ی ام کسانی بودند که نتيجهی دسته 

 .همچون نواندیشان

به گمانم هنوز بسيار ترجيح می دهم به صورت تيتر وار به اتفاقاتی که ، انتخاب احمدی نژاد را بررسی کنمه به صورت ریشه ای موضوع زود است ک

 .تخاب احمدی نژاد گردید اشاره کنممنجر به ان

 :ن شروع شده بود تبليغات سازمان داده شده برای رئيس جمهور شدن ایشا،شدن آقای احمدی نژاد سال قبل همزمان با شهردار ٢ از نزدیک به - ١

 و کمک های ، دادن وام های ازدواج توسط شهرداری،فيگورهای عوام فریبانه او در لباس رفتگر و حضور او در ميان مردم مناطق پایين شهر تهران

 در زمان تصدی حجم سفرهای آقای احمدی نژاد به شهرهای دورافتاده و محروم. بالعوض از طرف شهرداری تهران به مردم مناطق محروم این شهر

   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ۶٠  



   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ۶١  

و از همه بيشتر حجم باالی تبليغاتی که ائمه جمعه . ه باشندران حضور نداشت می شد یک ماه در تهپست شهرداری تهران تا اندازه ای بود که گاهًا

 . شهرهای دور و نزدیک آگاهانه و یا غير آگاهانه برای او انجام می دادند

 طيف های راست حاکميت جدا کرد و سعی کرد با چاپ کردن پوستر  یمهياستی مشخص خود را از ه با شروع انتخابات آقای احمدی نژاد با س- ٢

بماند که آمار باالی تخلفات مالی این دوره شهرداری (های سياه سفيد و تبليغات کمتر در سطح شهرها از خود چهره فقير و مردمی درست کند 

 ) نتخابات می باشدتهران نشان دهنده دزدی ایشان از بيت المال برای ا

مستقيم توسط فرزند آیت به طور  این پروژه .آرا برای آقای احمدی نژاد شدند مسئول سازماندهی ،جوان آن بسيجی  سپاه پاسداران و زیرشاخه - ٣

از این موضوع شدیدا انتقاد که در روز دوم بعد از انتخابات آقای کروبی در نامه ای سرگشاده به آیت اهللا خامنه ای (اهللا خامنه ای اداره می شد 

 کار تمام شده بود و با توجه به اختالفات و چند شاخه بودن اصالح طلبان و خرد شدن  شدن آرا توسط حزب پادگانی بسيج  با سازماندهی،)کردند

 .ی آوردن آقای احمدی نژاد قطعی شده بود أ از همه نظر ر،ی آنهاأر

 مساجد  ی کليه،و شب آخر مانده به انتخابات که کليه تبليغات ممنوع می شود در د،سالمی و مساجد بود آخرین تير مربوط به سازمان تبليغات ا- ۴

 . با این کار آخرین تير نيز پرتاب شد. موریت یافتند که در ازای بهایی مادی برای آقای احمدی نژاد تبليغ کنندأم

 سپاهی هایی که از هر فرصتی .ی بودأوالن صندوق های رئنگهبان در ميان مسنهایی کار هم نفوذ نيروهای سپاهی از طرف شورای ی  مرحله - ۵

 در واقع انتخاب آقای ، اما حجم این تخلف به اندازه ای نبود که بتواند مسير را تغيير دهد،د در آرای صندوق ها خللی وارد کنندناستفاده کردند تا بتوان

 .رها نبوداحمدی نژاد دیگر قطعی شده بود و نيازی به این کا

با این توصيف تخلف اصلی آقای احمدی نژاد را تنها می توان  در غير این صورت ایشان ،ی به نفع او دانستأدخالت نيروهای نظامی برای جمع آوری ر

 .در انتخابات تخلف دیگری نداشتند

و ایشان رئيس . بود) عوام اگرچه قشر(رد مردم ایران یم که انتخاب ایشان به عنوان رئيس جمهور حاصل عملک با توجه به موارد باال نتيجه می گير

 )یی که در انتخابات کسب کردند از نظر قانونی رئيس جمهور ایران می باشدأبا توجه به ميزان ر(جمهور ایران می باشد 

وال ببریم و ئهانی زیر سجر ن را از نظحتی با توجه به عدم آزادی انتخابات و وجود سدی مانند شورای نگهبان باز هم نمی توانيم اصل انتخابات ایرا

اری از کشورهای جهان امروز وضعيت انتخابات از ایران هم بدتر است ولی آن کشورها و ي چه بسا که در بس،ایشان را رئيس جمهور ایران ندانيم

 . فراموش نکنيم که ما در کشوری جهان سومی زندگی می کنيم. هستندرئيس جمهورشان مورد قبول دنيا

 .هور قانونی ایران می باشند این حرف ها آقای احمدی نژاد حداقل تا دو سال دیگر رئيس جم یتا اینجا نتيجه گرفتيم که با وجود همهپس 

سفر می  به این موضوع فکر کنيد که رئيس جمهور کشورتان به کشوری دیگر ،با در نظر گرفتن این شرایط و به دور از احساس تان نسبت به این مرد

تصور کنيد رئيس یک دانشگاه ساده به رئيس جمهورتان . می نامند" شيطان و دیکتاتور و خودکامه و منفور" دانشگاه قبل از سخنرانی او را و در ،کند

 ." . شمامهستم در مقابل وحشی گری و تروریسجهان متمدن ی آقای احمدی نژاد من احساس می کنم نماینده "می گوید 

وقلو سر بزرنی برو به اگر می خواهی به برج های د"به کشوری رفته و دانشجویان برای او روی پالکارد نوشته اند تصور کنيد رئيس جمهورتان 

 .".جهنم

مشخص بود که  اری از سایت های داخلی و خارجی توهين هایی که به احمدی نژاد شده بود را تيتر کرده بودند و از نوع نوشته های آنها دیروز بسي

 دیدی احمدی نژاد را مسخره ،دوستان بسياری بودند که وقتی با آنها صحبت می کردم با شعف می گفتند. ين ها خوشحال هستندچقدر از این توه

 ؟ دیدی به اون گفتند دیکتاتور کوچک و منفور ؟ ؟ دیدی به احمدی نژاد گفتند شيطان دیوانه کردند

 .بانی بودم از گستاخی مردم و دولت آمریکادم از جهالت مردم کشورم و عص شرمگين بو. من شرمگين بودم و عصبانی،اما من خوشحال نبودم

تخاب  در این ان. ایران در جهان معرفی شود یين مردی به عنوان نمایندهنچ که با نادانی خود کمک کردند تا  از مردمی،شرمگين بودم از جهالت مردم

 به ،نفت سر سفرهی چه آنها که با شعار عوام فریبانه . جهل و نادانی مردم است گناه اصلی بر دوش حماقت و ،هم تنها مردم را مقصر می دانم

 و گناه اینان بيشتر ؛ی دادند و چه آنان که بی دليل و از روی نادانی نو اندیشان را تنها گذاشتند و کمک کردند به انخاب چنين فردیأاحمدی نژاد ر

اما تحریمی ها بی دليل این . جهل استی ی می هد به خاطر فقر است و فقر ریشه أژاد رکه اگر یک فرد عادی برای نفت به احمدی نچرا  ،است



   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ۶٢  

 .کار کردند

ی م از گستاخی ملتی که تا صد سال پيش همچنان سرآمد وحشی گری و بی قانونی بودند و امروز اینچنين بی پروا خود را نماینده  عصبانی بود

 توهين به شعور ،از ملتی که هنوز نمی دانند توهين به رئيس جمهور یک کشور  بودم عصبانی. دوحشی گری می نامنی تمدن و ایران را نماینده 

 . ملت آن کشور نيز می باشد

و اما حساب آقای احمدی نژاد کسی که با ساختارشکنی های بی ، مردی که با حرف هایش ایران را به سوی جنگ و آشوب کشانده؛ جداست

 ایران را به جایی رسانده که در تاریخ این ، موارد یفرهنگ و هنر و جامعه و همه ی  چه در زمينه،جی و داخلیسياست خاری موردش چه در عرصه 

 .کشور سابقه نداشته

کشورهای دنيا قرار داده ی رویارویی با همه ی  اندیشه های رادیکالی و کارهای افراطی اش ایران را در آستانه ،عصب است آقای احمدی نژاد یک مت

 .است

رجوع به آیه ای که در باالی (بزرگترین دشمن دین و آیين و خداست   قرآن او یگمان می کند که از دین دفاع می کند در حالی که به گفته ایشان 

 )متن نوشتم

 تا زمانی که از تقصير از جهل است که دامان ملت ایران را گرفته وی  همه ، به نظر اینجانب مقصر اصلی احمدی نژاد نيست،حرف ها این  یبا همه

 .آن رهایی نيابيم ميهنمان همينگونه خواهد ماند

مردم ایران همچنان اسير دست عوام زدگی اند . چشمانمان را می بندد و دل هامان را سياه می کند جهل. است و نه آتش جوهر اصلی جهنم جهل

 .". باشيم ایران اینگونه خواهد ماندتا زمانی که ملتی آگاه و دولتی توانا نداشته"و چه زیبا گفت دکتر مصدق که 

 برداشتی که از قرآن داشتند گفته دکتر چمران نيز با. "دولت توانا"است و سپس " ملت آگاه"نجات ایران ی از دیدگاه دکتر مصدق اولين گزینه 

 .".بدون یک انقالب عميق فکری هيچ تحولی در جامعه امکان پذیر نخواهد بود"،بودند

وحشی گری و ی مدی نژاد را مسخره می کنند و او را نماینده  اگر اح عنوان کالم آخر می خواهم بگویم اما به حد طوالنی شداین نوشته بيش از

 . تروریست می نامند خوشحال نشویم و لذت نبریم بلکه شرم کنيم از جهالت و نادانی خویش

 الزم می دانم ناخشنودی خود را از ،احمدی نژاد دارمرف ها و عملکرد محمود  نقدی که به ح ی این حرف ها و با وجود همه ی در کنار همه،در پایان

 .یران را محکوم می کنند اعالم کنمحکومت هایی که ا

آمریکا تنها به منافع .  نه به فکر حقوق زنان و سایر گروه ها است، به فکر زندانيان سياسی نه،بارها گفته ام که آمریکا نه مدافع حقوق بشر است

 .فکر می کند و نه به استقرار دموکراسیخود 

نگرانی آمریکا از انرژی هسته ای ایران نه به خا .ط به خطر افتادن صلح جهانی که از برای به خطر افتادن امنيت خودش می باشد

اسی و حقوق بشر ع دموکر مدافر اگ. اینچنين به برنامه های هسته ای اسرائيل کمک نمی کرد ای بوداگر آمریکا نگران گسترش سالح های هسته

 و اگر مدافع دموکراسی بود با کودتایی ننگين حکومت دکتر مصدق را .بود اینچنين مدافع رژیم های عربی منطقه و به خصوص سعودی ها نبود

  یکه نشان دهنده  وجود داردو البته بسيار موارد دیگری. اگر به فکر زندانيان سياسی بود اینگونه مدافع رژیم دیکتاتوری مصر نبود .سرنگون نمی کرد

 .عدم صداقت آمریکاست

به اميد روزی که جهل و نا .آگاهی بر همه زمان ها گسترده شوددانی از ميان مردم جهان رخت بربندد و نور دانش و 
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 به دنبال چه هستيد ؟

 سشی که بسياری از همجنسگرایان را درگير خود می کند و روز و شب

ی

انسان مانند سایر موجودات زنده . انسانيمقبل از هر چيز ما همه .  که چه هستيم

حل کنيد باید مسئله را به مسئله های کوچک تر تقسيم کنيد و هر یک را به 

گر داشته باشيد لذت بخش است و چه چيز هایی 

 امير پورشریعتی

 

پر

خيلی ها صرف یافتن پاسخ هایی برای این پرسش می شه، شاید پيش 

داوری ها و تلقين هایی که از کودکی به ما تحميل شده و می شه 

مانعی در راه رسيدن به پاسخ باشه در واقع دروغ هایی که بهشون باور 

پيدا کردیم باعث می شه به جاهایی برای جستجو مراجعه کنيم که 

برای مثال در ميان زیاده گویی ها و خيال بافی .  ندارندخودشون اصًال وجود

های ادبی و یا باورهای دینی، وقتی در ميان انباری از دروغ مشغول 

تنها مغز و سيستم عصب. جستجو هستيم چيزی جز دروغ پيدا نمی کنيم

هنگامی که نيمه اول را می خورید . یک تکه شکالت بردارید و آن را نصف کنيد. که می تونيم به چنين درکی برسيمتحریک همين سيستم است 

انگار چيزی جز دهان . دنيای اطراف خود را تهی فرض کنيد. چشم خود را ببندید و به هيچ چيز فکر نکنيد جز به آن تکه شکالت و مزه ی بی نظيرش

. چه اهميتی دارد که شکالت تمام شود؛ وقتی که شکالت را می جوید شما مالک تمام لذت های دنيا هستيد. د نداردشما و آن شکالت درونش وجو

حال نيمه دوم شکالت را در دهان بگذارید، اینبار به بهشت فکر کنيد، به اینکه شکالت دارد تمام می شود، به جایگاهی در زندگی فکر کنيد که می 

این شما هستيد که . دقيقه ها، روزها و سالها سپری می شود.  باشيد ولی نيستيد؛ حال این دو تجربه را باهم مقایسه کنيدتوانستيد امروز در آنجا

 .تصميم خواهيد گرفت باقی عمرتان را در چه حالی سپری کنيد

؛ نخست باید ببينيم"به دنبال چه هستيم " برگردیم به پرسش 

 ماست که می تونه احساس خوشبختی و موفقيت کنه و تنها از طریق 

غذا، : تعدادی نيازهای زیستی داره که مهم تر از همه چيز هستند، مانند پادشاهانی که دستوراتشون حرف اول و آخر را می زنه، برای مثال آب

زم برای زندگی کردن اند، ولی به هيچ وجه کافی اینها شرط ال. سرپناه، امنيت جانی وچيزهایی از این قبيل که ادامه زندگی ما به آنها وابسته است

اینکه چطور در زندگی باید گليم را از آب بيرون بکشيم چيزی نيست که من بتونم به شما یاد بدم پس به بخشی از نيازها که اختصاصی تر . نيستند

 نقاشی کردید به شما احساس خوبی می دهد؟ خریدن هستند می پردازم، دیدن لبخد بر چهره ای شما را خوشحال می کند؟ افتخار به تابلویی که

ولی شاید اینها کافی نباشد، احساس تنهایی می . پس چرا خوش نباشيم! آن لباس که در مغازه دیدید شما را چند روز سرگرم می کند؟ چه خوب

ت همجنستان را بگيرید و با آرامشی که باهم کنيد؟ نياز دارید به کسيکه دوستش دارید محبت کنيد و او هم به شما پاسخ دهد؟ دوست دارید دس

بودن به شما داده قدم بزنيد؟ یک شریک زندگی برای تمام عمر می خواهيد؟ مایل هستيد رابطه ی جنسی بسيار لذت بخش داشته باشيد؟ وقتی 

رفت، هر کدام را که می خواهيد تنظيم کنيد هزاران متغير پيش روی ما قرار خواهد گ. پای روابط انسانی به ميان می آید پاسخ ها دیگر ساده نيست

 .روی دیگری تأثير ميگذارد و کالفی پيچيده از مشکالت بافته می شود 

وقتی مسئله ای پيچيده تر از آن است که بتوانيد آن را : نکته مهم*** 

 ***با کنار هم گذاشتن راه حل ها مسئله بزرگ حل خواهد شد .  حل کنيدطور جداگانه بررسی و

برای این کار باید فکر کنيد که چه چيز هایی برای شما در روابطی که می خواهيد با انسان های دی

 سعی کنيد کل شخصيت یک انسان و روابطی که می توانيد با چنين شخصيت ای دامی که در این مرحله نباید در آن افتاد این است که. آزار دهنده

تنها راه شناخت ما از انسان های دیگر ایجاد ارتباط با آنهاست، برای . این همان کالف پيچيده و غير قابل حل خواهد بود. داشته باشيد را تجسم کنيد

باید سعی کنيد این نکات را از . در این روابط نکاتی برای ما دلپذیر خواهد بود. موضوعیمثال دیدن چهره ی یک نفر یا خواندن نظرات کسی راجع به 

برای مثال، شما در اتوبوس هستيد، فردی کنار شما می نشيند و باهم شروع به صحبت می . کل رابطه جدا کنيد و هر یک را تک تک بررسی کنيد
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حال باید اجزای این رابطه را تکه تکه کنيد، برای مثال شما .  احساس می کنيد از آن لذت برده ایدکنيد و بعد از اینکه این رابطه کوتاه به پایان رسيد

سپس شروع به صحبت کردید و داشتنن نظرات مشترک بين شما دو نفر . نخست به صورت آن فرد نگاه کردید و چهره و اندام او برای شما دلپذیر بود

شما می دانيد که از دیدن چهره ای نظير آن چهره لذت . حال می توانيد از این تجربه استفاده کنيد. بوددر مورد موضوعی خاص برای شما لذت بخش 

همين روش تحليل را برای . خواهيد برد و همچنين صحبت کردن با کسی که بين شما نظرات مشترکی وجود دارد هم برای شما لذت بخش است

با داشتن این شناخت . بلندی از جزئياتی خواهد بود که می تواند زندگی شما را شيرین یا تلخ کندنتيجه ليست . سایر روابط خود نيز بکار گيرید

اگر به دنبال شریک هميشگی برای زندگی هستيد می دانيد که باید مقادیر قابل قبولی . حداقل می توانيد بفهميد که دنبال چه چيزهایی باید بگردید

از طرفی نکات آزار دهنده در . ثبتی که در روابط خود تجربه کردید در فرد مورد نظر شما وجود داشته باشداز تعدادی از ویژگی های لذت بخش و م

اگر می خواهيد آخر هفته را با کسی خوش بگذرانيد می دانيد که چه ویژگی . شخصيت فرد مقابل از حدی که برای شما قابل قبول است عبور نکند

موش نکنيد که شرط موفقيت این است که افسانه ها و دروغ ها و تلقين هایی که از هنگام تولد تا مرگ به ما فقط فرا. هایی را باید جستجو کنيد

از رابطه با دیگران داریم و دست کم به خودمان دروغ " قسمت"تحميل می شوند را کنار بگذاریم و تنها معيارمان تحليل احساسی باشد که از هر 

 .نگویيم
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 !راقب زیر پایتان باشيد

murkuchulu@hot 

 .اذان ماه انتظار برای شنيدن.  ماه نماز.  ماه روزه. ماه رمضان است

 .جد موران را بشنو

 اهللا اکبر

 اال اهللا  اله

 اهللا

 عمل

 اهللا

بندگانش را . خالق است و مهربان. او بزرگ است و بر همه چيز داناست. توصيف و تفسير شود و به جای او تصميم بگيرند خدا بزرگتر از آن است که

 ن را

ين و آسمان است و بدون اراده  خدایی که مالک زم.پرستش نيست دهم که غير از خدایی که یکتا و بی همتاست خدای دیگری سزاوار می

ام را  مسلمان هستم و دستورات دینی ه ای

گمانها خودداری آنيد،  ای افراد باايمان، از بسياری از: همان خدایی که در سوره حجرات آیه دوازده گفت .خدای را پرستش کن. ی نماز

به 

م

 مورچه

mail.com

 

 

 .بشنو

اذان مس

 

اشهد ان ال

اشهد ان محمدًا رسول 

 حی علی الصالة

 حی علی الفالح

لخير ا حی علی

 اهللا اکبر

ال اله اال 

 

 

نيست که مورچه اش  مهم. ست دارد خدا مورچه هایش را هم دو.آفریده و همه را دوست می دارد گوناگون به زبان ها، صورت ها و سيرت های

همان خدای بزرگ و توصيف نشدنی م. که این یک مورچه ی همجنسگرا است خدا وقتی من را آفرید می دانست. دگرجنسگرا باشد یا دگرباش

  .آفرید

گواهی 

اش محور اصلی هستی است مرا آفریده  همان خدایی که اذن و اراده. خدا دم، بازدمی نخواهد داشت بدون خواست. نمی افتد اش برگی از درخت

  .اراده خداوند با همجنسگرایی من یکی است. نخواهم بود است و بدون اذن و اراده ی او همجنسگرا

مورچ.  پيامبر اسالم است و به او و خدایش ایمان دارم.فرستاده ی خداست  محّمددهم که گواهی می

 مسلمانم و .هستم مورچه. باعث نشده است که از خدایم رانده شوم و خودم را با او بيگانه بدانم همجنسگرایی ام. تمام و کمال انجام می دهم

  .همجنسگرا

به سوبشتاب 

آيا آسی از شما . و بعضی از شما در نبودن بعضی عيب آنها را نگويند. نكنيد و در آارهای خصوصی هم تجسس چون بعضی از گمانها گناه است

  . پذير مهربان است ندادن دستور خدا حذر آنيد، چون خدا توبه از انجام. اش را بخورد؟ شما از اين آار بدتان ميآيد دارد آه گوشت برادر مرده دوست

. رستگار باش و خداپرست. جنسی ای که داری با هر گرایش. با هر زبان و هر رنگ که هستی. خدای را پرستش کن. رستگاری بشتاب به سوی

 آنان را گمراه بنامی که به هر وسيله ی ممکن سعی کنی نفرت و ناآگاهی خودت را به بندگان خدا نسبت دهی و هترین کارها مشغول شو نه اینکهب
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غير از او خدایی . ا خبر استب او به همه چيز آگاه است و از اسرار مخلوقانش. ه حکمت کارهایش را بداند

  .قضاوت کننده ی عادل فقط خداست

نيست ک خدا بزرگ است و هيچ کس

 . خدایی که مورچه هایش را دوست دارد. فقط دوست دارد تنها خدایی که بندگانش را.  او یکی است.نيست

 . کشد را نيز و در این ميان مورچه ای نيز با یاد خدایش نفس می خدایی که مورچه همجنسگرایش

  .مورچه ای که همجنسگراست
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 سش و پاسخ های متداول درباره دگرجنسگونگان

 ماساچوست امریکا

 دگرجنسگونگان چه کسانی هستند؟

تصورات سنتی وتی از جنسيت خود دارد و با نورم های معمول و 

که شامل ) Cross Dressers(، دگرجنس پوشان )Transsexual(زن به مرد 

 دگرباش دگرجنسگونه یعنی جه؟

 که توسط بسياری از دگرباشان جوان استفاده می شود و معموًال کسانی آن را استفاده می کنند که نمی 

 دگرجنس شدگان چه تفاوتی با دگرجنس پوشان دارند؟دگرجنسگونگان و یا 

د ممکن است اقدام به هورمون این افرا. زاده شده اند نيست

 در ارتباط با زن پوشان و مردپوشان چطور؟

يستم بين زنان و مردانی که به دنبال رابطه با همجنس خود بودند بسيار رایج بود و گاهی هزاران 

یکی از اولين .  بود

 آیا دگرجنسگونگان همجنسگرا هستند؟

برخی از .  نيستنداین دو کامًال موضوعان جداگانه ای هستند اما بی ارتباط با هم. ست نه جنسيت

پر

 Brett Genny Beemynنوشته ی 

مدیر مرکز استونوال در دانشگاه 

 ترجمه ی آرشام پارسی

 

 

- 

جامعه برای تعریف زن و مرد در تضاد یک دگرجنسگونه فردی است که تعریف متفا

 . هویت جنسی آنها و جنسيتی که با آن زاده شده اند برابر نيست. است

دگرجنس شدگان مرد به زن و یا : دگرجنسگونگان شامل این افراد هستند

 .می گنجد) Genderqueer" (دگرباش دگرجنسگونه"، و تعاریف خاصی که در محدوده ی )Drag Queen and Kings(ند زن پوش و مرد پوش هست

 

- 

دگرباش دگرجنسگونه عبارتی جدید است

 .وانند خود را به عنوان یک زن و یا یک مرد بپذیرند و اغلب به دنبال محو کردن جنسيت خود می باشندت

 

- 

دگرجنسگونگان احساس می کنند که هویت جنسی شان منطبق بر جنسيتی که با آن 

. درمانی کرده و برای تطبيق جنسيت و هویت جنسی شان تغيير جنسيت دهند که پس از عمل جراحی به آن ها دگرجنس شده می گویند

 از دگرجنس پوشان تمایل دارند که لباس متعارف جنس مخالف را بپوشند اما تناقضی بين هویت جنسی و جنسيت خود نمی بينند و معموًال

 .جنسيتی که با آن زاده شده اند رضایت دارند

 

- 

دگرجنس پوشی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن ب

 . هایی از قبيل نيویورک و شيکاگو با لباس هایی مغایر با جنسيت خود شرکت می کردندنفر در مراسم ساليانه ی خاصی در شهر

با وجود اینکه دگرجنس پوشی یک امر کامًال پذیرفته شده در جامعه ی همجنسگرایان بود اما نقطه ی مقابل آن جامعه دگرجنسگرا

وش در همان زمان تالش کرد تا انشعاب ميان دگرجنسگرایان و دگرباشان دگرجنس پوش را از گروه های حمایت کننده از دگرجنسگرایان دگرجنس پ

در این ميان معموًال دگرجنسگرایان . ميان ببرد و گروهی تشکيل شد که متشکل از دگرجنس پوشان دگرجنسگرا، همجنسگرا و دوجنسگرا بودند

نام گرفتند سعی می کردند در جامعه آشکار نباشند و خصوصًا از همسران ) رای زن هاب(و مرد پوشان ) برای مردها(دگرپوش که بعدها زن پوشان 

 .خود دگرجنس پوشی شان را مخفی می کردند

 

- 

دگرجنسگونگی یک مقوله از هویت جنسی ا

به عنوان مثال برخی از دگرجنسگونگان تغيير جنسيت می دهند و مایل هستند . دگرجنسگونگان خود را همجنسگرا و برخی دگرجنسگرا می دانند
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 چطور دگرجنسگونگان مورد تبعيض واقع می شوند؟

معه قرار می گيرند و این تبعيض در استخدام، تهيه خانه و امکانات اجتماعی و عمومی 

http://www.umass.edu/stonewall/uploads/listWidget/8760/trans%20FAQ.pdf

 

 

 .که پس از آن همجنسگرا باشند

 

- 

رد تبعيض جاهمانند دیگر دگرباشان جنسی دگرجنسگونگان مو

دگرجنسگونگان به صورت بالقوه تحت انواع اعمال خشونت آميز از قبيل آزار زبانی، تماس های تهدید آميز توسط دگرباش ستيزان . نمود پيدا می کند

ربانی اعمال خشونت آميز اجتماع می شوند زیرا به دليل وضعيت بدنی و رفتارهای فيزیکی آنها بيشتر دیگر دگرجنسگونگان بيشتر ق. قرار می گيرند

برخی از دگرجنسگونگان نيز به دليل مصرف هورمون و انجام عمل تغيير جنسيت از سالمت جسمی . دگرباشان در جامعه قابل لمس می شوند

 .برخوردار نيستند
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 تشكيل بنياد اجتماع, تر از وظيفه ساس

 برخوردار باشند و جامعه یانسان  ویحقوق اجتماع یهمه  م آه دگرباشان ازين امر بنانهیا بر اگرفرض را

ع يدر ابعاد وس ت خودید

ن یدرا ی برخوردار است آه فرهنگسازیژه ایت وي از آنچنان اهم

 ا،راهكارها و اظهارنظرهاعم و اخص 

ن بوده و چراغ ي و راستیقي حقیشگامي آگاه و روشن آه پیجامعه ا 

ت یمواجهه با موجود  دری آشتیفقدان فضا همانا دهد یرنج م است را  شدهیزیه ریانه پایرهمجنسگرايه براساس حقوق غ

 بود؟ خواهد شان تیص هويبه تشخ  قادریا آسیكنند آد

ی اجازه  وجود

 آه ی جنسیتیهو، شود یدگرباش محسوب م  فردیت جنسیبروز هو ن عوامل دریبازدارنده تر

 بطور همزمان ینس

دگرباش  دهد فرد یبنفس آامل عكس العمل نشان م نان و اعتمادياطم با  آزادانه و

جامعه  اگر. رود ی بشمارم نیريش از خاطرات تلخ و

ه 

 ینامطمئن پنهان ساز  راهكارا آه بیانيقربان؛ورزند یم  خود اصراریت جنسی آن هچمنان به آتمان هو ی آه اعضاییخانواده ها

ح

 آذین

 

  در رگیجار ن ویادي بنیك فرهنگسازیب يترت نیبد، ن قشر باشدی ایسته است پاسخگویآنگونه آه شا

 .ستن استیت زيدر امن  ویستیز ق شده است و آن موضوع آزادی جامعه تزریها

به اعالن موجو اش قادرن باور است آه فرد دگربیدن به ايت بوده رسيآنچه حائز اهم

 .ش باشدیاز هايهمه نی ف شده یو تعر

 جوامع و مللی تمامینكته برا نیتوجه به ا

 .باشد یقطع سالم م  ممتاز و بطوریدبخش جامعه ای نویاز بشرين

انه بطور ی همجنسگرایر از شمول زندگ برخوردایا جامعه  شك دریب

  ویسطح آگاه یازها و ارتقاي انواع نیفي و آی آمینه سازي ها وتبادل نظرها در بهبود و بهیشیهم اند

 یتيفيآ  جامعه ازیهمجنسگرا ريافراد غ ارتباط متقابل با ن دريهمچن، یستیدانش متعلق به دگرباش ز

 .داد خواهد ر ارائهيار سودمند و چشمگي بسیجیبهره جسته نتا باال اريبس

،خواهدشد مستعد فراهم  آگاه ویبسترجامعه ا در ن گرانبها تنهاي چنیفرصت

 .ستیبشر راه جوامع

آ، آنچه ناخودآگاه جوامع

 .باشد یت قاطع مين واقعیرش ایدگرباشان و پذ و انیمسلم همجنسگرا

 ن خواقرار به دگرباش بودن جامعه خود ر از افرادي آثی اگرآه درصدیبراست

 میها ك انواع ترسیتار  تنگ وی اغلب در فضایتيجنس یخودآگاه، نيقیب به ین قري چنیوجود احتمال  باین بدان معناست آه حتیا

یا ارانوی پنوع جادیآه سرانجام ا  جامعه وخانواده محبوس ماندهیتنگناها در آنقدر ای  در فردشده ویتیل به توهم هوی تبد ای رشد و بلوغ نداشته لذا

 . شده استی به خودآشمنجرت ی و در نهاکرده

 شك از یط بيمح  جامعه ویب از سويآس ترس از

 .سازد یم رزشمندخود ایزندگ  ازیقيذ حقیمشمول لذا دگرباش را فرد آن ل بهيدرك و ن فرد بوده و  هری هستیاصل ساختار

ك جین شرييدرتع ردگرباشانيغ  دگرباشان ویبلوغ جنس، ی گوناگون بازدارنده جوامع آنونیها  ازترسیخال، امن  باز وییدرفضا

 .جامعه بلوغ شعور  حاصل ازیك همزمانی، اتفاق خواهدافتاد

 خودیالت جنسیبروز حاالت و تما ردگرباش دريغ همچنانكه فرد

ن حال از حضور و يدرع، یدنما یم در انتخاب او مختار بوده آزادانه عمل  خود واهمه نداشته ویك جنسی به شریش جنسیرا وگ لیتما از اظهار زين

 .باشد ی آن نمیاخفا  سرآوب وريدرگ درون خود آگاه بوده  قدرتمند دریشین گرايظهور چن

 حاصل یرفتارها ها و جوالنگاه عكس العمل یست آه روان آدميده نيچكس پوشيه امروزه بر

شیاند  سالم ویروان روح و وردار ازث برخيح هر د ازی باآن لزومًا ل دهندهيآنصورت عناصر تشك  را خواهان است دری آرمان ده آل وی ایتيفيبازده و آ

 . آزاد باشندیا

بسا آانون  چه

 .زنند یم پا ان دست وی پایزجرآور و ب ینشاند و در تبان یدست به گر



   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ٧٠  

 باشد؟ 

 ! مبدل خواهد شد؟یینها  و، همه جانبه، یقع

 .مروز ماست

 .است هاده شده

یت محض و انكار آن ميواقع نیباعث روبرگرداندن از ا ی چه عاملیبراست

 وای به اتفاق نظری تصنعینيتمك و شهیه و ری پای بیك آشتی با اختالف نظرها ایآ 

 !اند؟ینما ی رخ م گری دیاست پس چرا معادالت به گونه ا نگونهیا اگر

 .شست دیرا با اه چشم، ستين زیدرنگ جا

 ا یآاشته شد مان خواهد بينص آنچه فردا

 ن یارحساس از ازل بر دوش جوامع بشري بسیتيمسئول

 .ن فرهنگ جوامع استیاديل بني آه آرمان آن تشكیتيمسئول
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 وضعيت همجنسگرایان در کشورهای اسالمی

همجنسگرایی در اغلب کشورهای اسالمی نظير عربستان سعودی، ایران و غيره جرم 

گی 

ان 

مراه 

ه جنایتکارانه 

دن، جریمه و یا لداوی ن

ن 

نان اگر 

دی، زندان و 

از . 

 بالغ با تمایل و رضایت شخصی را 

رار 

ن، 

مثل بسياری از کشورهای جنوب شرق آسيا همجنسگرایی . دارا را رعایت می کند

له 

 ٢٠٠٣در قانون گذاری سال . راد بالغ و با توافق طرفين صورت گيرد جرم محسوب نمی شودصورتی که به صورت خصوصی و بين اف

 لمعارف دیکی پيدیا اة دایر-کاميار مسافر 

 

در سایر کشورها، به عنوان مثال در ترکيه چنين . محسوب شده و ممنوع می باشد

با وجود قوانين شرعی موجود در برخی کشورهای مسلمان، زند. حالتی وجود ندارد

 .  همچنان در سطحی گسترده ادامه داردزیرزمينی همجنسگرایان

مقاربت همجنسگرایان از لحاظ قانونی در هفت کشور اسالمی نظير عربست

سعودی، پاکستان، ایران، موریتانی، سودان، سومالی و یمن با مجازات مرگ ه

سابقًا در افغانستان تحت سلطه طالبان نيز مجازات مرگ برای . می باشد

داشت، اما پس از سقوط طالبان همجنسگرایی از گناهمجنسگرایی وجود 

وضعيت قانونی این افراد در امارات متحده . به جرمی با جریمه نقدی و زندان تقليل یافت

در بسياری از جوامع اسالمی نظير بحرین، قطر، الجزایر و مو. عربی روشن نيست

در برخی از جوامِع با اکثریت مسلمان نظير ترکيه، اردن، مصر و مالی مقاربت همجنسگرایانه به صراحت در قانو. تنبيه های بدنی منتهی می شود

 دیگر در لباز سوی. در مصر مردان همجنسگرای آشکار، تحت قوانين اخالقيات عمومی شهروندی مورد تعقيب قرار می گيرند. منع نشده است

 . چه همجنسگرایی قانونی نيست ولی تا حدی مورد تحمل بوده ولی در ترکيه دهه هاست که قانونی می باشد

در عربستان سعودی، حداکثر مجازات برای همجنسگرایی اعدام در مال عام می باشد اما دولت مجازات های دیگر از جمله جریمه نق

يز اقدام به عمل همجنسگرایی به زندانی ش

ایران کشوری است که بيشترین تعداد از شهروندان خود را در دنيا به لحاظ همجنسگرایی اعدام می کند. جایگزین برمی گزیندشالق را به عنوان 

 .  تن را به اتهام همجنسگرایی اعدام نموده است۴٠٠٠ بعد از انقالب اسالمی در ایران، دولت بيش از ١٣۵٧سال 

دبان حقوق بشر و عفو بين الملل، قوانينی را که روابط همجنسگرایاناکثر سازمان های حقوق بشر نظير سازمان دی

 کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد عنوان کرده است که چنين قوانينی حریم خصوصی ١٩٩۴از سال . جرم محسوب می کنند، محکوم می کنند

با اینحال اکثر . ن المللی حقوق سياسی و شهروندی تضمين شده است را زیر پا می گذارندافراد که در بيانيه جهانی حقوق بشر و منشور بي

 دارای قوانين سکوالر است و اخيرًا قوانين خود را برای پيوشتن به اتحادیه اروپا مورد بازنگری ق١٩٣٢بجز ترکيه که از سال (کشورهای اسالمی 

در بين این جوامع با ساکنين مسلما. حفظ اخالقيات و فضایل اسالمی در آن کشورها ضروری می باشداصرار دارند که این قوانين برای ) داده است

 . تنها لبنان تالش های داخلی خود را برای قانونی نمودن همجنسگرایی ادامه می دهد

 )اندونزی( در بزرگترین کشور مسلمان دنيا LGBTحقوق 

جنسگرایی جانب مبرخالف سایر جوامع اسالمی، اندونزی با هم

با این وجود این موضوع شدت و حدت . حتی در رسانه ها چندین فرد برجسته گی یا ترنسکشوال وجود دارند. بخشی از زندگی روزمره مردم است

گروه های متعصب اسالمی دیده شده که به مردان گی حمله ور می شوند که از آن جم. نددارد و مردم به صورت آشکار در مورد آن صحبت نمی کن

 . می توان به تظاهرات عليه ایدز در سولو اشاره کرد که در آنجا شرکت کنندگان مورد حمله چندصد مرد نقاب بر صورت قرار گرفتند

 قوانين کيفری

همجنسگرایی در 

 سال زندان را در پی داشت ١٢توسط وزارت دادگستری پيشنهاد شد که قانون کيفری که در آن ارتباط جنسی همجنسگراها و غيرهمجنسگراها تا 

ه قوانين اسالم را قبول کنند و بنابراین برخی از مقررات محلی پذیرفته اند که دولت ملی به دولت های محلی اجازه داده است ک. اصالح شود
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 و ١٩٨٠ و سایر سازمان ها در  اواخر دهه Lambda Indonesiaسازمان . لين گروه مصلحتی حقوق گی در اندونزی تأسيس یافت

 . آنها حفاظت کند

 . واج گی ها و پيوندهای مدنی یا فواید همسرگزینی معمول وجود ندارد

 .  همجنسگرایی و پوشيدن لباس جنس مخالف قدغن است

 حقوق مدنی

 او١٩٨٢در سال 

 .  می باشندArus Pelangi و Gaya Nusantara در جامعه شامل LGBTدر حال حاضر برخی از ارگان های عمده .  بوجود آمدند١٩٩٠

 هيچ قانونی در این کشور وجود ندارد که شهروندان اندونزیایی را از تبعيض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسی ٢٠٠٧از سال 

 خانواده و ازدواج

هيچ قانونی برای ازد
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 "نگاه 

oon.yaddasht@gmail 

از کشيده هاش، چشيده هاش و دیده هاش تو ایران و دوره ی پناهنده " اون " های  توی یادداشت

 .قد آدما عقلشون به چششونه

همه و همه مغازه ست و فروشنده . محله ای که مثل توپخونه ی تهرونه. حلقه ای نارنجی رنگ، پا به محله می ذاره

مگه چطوریه که تو خيابون : گفت به خودش

  . 

 . ف می زنه

 . ی نشستن، راه ميرن، پوشيده ان و حرف می زنن

دید . ودش همبه ش  نزدیک شد، باش رفت بيرون، بيشتر به رفتارش نگاه کرد و به مال خ. اونجا بود"تازه از راه رسيده "  که 

ت همو می گرفتن و راه می رفتن یا دستشو مينداخت روی شونه ی اون که تازه اومده بود، می دید اونم انگار 

ی گفتن نذارین شب با هم توی یه اتاق بخوابن ولی اونا زرنگ تر از یادش مياد م. ن که اونا با هم بيرون ميرن و نزدیک شده ن به هم

 . ه از شب رو که بقيه مشغول خودشون بودن

"

 اون

.com 

 

 

چی " نگاه " ببينيم توی . االن چند ساليه که توی استراليا زنده گی می کنهاون . گيش  می خونيم

 . برامون داره

 

چ

با موهای رنگی، شلوارک سبز و 

 ...خنده به لب بهترین نگاهه .  هجوم سرها و نگاه های خيره ی خنده به لب مواجه ميشهبا. و دوره گرد

در همون سال ها بود که می . اینهمه تمسخر و نگاه رو سال ها بود بعد از بلوغ و دیپلم تجربه نکرده بود

در همون سال ها بود که از کالس زبان بر می گشت و روی پل . وه های دختر پسرای جوون  گر– زن و مرد – نگاه می کنن و می خندننبه م

در همون سال ها بود که وقتی وارد کالس زبان می شد آرزوش بود سرها برنگرده راه . فردوسی آرزوش بود که موتوری که رد م یشه نگه جووووووون

 . ون و بگه و بخندهمثل همه ی اونای دیگه بره تو جمعش. رفتنشو نگاه کنه

 . دیپلم که داشت می گرفت فهميد علت همه ی اون سئوال ها رو

 .توی یه عروسی بود که یکی اومده بود عين خودش

 .  می گفتن ببين این مثل توئه 

نگاش کرد دید چطوری راه می ره

نگاش کرد دید چطوری پوشيده و حر

 .نگاش کرد دید چطوری نگاه می کنه

 . اش کرد دید چقد تنهاستنگ

به بقيه مردا نگاه کرد که چطور

 .مقایسه کرد، فهميد

 . آهان اینه داستان-

توی اون یکی دوروزی

 . مثل همه و مثل بقيه مردا نيست

به هم نزدیکتر شدن تو خيابون دس

 . خوشش مياد

همه فهميده بود

 ...این حرفا بودن، یا بهتره بگم اون، چون اون بود که تازه هجده سالش بود اول راهی که خودش هم نمی دونست 

 . اون تازه رسيده که سی ساله بود و این کاره حسابی... 

شم همه و یه تيکبا هم توی یه اتاق خوابيدن ظهر و دور از چ



   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ٧۴  

 .  پل رو

 . ر و بيشتر ازشون گرفت و اجرا کرديشت

  .- چه مرد با شخصيتی –ر سالش همه می گفتن 

 ش، که نميشه نباشه، تو دلش می خندید 

 

 شون 

 

 .  ششونه

حاال دیگه اون تازه اومده رفته بود و اون تفاوت رو کامل فهميده بود علت نيشخندا رو و جووووووون گفتای روی

 . تصميم گرفت به ش خاتمه بده چون آزار می دید

هی بيشتر و بيشتر به دور و برش نگاه کرد و هی ب

 . شد یه هنرپيشه ی واقعی، صد رحمت به بازیگرای هاليوود

دیگه همه می گفتن چه پسر با شخصيتی، تا شد سی و چها

 .  گرفتحاال توی سی و پنج سالگی داشت دوباره همون نگاه های نوجوونی و بيشتر جوونيش رو می

 . حاال دیگه علتش رو می دونست

 .علتش نجات زنده گيش بود

این بار دیگه در کنار اذیت شدن

 به آدما 

 که  

چقد  

   عقل

             به  

                چ
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 )مصاحبه از نوعی دیگر ( ط سوم 

 ن خطاط سه گونه خط نوشتی ، 

 ر او 

(  

 .  با آن دست به گریبانيم صد دارد مصاحبه ای متفاوت با دوستان دگر باش ارائه دهد ، فارغ از مشکالتی که همه

 به اميد روزهای آبی 

  d.parsa@Gmail.com

 

 . اگه دوست داری خودتو  معرفی کن-

 . لمه خالصه کن

 تت چيه ؟

 .من حسادت می کنن

 ه در مورد خودت شنيدی؟

 داره

 ین رنگ به نظرت چيه؟

 رد عالقه ت چيه؟

 تو چه زمينه ای فيلم می ساختی؟

 حاال خوندی؟

 

خ

 د پارساسعي

 

آ

 یکی را هم او خواندی هم غير او 

 یکی او خواندی ال غير او

یکی را نه او خواندی نه غي

 آن خط سوم منم 

ماييم               (
صفحه ی خط سوم ، ق

 . از دوستانی که افتخار مصاحبه به من می دهند ، خواهشمندم  توسط ای ميل مرا خبردار کنند 

 سعيد پارسا 

Email: saee 

١

  ساله٣۵   آرش 

 خودتو، تو یک ک-٢

   من آرش م 

 بارزترین صف-٣

   مطمئنم همه به پوست 

  بهترین جمله ای که درمورد خودت شنيدی؟-۴

   متفاوت و مهربون 

 بدترین جمله ای ک-۵

    این خاله زنکه بذار وایسه

  گل مورد عالقه ت چيه؟-۶

 هر گلی قشنگی خودشو   

  ماشين مورد عالقه ت چيه؟-٧

    ون

 بهتر-٨

    نارنجی

 غذای مو-٩

    غذای خاصی نيست

 اگه فيلم ساز بودی -١٠

    فيلم های اجتماعی   

 بهترین کتابی که تا -١١
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 قه ت کيه؟د عال

 يمين بهبهانی

 وست داری؟

 واننده به نظرت کيه؟

 يدی؟

  بوده؟

  نظرت کيه؟

 ی خونی، بهترین وبالگ کدومه؟

 اره مجله چراغ چيه؟

به نظر من چيزهایی که تو چراغ نوشته .  و خيلی می تونه کمک باشهت تو این زمينه بار سنگينی به دوش داره

  کردم

 

  روزانه ات چقدره؟

 ناهجوام

 روب می خوری؟

 ین استعدادت تو چيه؟

 بی که دیدی؟

      بار هستی

 نویسنده مور-١٢

س. ژزه ساراموگو.      ميالن کوندرا

  بهترین شعری که خوندی چی بوده؟-١٣

      صدای پای آب

 کدوم شاعرو د-١۴

    سهراب  

 بهترین خ-١۵

 سلين دیون     مرضيه و  

 بهترین ترانه ای که شن-١۶

 بی    پشت دیوارشبه    از ا 

 بهترین فيلم که دیدی چی-١٧

      سينما پارادایز

 بهترین بازیگربه-١٨

   اکبر عبدی   

 اگه وبالگ م-١٩

    نخوندم   

 نظرت درب-٢٠

     به نظر من چون تنها مجله هس

 .حاال باید یه راهکارایی ارائه بده ميشه رو همه می دونيم،

  اگر جادوگر بودی چکار می کردی؟-٢١

  با همه پسرای خوشگل سکس می   

  بهترین مارک لباس بنظرت چيه؟-٢٢

  اصال مارکی نيستم   

 ثروت؟ علم بهتره یا-٢٣

   هر دو   

 مطالعه-٢۴

االن پ.    در حال حاضر زیر صفر  

  اهل سيگار هستی؟-٢۵

      اف

 مش-٢۶

    آره  

 بهتر-٢٧

   رختشویی  

 بهترین خوا-٢٨
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 خوابهام بوده 

 خت و به تخت بستيمش

 م فرارم از ایران

 هيه، تعریفی برای عشق ندارم

 ش کی بود؟

  سال پيش٨

 رت کيه؟

 بگو؟

ميگن بابا تو مصره، اصال تو ایران .ه، آره بچه محله خيلی بچه با حاليهالف می زده، بهش می گن تو ابوالهول رو می شناسی؟ ميگ

 شبنم      پی آواز حقيقت باشيم     که ميان گل نيلوفر و 

 .نمی کردم باهاش سکس کنم، سکس کردم صال فکر

 ه؟

 

 م ایران؟

 ""LIFE IS TOO SHORT:وش نکنن، بعد اینکه زندگی خيلی کوتاهه و هميشه بخندیم من هميشه گفتم

 کی بود؟

 ی ت کی بود؟

 رس دوران تحصيل چی بود؟

     خوابهای سکسی بهترین 

 ن خوابی که دیدی؟ بدتری-٢٩

 مادرم با یه چيزی پاش سو    

  بهترین تصميمی که تو زندگی گرفتی؟-٣٠

  یواشکی بينی ام راعمل کردم و یکی ه   

  بدترین تصميمی که تو زندگی گرفتی؟-٣١

    تصميم بد تا حاال نگرفتم  

  عشق رو تعریف کن؟-٣٢

نوع خودخوا   عشق یه    

  چند بار عاشق شدی؟-٣٣

  یه بار    

 اخری-٣۴

   اولين و آخرین بار    

 سکسی ترین آدم معروف به نظ-٣۵

  برد پيت    

 یه جوک -٣۶

یه آبادانيه خيلی 

 .ميگه، از بس دروغ گفت خدا سنگش کرد. بهش ميگن بابا ابوالهل یه سنگه .ميگه، ها این آقاش شرکت نفتی بوده منتقل شد مصر .نيست

  یه بيت شعر بخون؟-٣٧

   کار ما شاید این است  

  بهترین خاطره ت چيه؟-٣٨

   یه شب با یه پسری که ا  

  بدترین خاطره ت چيه؟-٣٩

     خاکسپاری پدرم 

 بزرگترین آرزوت چي-۴٠

   یه پارتنر خوب پيدا کنم  

 یه پيام به خانواده یا مرد-۴١

 اول اینکه شادمانيهای کوچک رافرام   

 ویژگی ماه تولدت چيه ؟ -۴٢

    پاچه گيری       

بهترین معلم ت  -۴٣

    معلم اول دبستان  

قهرمان دوران کودک -۴۴

 تم     نداش

بهترین د -۴۵
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 درس دوران تحصيل چی بود؟

 ه؟

 ت هستی؟

 صيت کارتونی؟

 ی؟

 صال به آدم هدیه نمی دن

 ثل بگو؟

 رفت جارو به دمش می بست

 :می رسه بگو ای که می گم اولين چيزی که به ذهنت 

 متنفرم ازش:            فوتبالخواننده هست :                        التون جانشادی :ه

 هيچی     

بدترین  -۴۶

      همه ش بد بود

تکيه کالم ت چي -۴٧

    نمی دونم  

اهل خرافا -۴٨

   یه خورده    

بهترین شخ -۴٩

 )اون کپله(    بولک و لولک  

بهترین هدیه ای که گرفت -۵٠

   سکس فرندهای بی شرف ا  

 بزرگترین راز زندگی ت چيه ؟ -۵١

    رازی ندارم  

یه ضرب الم -۵٢

 موش تو سوراخ نمی     

 یه دروغ شاخدار بگو؟ -۵٢

    من گی نيستم  

در مورد هر کلمه -۵٣

     

 خند

 شاهکارن:                      گیخيلی خوبه:                     رقصمتنفرم  :هندسه

 پرفکت:کس                       سروشنایی :                 چراغمتنفرم  :تلویزیون

 دوستش دارم:آبگوشت
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 مصاحبه می کند» پسر«رضا 

  بفرستيدr_pesar@yahoo.com  اوسخ سئواالت زیر را به آدرس ایميلاپ» پسر«رضا  صورت تمایل به شرکت در مصاحبه ی فا در

 ؟)نام مستعار هم قبوله ( سمت 

  شمال، شرق یا غرب ایران؟

 ایران زمين؟:  اسم به ذهنت می رسه

  داری بی اف یا جی افت چه خصوصياتی داشته باشه؟

 ری توی حداکثر سه خط خالصه ای از اون رو برامون بگو؟

کنه و مردمی آزاد اندیش با احترام به عقاید هم و احترام به حریم خصوصی 

 ن عالقه داری رو نام ببر؟

 یکی از شهرهای ایران دعوت شدی، برای اون روز دوست داری چه لباسی و 

 ين بهترین تضمين چی می تونه باشه؟ ه زندگي مشترك بين دو تا گي يا لزب

 ؟)عی

  مارکی؟

، بانو، عکس، !چراغ، سازمان ملل، شش رنگ، پيرهن، دامن، زمستان، احساس، پسر: ظرت می رسه

 ی یا داشتی؟

ا آدرس وبالگتون رو در زیر این پرانتز قرار بدین و به ادامه سئوالها پاسخ بدین و اگر جوابتون منفی بود به دو باال مثبت بود لطف

 شروع کردی و چرا؟

 

 

لط

 

ا

 لته؟چند سا

اهل جنوبی یا

 بچه باال شهری یا پایين شهر؟

اولين کلمه ای که با شنيدن این

 از اون آدمهایی هستی که بهشون مذهبی و معتقد می گن یا نه؟

 چند سالت بود که متوجه شدی همجنسگرایی؟

 بی اف یا جی اف داری؟

 ی روم رفتی؟تا حاال گ

تو یه خط بنویس دوست

برنامه ای برای آینده و داشتن یک زندگی مشترک با همجنست داری یا نه، اگر دا

 رباشدگ: اولين کلمه ای که بعد از شنيدن این اسم به ذهنت می رسه

روزی که در ایران یک حکومت دموکرات حکومت ( به نظرت روزگار آزادی 

 ، هرگز نخواهد آمد، خيلی دور است، دور است و یا نزدیک است؟)زندگی کنند 

 فکر می کنی در روزگار آزادی خواهی بود؟ 

ائی که االن در اطرافتن و بهشوسه تا از اشي

چشمات رو ببند و فکر کن به شرکت در اولين پراید دگرباشان ایرانی در

 به چه رنگی بپوشی؟

به نظرت برای پایداری ي

 هيچ شده به اینکه یک همجنسگرایی افتخار کنی؟ اگر بوده برامون جریانش رو خالصه تعریف کن؟

و چه از نظر خانوادگی و اجتما! چه از نظر امنيتی(تا حاال شده به خاطر دگرباش بودن گرفتار بشی 

 یکی از شخصيت های سينمایی مورد عالقه ات؟

 ی از خوانندگان مورد عالقه ات؟یک

چه مدل ماشينی دوست داری، چه

اولين کلمه ای که با شنيدن این کلمات به ن

 مجنون؟

وبالگ دار

اگر جوابتون به سئوال ( 

 )سئوال آخر پاسخ بدین

از کی وبالگ نویسی رو 
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 ی کنی تا کی بنویسی؟

 ی خونن می دونن مال توست؟ نظرشون چيه؟

که کليد ارسال مطلب رو روی صفحه وبالگ می زدی چه احساسی 

 ه یکی از بينندگان وبالگت رو از نزدیک ببينی؟

 ت به وبالگت مثبته یا منفی؟

 رنده، لينک، نظرات دیگران، به روز کردن، قالب؟شما

رسميت شناخته باشه، 

چه خط قرمزهایی برای نوشتن داری و فکر م

یکت وبالگت رو می خونن؟ اگر مکسی از اعضای خانواده یا دوستان نزد

 به وبالگت در زمينه کاری که براش مشخص کردی از یک تا ده چند می دی؟

اگر در مورد همجنسگرایی روی وبالگت مطلبی نوشتی برامون بگو وقتی 

 داشتی؟

حاال شدتا 

فکر می کنی نظر خوانندگان وبالگت به صورت کلی نسب

 توی حداکثر پنج خط بهترین خاطره از وبالگ نویسيت رو برامون بنویس؟

اسپم، فيلتر، : اولين کلماتی که با شنيدن این کلمات به نظرت می رسه

، چشمات رو ببند و برو به آینده، تصور کن ایران یک قانون دموکرات داره و وجود دگرباشان رو هم به !اما یکی مانده به آخر

چراغ به یک هفته نامه سراسری تبدیل . ه چراغ رو تصور کنحاال مجسم کن شعبه مرکزی ایرکيو در تهران رو، و در کنار دفتر ایرکيو ساختمان نشری

 دوست داری در کدوم سرویس خبری چراغ کار کنی و در چه صفحه ای مطلبت چاپ بشه؟. شده و تو هم در اون کار می کنی

 ، اگر خودت می خواستی از خودت یه سئوال بپرسی، چی می پرسيدی و چی جواب می دادی؟!و آخر
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 رويدادها

 'در ایران همجنس باز نداریم': احمدی نژاد

ای احمدی نژاد در پاسخ به پرسش یکی از حاضران که پرسيده بود آیا او و دولتش به دنبال نابود 

 مقابل اصرار مجری برنامه که از او می خواست با یک کلمه آری یا خير به این 

 کشتار یهودیان در جنگ جهانی  نژاد در جواب سوالی که نظر او درباره هولوکاست، واقعه

ود ندارد و زنان یان و زنان در ایران گفت در ایران همجنس گرا وج

 مخدر و کسانی 

اه کلمبيا، در سخنانی شدیدا از وضعيت حقوق بشر در ایران و نيز از افکار و اقدامات 

ران 

 رسانه ها بيان شده است و اعالم 

 دانشگاهيان را فراهم کرده، او نيز به 

و به 

 . در مواردی با کف زدن یا هو کشيدن به تشویق یا تمسخر او پرداختند

 .ی احمدی نژاد در نيویورک با اعتراض شدید بعضی روزنامه های محلی و نيز گروه هایی در این دانشگاه روبرو شد

 احمدی نژاد 

 ." متعهد به تقابل اندیشه هاست"انشگاه کلمبيا در پاسخ به معترضان و در دفاع از تصميم به دعوت از آقای احمدی نژاد گفت دانشگاه 

 بی بی سی فارسی

 

آق

کردن دولت اسرائيل هستند یا نه، گفت ما از یک رفراندوم سراسری در سرزمينهای فلسطينی 

 . محمایت می کني

آقای احمدی نژاد در

سوال پاسخ دهد، از کشورهای قدرتمند خواست اجازه دهند این انتخابات برگزار شود تا ببينند نتيجه 

 .آن چيست

دوم، را می پرسيد گفت او خواستار تحقيقاتآقای احمدی 

 .بيشتر در این زمينه است و کافی بودن تحقيقات موجود در این مورد را نمی پذیرد

آقای احمدی نژاد همچنين در پاسخ به سوالی در مورد تضييع حقوق همجنس گرا

 .نام برد با خنده حضار روبرو شد" همجنس باز"اظهارات او درباره همجنس گرایان که از آنها به عنوان . نيز از آزادی کامل برخوردارند

ان مواداو در مورد اعدام های گسترده در ایران به وجود مجازات اعدام در قوانين امریکا اشاره کرد و گفت این احکام در مورد قاچاقچي

 .که جان و مال مردم را به خطر می انداختند اجرا شده است

پيش از سخنرانی آقای احمدی نژاد لی بالينجر، رئيس دانشگ

 .ی های یک دیکتاتور خواند و خواستار پاسخگویی آقای احمدی نژاد درباره این وضعيت شدشخص آقای احمدی نژاد انتقاد کرد و او را دارای ویژگ

بعد از سخنان آقای بورینگر، آقای احمدی نژاد پشت تریبون رفت و ابتدا از گفته های آقای بالينجر گله کرد و این سخنان را توهين به شعور حاض

 . نيست پيش از سخنرانی سخنران مدعو عليه او حرف بزنندآقای احمدی نژاد گفت در کشور ما رسم. دانست

آقای احمدی نژاد انتقادات آقای بالينجر را اتهامات بی اساسی دانست که به گفته او احتماال تحت تاثير تبليغات

 .ن را داشته، بيان خواهد کردکرد قصد ندارد به این اتهامات پاسخ دهد و سخنانی را که از پيش قصد بيانشا

آقای بالينجر همچنين از آقای احمدی نژاد خواست همانطور که دانشگاه کلمبيا امکان گفتگوی آزادانه او با

 .ادانه با دانشگاهيان ایرانی بحث کنندجمعی از دانشجویان و اساتيد دانشگاه کلمبيا اجازه دهد در یکی از دانشگاه های ایران حاضر شوند و آز

آقای احمدی نژاد در پایان سخنان خود این پيشنهاد را پذیرفت و رسما از دانشجویان و اساتيد دانشگاه کلمبيا دعوت کرد که برای بحث و گفتگ

 .هر یک از دانشگاه های ایران که دوست دارند بيایند

 از حاضراندر طول سخنرانی آقای احمدی نژاد تعدادی

 اعتراضات شدید

برنامه سخنرانی آقا

به استقبال آقای" دیوانه"و " شيطان"از گروه های یهودی آمریکا با القابی چون بعضی از روزنامه های جنجالی نيویورک و نيز تعدادی 

 .رفتند

رئيس د

 . پالکاردهای زیادی با مضمون نقض حقوق بشر در ایران به درختان دانشگاه کلمبيا نصب شدبه گفته شاهدان عينی در طول شب گذشته 
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ریبون آزاد 

نشجویان دیگر کشورها در هنگام برگزاری این تریبون آزاد پالکاردهایی در دست داشتند که مضمون آنها انتقاد از 

 احمدی 

 . گفت که محل حادثه حمالت يازدهم سپتامبر، به علت عمليات ساختمانی به روی بازديدکنندگان بسته است

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/09/070924_bd-ahmadinejad-columbia.shtml  

 

امروز و پيش از سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا تریبون آزادی در صحن این دانشگاه برگزار شد که گروه های مختلف در این ت

 .به بيان دیدگاه های خود پرداختند

ی از دانشجویان ایرانی و نيز داتعداد

 .سياست های جنگ طلبانه دولت جورج بوش و نيز تبليغات برخی رسانه های آمریکایی از جمله شبکه تلویزیونی فاکس نيوز عليه ایران بود

 . سپتامبر، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک سخنرانی خواهد کرد٢۵ئيس جمهور ايران همچنين روز سه شنبه، ر

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران تاکيد کرده است برنامه بازديد از محل برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی، همچنان در برنامه سفر آقای

 .رک قرار داردنژاد به نيويو

پيشتر پليس شهر نيويورک
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  در رسانه ها و آقای احمدی نژاددگرباشان جنسی ایرانی

 نيویورک ، سپتامبر آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا٢۴دوشنبه  روز 

جم عظيمی از زمان ایرکيو، سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، در هفته ی گذشته با حاعث شد که هيئت مدیره سا

جود همجنسگرایان بی اطالع است و یا تصور می کند چنين پدیده آیا واقعا رئيس جمهور ایران از و. معنا بود

ر دشته 

یکی از دالیل آن منفی نشان دادن این ارتباط است و اینکه در . همجنس باز استفاده کردعنوان ا آقای احمدی نژاد از 

 آرشام پارسی

 

در

ا توجه به فشارهای زیادی که در پی رئيس دانشگاه کلمبيا ب. سخنرانی کرد

دعوت از آقای احمدی نژاد به او اعمال شده بود سعی داشت که جو را به سوی 

الی درباره همجنسگرایان ؤرضایت بخشی برای خود بکشاند اما تا زمانی که س

الی ؤآقای احمدی نژاد در پاسخ به س. نشده بود اوضاع بر وفق مراد ایشان نبود

 مثلدر کشور ما  "،پاسخ دادجنسگرایان در ایران می پرسيد، از وضعيت همکه 

. چنين چيزی در کشور ما وجود خارجی ندارد. کشور شما همجنسباز وجود ندارد

" .من نمی دانم چه کسی به شما گفته که این افراد در کشور ما وجود دارند

 .کشيدند

بپاسخ رئيس جمهور ایران 

این گفته ها باعث خنده تمامی حضار شد و عده ای در سالن هو 

ا توضيح می راین اظهار نظر رو به رو شود به طوری که روزانه با ده ها رسانه مصاحبه می کردیم و دیدگاه سازمان ی االتی درباره ؤمصاحبه ها و س

نيویورک سان، فاکس نيوز، بی بی سی، بی بی سی :  عبارتند ازیی که اقدام به تماس و مصاحبه با سازمان کردند،سانه هار عمده ترین .یمداد

، تلویزیون سی ان ان امریکا، تلویزیون سی بی سی کانادا، رادیو ای بی سی )وی او ای(برزیل، بی بی سی فارسی، بخش فارسی صدای امریکا 

، رادیو سراسری نيویورک، رادیو سراسری سانفرانسيسکو، مجله ی وال استریت، روزنامه ی )ان پی آر( رادیو فردا، رادیو ملی امریکا استراليا،

 ایران امروز، تلویزیون سياتل و بسياری از رسانه ها و روزنامه نگاران آزاد از انگلستان، اسپانيا،سایت سراسری برزیل، تلویزیون اس بی تی برزیل، 

 را با که حاضر به مصاحبه بودنددر آن کشورها هلند، فرانسه، آلمان، امریکا، کانادا و استراليا که سعی شد ارتباط برخی از دگرباشان جنسی ایرانی 

 .شداین کار نيز انجام  برقرار کنيم که آنها

 این اظهار نظر به چه سؤال این است که

ای فقط مخصوص کشورهای غربی است و در ایران این چنين گرایش هایی وجود ندارد و اگر باشد تهاجم فرهنگی است و به گفته قاضی مرتضوی 

 ین سئوال غافلگير شده و پاسخ مناسبی نداشته است؟ ادر مقابل  یا اینکه ،برای جلوگيری از اشاعه فحشا با آنها برخورد قانونی خواهد شد

در سال گذکه آقای خاتمی به عنوان مثال هنگامی که  .اندغافلگير نشده منطقن می باید باور داشته باشيم که ایشان در برابر این سؤال 

برخی گروه نيز همانندرای همجنسگرایان ت اسالمی ب گفت در قانون مجازا در پاسخ وبا این سؤال مواجه شد دانشگاه شيکاگو سخنرانی داشت

 هيئت جمهوری اسالمی بر این اساس این تصور منطقی است که .است فقه اسالمی  تنبيهات بر اساس اینو ،، مجازات هایی وجود داردهای دیگر

براین حدس ما این است که پاسخ به این سئوال با مطرح خواهد شد بنانيز  در طول بازدید آقای احمدی نژاد ایران می دانستند که این مسئله قطعن

 .دقت زیادی داده شده است

چرين مسئله این است که اول

الزم به ذکر است که . اوت بار معنایی همجنسباز با همجنسگرا غالب مردم بی اطالع اندجامعه ی ایران بيشتر از این عبارت استفاده می شود و از تف

  عبارت همجنس باز در بين جمعيت های ایرانی ساکن کشورهای غربی که  هنوز از واژگان سی سال پيش متداول در ایران استفاده می کنندحتی

اگر او از عبارت همجنسگرا استفاده شاید  نژاد از همجنس باز استفاده کرده باشد و پس این احتمال وجود دارد که مترجم آقای احمدی. رایج است

 در هر دو صورت در این اظهار نظر تفاوتی برای همجنس .در پاسخ وجود همجنسگرایان را در ایران انکار می کردمی کرد ممکن بود آقای احمدی نژاد 

 . که گرایش به جنس موافق دارندباز و همجنسگرا وجود ندارد و منظور افرادی هستند 
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 به این دليل او را  است ويت اقليت های موجود در داخل ایران

 موضع ند اگر نمی خواستایشاند زیرا ن حقوق دگرباشان جنسی موضع گيری می کن

که این جمالت توسط یک می بایند توجه داشته باشند  که دولت های غربی به ها متذکر شد

دولت . در برخی از مصاحبه ها آقای احمدی نژاد را طوری مورد خطاب قرار می دادند که به هيچ عنوان درست نبودوارد ذکر شده از نظر ما 

 را پخش نکرد و ما از بسياری از دوستان خواستيم که با 

 از وضعبه دليل عدم اطالع آقای احمدی نژادنظر  که این ادعا کردندبسياری از رسانه ها 

ه به اینکه آقای احمدی نژاد در مقام ریاست جمهور با توج اما ما در پاسخ به این سئوال در تمامی مصاحبه ها اعالم کردیم که .بی سواد خطاب کردند

و کشور ایران مسئول تمامی عملکرد های رسمی و قانونی دولت می باشد طبيعتن از اطالعات و آمار و ارقام الزم در رابطه با اداره کشور آگاه است 

اعالم به نيت ، بلکه  ایشان بی اطالعیبر اساس نه پاسخ آقای احمدی نژاد.  به بهانه ی بی اطالعی از ایشان سلب مسؤليت نمودنمی توان

 در شرایط عدم وجود همجنسگرا کهاست بدین معنی پيام ایشان در بيان نظراتشان .  بود ایران حقوق دگرباشان جنسیی شدید در جهت انکارموضع

حقيقت ایشان با حذف صورت مسئله مسئوليت پاسخ در . در ایران هر گونه سئوالی در مورد شرایط و حقوق اجتماعی آنها بی ربط و بی مورد است

سئوال بعدی این می بود که چرا برای  ایشان به این مسئله پاسخی مبتنی بر واقعيت می دادند اگرطبيعتن . دادن را از خود سلب نمود

عدم وجود با اعالم ر نتيجه ایشان  دپس... همجنسگرایان در قانون اساسی ایران مجازات تعيين شده است، چرا حقوق آنها رعایت نمی شود و 

  به این بخش از گفتگو پایان دادندعملن همجنسگرایان در ایران 

 درباره ی مشخصنآقای احمدی نژاد با انکار وجود همجنسگرایان

ند می توانست به سادگی مطرح و در نتيجه خودداری از به رسميت شناختن حقوق شهروندی آنان اعالم کندولت را، با انکار همجنسگرایی در ایران، 

 از حوصله این جلسه خارج است، همانطور که آقای م شرعی و فقه اسالمی مربوط می شود و به سيستم قضایی و احکا مسئلهاینکنند که 

 .خاتمی این چنين کرد و مسئله را بی جواب گذاشت

 واکنش به اظهارات ایشان سازمان ما در اکثر مصاحدر

دولت هایی که تا کنون در همين ارتباط . دوم جمهوری اسالمی ایران است/شخص اولتعيين کننده ی  نظر ات،این اظهار.  نشده استبيانفرد عادی 

 می کردند ایران کشور امنی برای دگرباشان جنسی است و چنانچه آنها به کشورشان باز پس فرستاده شوند خطری آنها را تهدید نمی کند باید اادع

ا انکار نبوده و در توضيح این تبعيض حتا وجود آنها ر قائل این گروه از شهروندان خودحق و حقوقی برای هرگز  که دولت جمهوری اسالمی ایران بپذیرند

 . می کنند

علی رغم م

جهانی مورد توهين رسمی آقای بوش نيز مورد قبول اکثر مردم امریکا نيست و یکی از مخالفان حقوق دگرباشان جنسی است اما او در رسانه های 

ما در مصاحبه های اخير این بوده  که در اعتراض به این سعی . قرار می دهندخطاب با عنوان آقا یا رئيس جمهور  مورد قرار نمی گيرد و معمولن او را 

م استفاده کنيم چرا که ایشان نه به رسمی و توام با احترااز پيشوند های گفتارمان در رجوع به ایشان در تمامی رفتارهای تبعيض و توهين آميز 

 .عنوان فرد بلکه به عنوان نماینده رسمی دولت ایران به این نشست ها دعوت شده بودند

بخش فارسی صدای امریکا در روز دوشنبه اظهارات آقای احمدی نژاد درباره همجنسگرایان

ی اعتراض آميز نسبت به این گونه سانسورها اعتراض کنند و نيز در پيامی تلفنی به بخش فارسی صدای امریکا یادآور شدیم که  ارسال نامه ها

، از جمله سانسور در تمام ابعاد آن، امری نادرست است و یادآور شدیم که بخش فارسی صدای امریکا با سانسور این مطلب، در کنار گروه هایی

خوشبختانه صدای امریکا تصميم . نام می بردعنوان مخالفان آزادی و عامل سانسور پيوسته از آنها به  قرار گرفته است که می،دولت جمهوری اسال

 که نامه های زیادی م داد و در برنامه شباهنگ اعالم نمودگرفت که این خبر را پوشش دهد و یک مصاحبه تلویزیونی و چندین مصاحبه رادیویی انجا

 . این تغيير نظر  با نامه های تشکر آميز از طرف مخاطبان صدای امریکا استقبال شد  از. اشاره به مسئله ی همجنسگرای دریافت کرده انددرباره عدم

همه ی ما به راه درازی که برای رسيدن به شرایط مطلوب در رابطه با حقوق و جایگاه قانونی و اجتماعی دگرباشان جنسی ایران در پيش داریم 

با این همه باعث خرسندی و دلگرمی همه ی ماست که در یک مقایسه ی ساده بپذیریم که مطالبات حقوقی دگرباشان جنسی، امروز در . يمآگاه

حرکتی که از چهار سال پيش توسط چند فعال بدعت گذار در فضای نا امن داخل ایران و در . جایگاهی بسيار پيشرفته تر از شروع کار ما قرار دارد

ن های چند خانه ی گمنام آغاز شده بود امروز در صدر اخبار مربوط به ایران قرار دارد و صدای این اقليت تحت ستم در کنار دیگر آحاد و اقليت زیرزمي

این پيشرفت مدیون .  های ایرانی که در شرایطی مشابه به تالش برای دست یابی به حقوق ابتدایی خود فعاليت می کنند، مطرح می شود

 . و حمایت افراد و سازمان هایی که در این امر ما را یاری رسانده اند و ادامه ی این حرکت نيز تنها به همين شيوه ممکن می باشدهمکاری
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ب گهی از سوز جان افغان

  

 یاد داشت هایی از همجنسگرایان برای آقای احمدی نژاد

 .من وجود دارم: به آقای احمدی نژاد بگوئيد

 نشينم هی از دست دل در خون

 رآرم

 رانم 

 

از اینکه شخصيتی چون ایشان که با _ من نيز مانند دیگران . ی ایران راهی امریکا شدند روز قبل باالخره با سر و صدای فراوان رئيس جمهور افراط

وی . رفی احمدی نژاد بيان کرد مقدمه آتشينی را در مع

دانشگاه کلمبيا وضعيت 

در این هنگام صدای کف زدن های [ ء و بيرحم هستيدیران گفت شما دارای همه عالئم یک دیکتاتور جز

 

 آریا مهرگان

 

گ

 نشينم ی از دیده در جيحونگه

 بگریم گهی بر حال زار خود

 بگریم گهی بر روزگار خود

 برآرم نفير از درد بيدرمان

به زاری جوی خون از دیده

خوانم بوصف الحال خود این شعر

 )عبيد زاکانی(

 

چ

نگران سخنان _ دست گل های مکرری که در هر بار صحبت در مجامع داخلی و خارجی به آب می دهند بار دیگر برای سخنرانی راهی می شوند

ترین مجامع علمی جهان است که بویژه در رشته های علوم سياسی و خبرنگاری از دانشگاه کلمبيا یکی از معتبر . ایشان در دانشگاه کلمبيا بودم

در تجّمعات اعتراض آميز در اطراف مقر سازمان ملل و محوطه نزدیک به آمفی تأتر ) ١(از روزها قبل یهودیان نيویورک. شهرتی فزاینده برخوردار است

همچنين . ر دست داشتن پالکادر هایی در نکوهش حضور آقای احمدی نژاد، جمع آمدندمحل سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا، با د

اما حضور یهودیان که مشخصًا با پرچم اسرائيل در دانشگاه . های ایرانی و مدافعان حقوق بشر نيز در این تجمعات اعتراضی شرکت داشتند گروه

ب آقای احمدی نژاد گروهی از استادان و دانشجویان یهودی با حلقه زدن در محوطه کلمبيا حاضر بودند چشمگير بود در هنگام ایراد سخن از جان

 .بسيار وسيع چمن نزدیک محل برگزاری جلسه به خواندن سرود سالم بر اسرائيل پرداختند

، رييس دانشگاه کلمبيا، لی سی بولينجر، ابتدا)٢(داخل سالن سخنرانی مملو از جمعيت بود

شاید آن :" رئيس دانشگاه خطاب به احمدی نژاد گفت. صراحتًا به انکار هولوکاست توسط احمدی نژاد که آن واقعه تاریخی را افسانه خواند پرداخت

 .ما می شودبتواند بی سوادان و ناآگاهان را فریب دهد اما در چنين مکانی فقط باعث مضحکه ش] انکار هولوکاست[ سخنان

رئيس . یا شما شجاعانه تحریک آميز هستيد یا بطور متحّيرانه ناآگاه:  خطاب به رئيس جمهوری ایران گفت آقای بولينجر

 .حقوق بشر در ایران را نيز زیر سؤال برد

 خطاب به رئيس جمهوری ابولينجرآقای 

چرا زنان، پيروان دین بهایی، و همجنسگرایان و بسياری از همکاران  ادامه داد بولينجرآقای ] متوالی حضار در سالن جلسه طنين افکند

رئيس دانشگاه کلمبيا ] يد دست زدندباز هم حضار به نشانه تأی [فرهنگی و دانشگاهی در کشور شما تحت تعقيب و پيگرد قرار می گيرند؟

پایان صحبت هایش از اینکه آقای احمدی نژاد شجاعت و صراحت الزم برای پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده را داشته باشد اظهار شک کرد و  در

قوه قضائيه محکومان به : "گفتآقای احمدی نژاد در پاسخ به این مطلب . گفت احتماًال شما به هيچ یک از این سؤاالت جواب روشنی نمی دهيد

با پيگيری موضوع همجنسگرایان ] و از جواب دادن به پرسش در باره همجنسگرایان شانه خالی کرد" [جنایت و مواد مخدر را اعدام کرده است
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ت شنيدن و تحمل 

گيرند این تحقيری که ایشان قرار 

حال حاضر شما رئيس دولت و خطاب کنم متأسفم اما چاره ای هم جز این ندارم چون در _ ایران_س جمهور کشورم 

ب به شما می گویم بر عکس تصورات شما 

ک به محل برگزاری سخنرانی مشعشع شما عکسی از دو نوجوان همجنسگرای ایرانی را به دیوار زده بودند 

ایران با داشتن بمب " :دست زده شد، وقتی اعالم فرمودید

تی را از کجا و نمی داند که شرکت کنندگان چنين اطالعا در ایران چنين پدیده ای مانند کشور شما وجود ندارد: "احمدی نژاد گفت

  )]٢٠٠٧٫٠٩٫٢۵ (١٣٨۶ مهر ٣سه شنبه صدای آمریکا ) [ ٣.( پاسخ آقای احمدی نژادبا واکنش حضار روبرو شد"دریافت کرده اند

وقتی صحبت از آزادی بيان و اندیشه در آمریکا می شود پاره ای ممکن است توجه نکنند که آزادی بيان همراه با خودش مسئولي"

آزادی بيان معنایش این نيست که کسی بدون مسئوليت هرچه دلش خواست بگوید و انتظار شنيدن حرف مخالفی .  دیگران را نيز به همراه داردحرف

شاید آقای احمدی نژاد رئيس جمهوری اسالمی ایران نيز دیروز تا پيش از سخنرانی در دانشگاه کلمبيا دچار چنين توهمی بود، . هم نداشته باشد

بولينجر رئيس دانشگاه کلمبيا که او را بخاطر انکار هولوکاست تحریک کننده ای گستاخ یا بيسوادی خطرناک نکه پس از شنيدن حرف های آقای چنا

 ] صدای آمریکا–احمد رضا بهارلو ." [توصيف کرد آشکارا یکه خورد و حرف های او را توهين به خود و حضار تلقی کرد

د به عنوان عصاره حکومت بيست و هشت ساله جمهوری اسالمی مورد تحقير قرار بآقای احمدی نژاد باعث شدن"

کسی ایشان را فقط بخاطر سخنرانی که دیروز قرار بود بکنند مورد موأخذه قرار نداد اظهارات رئيس دانشگاه ... گرفتند طبيعی است که حقشان بود

 این است که آقای  این قضيهبسيار مهمی بود که این رژیم از خودش نشان داده نکته  اد بلکه بخاطر عملکرد طوالنیفقط بخاطر آن سخنرانی نبو

که واژه بسيار نادرستی است واژه همجنسگرا را حداقل _  مستند یعنی انکار به روایت ایشان  همجنس باز دروغ فاحشاحمدی نژاد با بيان یک 

با انکار وجود همجنسگرا در جامعه ایرانی کال اعتبار سخنان خودش را هر آنچه گفته بود مخدوش کرد _ ند ایشان می توانستند بکار ببر

ایشان ... و همه دانستند که ایشان آمده است که با دروغ پردازی یک چهره زیبا به حکومتی بدهد که عملکردش پيش روی مردم استو از بين برد

شما حتما رسانه های ]... شد[تبدیل به یک جوک ] مهر٢ سپتامبر ٢۴[ن نمایش بود به همين دليل از دیشب اصال فاقد کوچکترین ابزاری برای ای

آمریکا را دیده اید این مطلبی که ایشان راجع به همجنسگرا ها گفت و باعث خنده حضار شد به طوری که خود ایشان هم خنده اش گرفت، تبدیل به 

 و این بسيار باعث تأسف مردم در جلسه احمدی نژاد خندیدند اما نه با او به او خندیدندگویند که می ] شده[یک جوک روز در آمریکا 

 ]شهرام همایون در گفتگو با احمد رضا بهارلو.[است

 !جناب آقای رئيس جمهور 

از اینکه مجبورم شما را رئي

من یک همجنسگرا هستم و عليرغم فرمایش جنابعالی وجود دارم نظایر من در پایتخت یعنی همانجایی که . جمهوری اسالمی حاکم بر ایران هستيد

 .تصادفًا شما هم حضور دارید هستند تعدادشان را نمی دانم  و اگر هم می دانستم به شما نمی گفتم

خطاب کردید من سخنگوی دیگران نيستم بنابراین از جانب خود خطا" همجنسباز"من را شما من و امثال 

شما به راحتی مرا از حق شهروندی . همجنسگرایان در ایران وجود دارند هر چند که بر این باورم که شما این کلمه را برای تحقير من بکار بردید

هنگامی که هواپيمای شما بر خاک آمریکا فرود آمد یکی از معتبرترین و معروفترین روزنامه های آن کشور .. جودم را نادیده انگاشتيدمحروم کردید و و

دیلی نيوز چاپ نيویورک در صفحه اول خود با تيتر بسيار درشت و غير معمول که تقریبا تمامی صفحه را پر کرده بود همراه با عکسی از شما اینچنين 

حتما وقتی به محل برگزاری سخنرانی می رفتيد دانشجویان و مردمی را دیدید که تصاویر شما را در ميان آرم ) ۴"(شيطان به زمين نشست: "وشتن

همينطور پالکاردهای متعددی که بر روی آن همراه با عکس شما نوشته ". هيتلر زنده است: "اس اس در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود

می دانيد با دیدن همه اینها چه حالی به من دست می دهد؟ با خود می اندیشم چرا باید مردی که نماینده کشور من است " . برو به جهنم"د بودن

اینهمه آبرویم را ببرد؟ چرا باید احساس شرمندگی و شرمساری کنم از اینکه انسانی چون شما رئيس دولت ایران است و با ندانم کاری ها و صحبت 

 ! ای نا بجا باعث آبروریزی می شود؟ه

در جایی دیگر درست بر روی دیواری نزدی

 که در دقایق پایانی عمر بودند آیا گزارش اعدام های همجنسگرایان به شما نمی رسد؟ 

ه شما مشغول سخنرانی بودید تنها و تنها در دو موقعيت برای شما در تمامی زمانی ک

شدید و دو بار هم تقریبًا همه حضار " هو"البته بارها ". دانشگاهيان کلمبيا را به دیدار از ایران دعوت نمودید"و دیگر در زمانی که " اتمی مخالف است

 .خنانتان خندیدند وای بر ایران وای بر بخت من که شما باید نماینده کشور من باشيدبه س
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جرأت آن را داشتم بر روی پيراهنی سفيد این عبارت را بنویسم و بر تن کرده در همه جای این سرزمين محنت 

ز برادر آیا وقت آن نرسيده که مانند تمام سازمان ها و ان جی او 

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

 .بيش از سه مليون یهودی دومين شهر یهودی نشين جهان است

ور داشتند و جمعيت بسيار بيشتری در محوطه چمن نزدیک 

 . هو کردند

 !می خواهيم بگوئيم ما هستيم

 نام خدا 

 مت رياست محترم جمهوري

ي براي شما مي نويسند آه شـما آنهـا را در برابـر ديـد همگـان انكـار آرديـد و                       شهروندان ايراني همجنسگراي           

ن شما در جمع دانشگاهيان تنها يك مورد موجبات تشويق و تشكر آنها را برنيگيخت آـه آن گزينـه خـط آشـيدن     

سگونه اند آه گمان نمـي آـنم آشـور مـا ،               

I'm Iranian gay, I already exist! 

ای کاش می توانستم یا بهتر بگویم 

 ! ای کاش می توانستم... دم با دو چشم خویش ببينند و باورم کنندزده بگردم تا مر

در پایان چون دیواری کوتاه تر از آرشام عزیزم نمی یابم خطاب به او می گویم ای عزی

رد مشابه اگر کسی دوباره چنين ادعایی کرد بتوانيم نشان دهيم ما هستيم و عضویت های دنيا سازمان ما اقدام به عضوگيری رسمی نماید تا در موا

سازمانی را داریم که مدافع حقوق ماست؟ در سؤالی که از آقای احمدی نژاد شد نام زنان و بهائيان هم آمد همه این گروه ها مخصوصًا بهائيان 

 بيفتند از آنان حمایت می کنند شخصی پيرو دیانت بهایی را می شناسم وقتی در خارج تشکالت منظمی را دارند که پشتيبان آنان است اگر به خطر

از انگشت بيرون آورده به " یا بها االبها: "از کشور بی پول و در مانده شد و مشکالت جدی برایش پيش آمد انگشتری را که به روی آن نوشته بود

اما ما چه؟ براستی اگر فردا برای من و امثال من . از یک ساعت تمام مشکالتش را حل کردندنماینده جامعه بهایی آن کشور خارجی داد و در کمتر 

اتفاقی بيفتد و آقای احمدی نژاد تصميم بگيرند برای اینکه به دروغگویی متهم نشوند تمام همجنسگرایان را از ميان بردارند من به کدام مرجع و نهاد 

 قانونی می توانم متوسل شوم؟ 

 

-

 نيویورک با داشتن -١

 هشتصد نفر که هفتصد نفر آنها دانشجو و صد نفر استاد دانشگاه بودند در سالن حض-٢

 سخنرانی را می دیدندمحل از یک صفحه مانيتور بسيار بزرگ مراسم 

 در واقع تقریبا تمامی حضار به ایشان خندیده و عده ای نيز ایشان را-٣

۴- THE EVIL HAS LANDED 

 

 

 

به

با سالم خد

آقاي احمدي نژاد ، اين نامه را جمعي از 

آقاي رييس جمهور ، شما در بيشتر مقاطع حرف دل مردم ايران را به گوش جهانيان رسانده ايد آه به همين دليل ايـن جمـع                           .وجود آنها را منكر شديد      

 .بزرگ ايراني از شما تشكر مي آنيم 

 در ميان سخناولي آنچنان آه شاهديد 

 درصدي مردم ايران بود آه شما به مراتب مورد لطف آنها قرا گرفته ايد و حمايتتان آرده اند ، پـس شـايد الزم باشـد دربـاره ي                    ١٠ تا   ٨روي خواسته ي    

نانتان آه داراي گرايش جنسي متمايزي از شما هستند ، بيشتر تحقيق و بررسي آنيد و بدانيد آـه اآنـون در جهـان حاضـر مقولـه ي                             اين جمع هموط  

همجنسگرايي ، طبق اعالميه ي سازمان بهداشت جهاني از ليست بيماري هاي شناخته شده خارج شده و يك گرايش طبيعي شناخته مي شود و                        

 . جواب داده شود و هرگزآنها را ناديده نگيرند و از وجود آنها چشم پوشي نكنند بايد به خواسته هاي آنها

 درصد دوجن٢ درصد دوجنسگرا و     ۵ درصد هر جمعيتي همجنسگرا هستند و همچنين         ١٠ تا   ٨طبق آمارها   

 هزار نقر در ١۵٠ار نيز آار شايسته اي نيست و به فرموده ي خود شما ، بايد در ايران هر ايران از اين آمار مستثنا باشد ، همچنين ناديده گرفتن اين آم     

ايران يك نماينده مجلس داشته باشند و همچنين حق داشتن نشريه و مطبوعات آزاد و گردهمايي ها ، آه باز هم گمـان نمـي آـنم ايـن جمـع از ايـن                                  
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ن پزشـكي و سـازمانهاي مربوطـه بـه اثبـات رسـيده                       

                   

 را حل آنيم و از خشونت با هموطنانمان دست برداريم و اجازه زنـدگي آرام و آسـوده اي       ايرانيان بدون دخالت دولتهاي خارجي مشكالتمان       

 همجنسگرا

 :رونوشت 

 دفتر مقام معظم رهبري

 ي اسالمي

 لل

 بشر

 سي ايراني

 

 دروغی بزرگ

 !که درایران همجنسگرا و همجنسگرایی وجود نداره دانشگاه کلمبيا ادعا کردند مدی نژاد در

ون کشورهای پيشرفته دنيا، نه تنها این گفته را 

 ر آزادیخواهان و برابریخواهان جوی از

 .راني مقيم داخل بي محبتي شده است قانون مستثنا باشند پس در حق اين جمع ميليوني اي

هراس داريد ، عرض آنم آه به گفته متخصصـي) به قول شما مرض   (اگر هم از سرايت اين گرايش       

مابقي جانداران زنـده نيـز ايـن حالـت آـامال      است آه اين گرايش مادرزادي بوده و قابل تغيير به غير ، نه براي فرد و نه براي متخصصان نخواهد بود و در            

 درصد مخلوقاتش را اشـتباه نخواهـد آفريـد و    ١۵طبيعي است و اگر اين خواسته را نعوذباهللا اشتباه خداوند مي پنداريد ، عرض آنم آه هيچگاه خداوند  

 .د ؛ پس ما هم بياييم به خداوند بزرگ اتهام و افترا نبنديم در قرآن مجيد فرموده است آه ما انسانها را به گونه هاي مختلف آفريديم تا در آن بياندشي

البته و صد البته اين جمع زندگي آرام و بدون ترس را از شما خواستارند و مطمئن باشيد هيچگاه به هيچ حزب و گروهـي وابسـتگي ندارنـد و هيچگـاه

عات ملي و دسترسي به علم و آتاب و سايتهاي اطالع رساني در اين زمينـه                دنبال بي بند و باري نمي گردند و اجازه ابراز موجوديت و حضور در اجتما              

هستند و هيچ در خواستي از شما براي آزادي خواسته اي منحرف و مستهجن ندارند و تنها خواستار محبت وعدالتي آه هستند آـه بـه همـه وعـده                          

 .داده ايد 

اميدوارم ما

به قول شما مردم ايران دنبال حزب و دسنته نيستند و دوست ندارند بين اصالح طلب و اصولگرا تمايزي قـرار دهنـد و فقـط خواسـتار                             .را به آنها بدهيم     

اريم هر دويشان پيگير اين مسئله باشند و براي نظرات ايرانيان احترام قائل شوند همچنـان آـه بـراي    احقاق حقوق بشر و آزادي بيان هستند آه اميدو       

 ٠٧/٠٧/١٣٨۶                                                                                                                                  .دانشجويان آمريكايي 

 از شهروندان ايراني جمعي

 

 دفتر رياست قوه قضائيه 

دفنر رياست مجلس شورا 

 دفتر جبهه دوم خرداد 

 سازمان ملل متحد 

سازمان عفو بين الم 

سازمان ديده بان حقوق  

دگرباشان جن(سازمان ايرآيو  

 

 با درود

آقای اح

همچ مردم جامعه ایران هستم، با دیگر من به عنوان یک همجنسگرای ایرانی که خواهان حقوق برابر

 .می کنم به نفی موجودیت خود و دیگر همجنسگرایان ایرانهمچنين شدیدا اعتراض  دروغی بزرگ می شمارم،

اعدام همجنسگرایان و دیگ شاید ایشان و رژیم جمهوری اسالمی بتوانند با ترساندن، دستگير کردن، شکنجه و

 .انکار کنندخفقان بوجود بياورند؛ ولی بی تردید نمی توانند موجودیت و هویت ما را  ترس و

 ١٣٨۶سوم مهرماه ، با سپاس 

 نروژ، عليرضا هيبتان 
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 !ی احمدی نژاد با شما هستم

شما و حضار در دانشگاه کلمبيا بودم  چند دقيقه از سخنانتان ٢٢:٣٠صدا و سيمای حامی شما فقط در اخبار . ن

ی شما وسعت دارد و 

رتی بزرگ نبود و بی تعارف 

هم که شده به حالتان تاسف بخورم و بگویم آقای 

ه کلمبيا شما را دیکتاتور کوچک خواند و آنطور با جمالتش تحقيرتان کرد دانشگا

 

 قربانی این منطق شوید و چقدر 

 پس من برگ چغندرم؟

از جمله سخنان گهرباری که ایشون بر زبان آوردند .  تو کف سخنرانی باشکوه آقای احمدی نژاد به سر می برند- ایرانيهاصوصًا

ن هميشه مسائلی را 

اگر یادتون باشه ایشون در برنامه کوله پشتی اعالم کردند که به پوشش 

آقا

دیر وقت بود و بی قرار شنيدن سخنا 

ين دليل خوبی بود برای اینکه بدانم آنجا حرف هایی زده شده که مورد پسند شما و همفکرانتان نيست و پخش کرد و هم! را به طور نيمه مستقيم

 . این همان منطق شما است که آنچه را که نمی پسندید، حذف باید شود و چه منطق پست و دردناکی است این منطق

وشبختانه دنيای مجازی خيلی بيش از قلمرو دیکتاتورسعی کردم از طریق اینترنت بدانم چه در دانشگاه کلمبيا می گذرد و خ

 . هنوز می توان از طریق آن ذره ای عطر خوش رسانه های آزاد را حس کرد و از طعم خوش اخبار بی سانسور لذت برد

و حقا! دی کوچکمی خوانم و می خوانم و جایی هم می بينينم اما هرچه خواندم و هرچه دیدم چيزی بيش از توصيف مر

 .بگویم من هم با حضار بر شما خندیدم و به جای همه، حتی خودتان به حالتان تاسف خوردم

حقارت سخنان شما و آن انکار تمسخر برانگيزتان انقدر بزرگ و تاسف برانگيز بود که برای یک بار 

انکار کنيد باز من هستم و خواهم بود و به دیدن و تایيد شما نيازی ندارم و این شمایيد ) به عنوان یک همجنسگرا ( دی نژاد هر چه هم که مرا احم

 .که با نادیده گرفتن من و حقوقم خود را حقير و حقيرتر می کنيد

آقای احمدی نژاد دوست داشتم برایتان بنویسم که از اینکه رئيس 

متاسفم ولی خوب که فکر می کنم می بينم فقط از این بابت می توانم بر شما تاسف بخورم که نمی خواهيد حقارت و پستی افکار و منطقتان را

 . عاقلی بود بر حال خود زار زار می گریستببينيد و تاسف می خورم که بر خنده حاضرین لبخند زدید، که آنجا هر 

آقای احمدی نزاد منطق حذف آنچه که نمی پسندید تاسف دارد و بدانيد دور نخواهد بود روزی که خود شما بزرگترین

 .دوست دارم آن روز را ببينم

 )پسر ( رضا 

 

 
 خ–این روزها همه دنيا 

 می خواستم خطاب به ایشون عرض کنم که پس من اینجا برگ چغندرم؟ . این بود که در ایران هيچ همجنسگرائی وجود ندارد

من فکر می کنم دوست دارید جلب توجه کنيد چو.  خيلی چيزها را نادیده بگيریدآقای احمدی نژاد شما اصوال عادت دارید که

یا شاید هم دچار توهم هستيد یا ماده مخدری استفاده می کنيد که بخشی از حافظه شما را زایل . انکار می کنيد که تمام دنيا آنها را قبول دارند

خودتون هستيد و اصال با دنيای خارج ارتباط ندارید برای همين از دنيا و مسائل آن بی خبرید و هميشه من احساس می کنم شما در عالم . کرده

به هر حال اگر واقعا از حضور همجنسگرایان در ایران بی خبر هستيد من، دختر همجنسگرای ایرانی، . حرفهائی می زنيد که همه به شما می خندند

 را در داخل ایران می شناسم به اطالع جنابعالی می رسانم که ما همجنسگرایان ایرانی طبق آمار جهانی در حاليکه گی ها و لزبين های زیادی

روزی که به حقوق انسانی و شهروندی ما همجنسگرایان ایرانی احترام گذاشته شود و ما بتوانيم . جمعيت ایران را تشکيل می دهيم% ١٧حدود 

من به شما توصيه . م کنيم، به همگان ثابت خواهيم نمود که چه خيل عظيمی از مردم را شامل می شویمحضور خود را در جامعه به طور علنی اعال

 بهمنی هم پرشکوه تر و پر جمعيت تر ٢٢می کنم حتما در اولين پراید ما ایرانيها شرکت کنيد تا ببينيد که این راهپيمائی از هر تظاهرات روز قدس و 

شرکت کنندگان در این راهپيمائی کسانی هستند که به ميل . یگر هم این راهپيمائی با آن تظاهرات خواهد داشتو البته یک تفاوت د. خواهد بود

خود و با غرور و افتخار از سراسر ایران در این پراید شرکت می کنند نه یک عده بچه مدرسه ای یا مردم ساده از روستاهای دورافتاده که به زور برای 

 . استکبار جهانی به خيابان کشانده شده باشندکوباندن مشتی به دهان

راستی آقای احمدی نژاد شما احتماال قاضی مرتضوی را می شناسيد؟ 

ی هوی متال و با پوشش خاص خودشون تبليغ مردم ایران کاری ندارند اما به دليل آنکه بعضی از ایرانيها همجنسگرا هستند یا طرفدار گروهها
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 هيد گفت؟  آیا باز هم منکر وجود همجنسگرایان در داخل ایران می شوید؟ 

 من که هستم؟

اد ميهنم مو به مو به سخنانتان گوش کردم، از آن رو که شما را نم! تر احمدی نژاد، سخنرانی های شما را در نيویورک و دانشگاه کلمبيا دیدم

 

اگر چنين چيزی ندارید من نوعی چرا ! باید بگویم جناب دکتر ، پس من که هستم؟! ن جمله است که ميگویيد نداریم 

و یا  د؟خواب نتان هم راحت می

که همين کلمه های پوچ بود که به انتقام اسالمی 

د، بر سر خودتان 

 ... ن زمين را از خداوند یکتا دارم 

 "یک همجنسگرای ایرانی "

 

، نيروهای امر به معروف و نهی از )که البته این نظر ایشون بود و چنين چيزی حداقل در مورد همجنسگراها واقعيت ندارد(گروههای خود را می کنند 

 . منکر به همجنسگراها و طرفداران هوی متال اخطار خواهند داد

ن سخن قاضی مملکت خودتان چه خواآقای احمدی نژاد در برابر ای

 یک لزبين

 

 

 با درود 

جناب دک

جناب دکتر محمود احمدی نژاد در دانشگاه از شما سوال شد که ! باری به جز یه روانپریشی شدید، چيزی در متن صحبت های شما ندیدم ! ميدانم

:نمدو نکته را الزم به ذکر ميدا! چرا هموسکشوال ها در ایران از آزادی بر خوردار نيستند و شما گفتيد ما در ایران همجنسباز نداریم

! شما به عنوان یه انسان با تيتر دکتری از آن جهت که کسی به عقل شما شک نکند باید فرق همجنسگرا و همجنسباز را بدانيد: ابتدا این که

ان و" و مانند جمله تاریخی ! ميباشد و اميدوارم فرق این دو کلمه انگليسی را تشخيص دهيد) Pedophile(و همجنسباز ) homosexual( همجنسگرا 

 .تان نشود " دقيقه پليز 

نکته دوم بخش انتهای ای

وق باعث روانپریشی بيشتر همجنسگرا هستم ؟ قصد آوردن دالیل بيشمار پزشکی و روانشناسی را برایتان ندارم زیرا نيک ایمان دارم که دالیل ف

و از سویی ! جناب دکتر احمدی نژاد بسيار خوب ميدانم که سخنرانی شما در کلمبيا و نيویورک ، دم تکانی برای اربابانتان بوده! شما ميشود 

وم جامعه بپردازد و خون پدر استخوان پرت کردن برای پاسدار شریعت مداری و شرکایش تا در روزی نامه کيهان بهتر بتواند به سرکوب این قشر مظل

 "  نظر شخصی تان را عرض نمودید "گرچه جای اميد هم باقی گذاشتيد که ! من و پدران من بيش از این پایمال گردد

برایم سوالی پيش آمده و آن این که دکتر گرامی شما زمانی که چشم هایتان را ميبندید و به خواب فرو ميروید ، وجدا

ميدانم و ميدانيم که اعالميه حقوق بشر اسالمی که توسط همپالگی های شما طرح و ! وجدانتان هميشه در خواب است؟ نيک است تامل کنيم

ر به و این مهم باعث آن ميشود که انگلوساکسون ها بهت! تدوین ميشود ، تنها و تنها به قصد خدشه دار کردن و نابود کردن ساختار حقوق بشر است 

فردریش " اما تاریخی هست ، تاریخی که امروزه به قوه ! و شما و رفقایتان نيز خدمت خود را به برترین طرح ممکن انجام داده باشيد ! چپاول بپردازند 

! یت نشان دهد و این تاریخ بی رحم ترین جالد است که توانسته تا امروز دجال های بسياری به بشر"! دلقک شمرده " سقراط را " ویلهم نيچه 

بترسيد از آن هنگام که ! بترسيد از آن هنگام که آزادی سر لوحه بشریت کشور ما گردد ! بترسيد از آن هنگام که اسم شما در رده سقراط قرار بگيرد 

 ! کنيم کنند چنان که ما با نسل قاجار چنين می کودکان فردا به شما ها ميخندند و نفرینتان می

دانيد بهتر است بگویم  اگر هم نمی! ما معنای واقعی کلمه را شاید بدانيدش! دکتر احمدی نژاد 

 ! جناب دکتر احمدی نژاد نسل شما هم به دنيا خواهد آمد و بترسيد از آن روز که نسل شما از پدرشان خجل باشند!  منجر شد۵٧

ند شما نيز بر اثر یک فالش در موسيقی الهی همجنسگرا باشد که چماقی که بر سر ما افراشته ایو جناب دکتر آرزو ميکنم که فرز

 .... نيز فرود آید 

آرزوی پيروزی ایرا

  یک ایرانی        

 



   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ٩١  

 محکوم می کنم

يس جمهور نامنتخب کشورمان در جمع مردم و دانشجویان دانشگاه ئ سخنان توهين آميز احمدی نژاد ر"٢۶گ پسر وبال"ه ی 

سفير صلح،سفير !!!نرانی ميکنه

 من هستم

 اطالعی رئيس جمهور محترم، درباره وجود و یا عدم وجود همجنسگرایان در ایران من هم همانند بسياری دیگر حضور خودم را ه اظهار بی

م که باید رسيدگی شود که چرا افتخار یک رسانه ی ملی این است که فرد عالی رتبه ی مملکتی را به خاطر اظهار نظرش درباره 

 مهدی برزین

ز صبح که از خواب پا می شم تا وقتی که ميخوام دوباره مثل هميشه بخوابم یه دليل احمقانه برای عدم یکنواختی روزهام پيدا می 

 يل منو روزانه به فکر وادار می کنه

 .ه که گاهی با خنده های انفجاری ترکيب می شه

 اعال

 

 این مملکِت بال زده وفادارهساسی 

 یه عده دیگه رو از دور و برش جدا کنيم هيچ فرقی با بقيه ملت نداره

  احترام می ذاریم آگاهانه زیر پا بذاریم

نویسند* واران*من 

س باز و منحرف جنسی خطاب کرده و .ج.ن.م.س گرای ایرانی را یک مشت ه.ج.ن.م.ایشان جمعيت ميليونی ه.کلمبيای آمریکا را محکوم می کنم

 .پس از بيان این سخنان جمعيت حاضر یکپارچه او را هو و مسخره کردند.گفت در ایران همچين کسانی وجود ندارند

شما را به خدا ببينيد چه کسی شده نماینده ما در یک کشور متمدن و سازمان ملل که به نمایندگی از ما سخ

 !!!دموکراسی،نماینده مردم ایران

 

 

 با سالم

با توجه ب

 .اعالم می کنم

در ضمن باید بگوی

 جنسگرایی و هو کشيدن مردم را نشان دهد و به آن ببالد؟هم

 با تشکر، آریا

 

 

 

مدتيه که هر رو

 .کنم

اون دل

دليل افسردگی هر چه بيشتر من می ش

 هر روز یه خبر و یه دسته گل جدید

 هر هفته یه اتفاق رقت آور 

و گاه گاه سوتی های در حد 

درست حدس زدید منظورم همونه

 همونی که محمود احمدی نژاده

 رئيس جمهور ایران

کسی که به قانون ا

 شخصی که سرنوشت محتوم ملت ماست

 یک نمونه واالی شخصيت ایرانی

کسی که اگر یه عده روشنفکر و 

 اون کسی ست که دائما به ما یاداوری می کنه که ما همه مثل هم هستيم

 دروغ بگيم و هر چی رو که در ناخودآگاه جمعی ایرانی بهشما همه می تونيم
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 تاریخ چند هزارساله ی خودش 

 رآورنده ی پادشاهان و حاکمان زورمند بوده

 نن

 

 که کجایی؟ی بزنيم 

 ند عجله ی ما بود

  باید از خونه بيرونش می کردیم 

 ه می کشد دچار تهوع شویم؟می زند و وعده می دهد دروغ می گوید  وشاخ و شان

 .ساله گریبان چاک نمی کنيم؟ خب پس ما عاشق دروغ و دروغ گو ایم

انتخابات رو تحریم می .  می شویم

ت چيزی رو قبول نداریم اون رو نفی می کنيم، آقای رئيس جمهور هم وجود همجنسگرایان رو در 

رو کامل 

 .ی همه چيز از دست رفت و آبروی چندهزار ساله مون رفت بهتره یه کم تأمل کنيمخوایيم گریبان بدرانيم که ای وا

  عروسک بدبخت

نطقه حراج می شه و یا روزی که دانشجویی که جگرگوشه ی من و توست بدنش پاره پاره می شه من و 

ين مردم با لگد توی ماشين پرت می شه به خاطر اینکه یه مقدار جزئی خواست خودش رو توی لباس پوشيدن اعمال کرده بود 

وردیم و بعد به معلول اقدامات خودمون بپردازیم و البته ی اول به خودمون نگاه کنيم و ببينيم که چی به سر خودمون آ

 فقيه نظام اسالمی تاب می خوره

این شخصيت اساطيری مآب همون رابين هود ایرانی و حاال دن کيشوت ایرانی آیينه تمام قد زندگانی ملِت که در طول

 پرستنده ی قدرت بوده

دان و بستایشگر قدرتمن

احمدی نژاد نوستالژی یک گروهی ست که خودشون رو ملت می دو

ای کاش وقتی این بيچاره رو نقدش می کنيم یه کم به گذشته نگاه کنيم

 از ما نيست که بر ماست؟: به این فکر کنيم

به وجدان خوابيده توی الکل خودمون یه نهيب

 این فرزند خلف ماست 

همون طور که انقالب فرز

 رضا خان فرزند حماقت ما بود 

و اصالحات که بچه سرتق بود و

چرا باید ما از وجود این شخص که هر روز می رود می آید حرف 

 مگر همه ی ما به دروغ ها دل نبسته ایم

به دنبال کلمات افسون گرانه ی چند هزار

برای رسيدن به قدس راهی کربال. و دروغ ها باید اون قدر بزرگ باشن که باورشون کنيم، پس انقالب می کنيم

 .کنيم و بعد به جای اصالح دوباره انتخاب می کنيم

دیروز بنا به عادت هميشگی ما ایرانی ها که هر وق

 .به همون سادگی که ادعا می کنن توی کشور ما آزادی بيان مطلق هست. فی کردنهمون طور که وجود جنبش زنان رو ن. ایران نفی کردند

روح اهللا خمينی هم خودش . همين حرفها رو شاه هم می زد. خاتمی هم بود همين حرف رو با پيچيدگی بيشتری می زد. این یه امر بدیهيه

ه دار تلویزیونی شده که ما خودمون فيلمنامه نویس و کارگردانش هستيم و این مثل یه سریال دنبال. کننده ی دمکراسی ناقص غرب می دونست

هروقت فيلم  اصطالحًا ناکام می شه ما صحبت از دخالت همه عوامل زمينی و فرازمينی می کنيم به غير از شخصيت شریف خودمون که همه کاره 

 .این وضعيت بودیم

پس دوباره اگر می 

 .به خودمون رجوع کنيم

ببنيم مقصر کيه ما یا اون

وقتی ناموس این مملکت توی کشورهای م

 جای معرکه ایم؟تو ک

اون روزی که دختر هم

 .خوب باز هم من و تو مسئوليم

اینها رو برای این نوشتم که بدون

 اینقدر این بيچاره رو بزرگش  نکنيم که اصل مسأله از یادمون بره

این عروسک عالوه بر محصول خود ما بودن نخ اش تو دست ولی 

 پس منزجر نشوید و البته همين االن منفجر نشوید
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 م؟من وجود ندار

قدرت بيان این مساله را نه تنها به  همچنين من یک همجنسگرا می باشم که به دليل مسائل کشور، . تهران هستمیدانشجو ،

 آیا ما خود خواستيم که .جای افراد همجنسگرا بگذاریدآیا شما برای یک بار هم شده که خود را به 

 پس آیا باید تمام افراد دنيا را اعدام و مجازات کرد؟ دیگر که به جنس مخالف گرایش دارند می باشد،

د داشته 

 اه من است که اینطور بوجود آمده ام؟

به " ازهمجنس ب" در ایران و جهان حمایت شود و بر این مساله تاکيد اکيد دارم که از بکار بردن کلمه 

من شهریار .با سالم

 .جامعه که به خانواده و دوستان خود نيز ندارم

من از آقای احمدی نژاد این سوال را دارم که 

 اینطور باشيم و یا طبيعت ما اینست؟

 این احساس ما همانند احساس افراد 

همجنسگرایی نيست پس من کی هستم؟ آیا من وجود ندارم و یا نمی خواهند که وجواگر در ایران  من از آقای احمدی نژاد سوال دارم،

 باشم؟

آیا این گن

من خيلی سعی دارم تا از حقوق همجنسگرایان

 مگر ما از روی هوس صاحب این گرایش شده ایم؟ .اجتناب شود" همجنسگرا"جای لغت 
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 همجنسگرایان در ایران ،درباره نقض حقوق بشر

 

 سپتامبر ٢۴نژاد در سخنرانی خود در دانشگاه کلمبيا در روز  محمود احمدی 

يا٢

ت این ن

تا ٢٧پارسی، آرشام . رو با آرشام پارسی به گفتگو نشستم کی ساله ، دان 

در پ بو ام با و

R   ع

توضيح " دگرباشان جنسی"  کنم ابتدا درباره واژه  خواهش می» سازمان دگرباشان جنسی ایرانی« از شما به عنوان مسئول هيات مدیره :دتی

داده 

ی  معنای واژه  سازمان همجنسگرایان ایرانی این واژه را به دو هزار و ششا شده بود و پس از آن در سال 

، ) ل

 

گيرند و این تبعيض تنها   مورد تبعيض قرار میحقوق دگرباشان جنسی ایرانی است یعنی جمعيتی که به دليل گرایش جنسی شان 

رد 

دفاتر کميسریای عالی   دگرباش ایرانی در سرتاسر دنيا حمایت می کند و با ارسال گزارش های متعدد به 

 حق 

از این طریق  اره آن منتشر شده است و 

جناحی عمل می کند   . ر

 ؟!گرا نداریم، پس من کی هستم در ایران همجنس

 سهيال وحدتی/ گفتگو با آرشام پارسی

 ٢٠٠٧ سپتامبر ٢۵سه شنبه 

 

آقای

یران " اعالم کرد که ٠٠٧ و !" باز نداریم همجنس ما در  و بالفاصله سازمان ایرک

اد که در آن نوشته بود -ای ترنت فرس  از " پس ما کی هستيم؟"ميلی روی ای

کاناداست که  سال ران زندگی ٢٠٠۵شجو، و مقيم رده و در رابطه  می  در ا

ده و سپس به کانادا مهاجرت  با انتشار اخبار و واقعيت زشکی درباره همجنسگرایی فعال ن  این ن مستعار  سازمان. کرده است های  وی اکن

I      * دگرباشان جنسی ایرانی anian Queer Organization   (IRQO)  است سازمان این اليت دارد و در حال حاضر مسئول هيات مدیره   . در تورنتو ف

    

وح

های آن که از چه  سپس درباره این سازمان و فعاليت ز کجا آمده و دقيقا چه مفهومی دارد و دقيقا چه مفهومی دارد؟ و دهی که از چه زمانی و ا

گيرند دقيقا چه اقداماتی انجام  گرایش جنسی مورد تبعيض یا خشونت قرار می زمانی تاسيس شده و در راه دفاع از حقوق کسانی که به خاطر 

  .کند  دنبال میهایی را و چه سياست

ده:پارسی  این واژه قبلن در ایران استف

ی  به این ترتيب واژه. دایرانی تبدیل ش فراگير برای نام گذاری خود به کار گرفت و از سازمان همجنسگرایان ایرانی به سازمان دگرباشان جنسی 

هوموسکشوا (جنسی را برای اشاره به جمعيت همجنسگرایان  دگرباشان . دگرباش در سطح وسيعی مورد استفاده رسانه ها و مردم واقع شد

پنج ساله که اندن یک دوره سازمان دگرباشان جنسی ایرانی پس از گذر. به کار می بریم)  ترنسجندر (  و دگرجنسگونگان )  بایسکشوال (دوجنسگرایان 

رها بحرینی و سام کوشا در تورنتو  در ایران و ترکيه به سر آمد با مدیریت آرشام پارسی، نياز سليمی، دکتر ویکتوریا طهماسبی، ساقی قهرمان، 

  .فعاليت می کند

هدف ما دفاع از 

. زندان و اعدام مجازات می کند، اعمال نمی شود از طرف دولت حاکم ایران که به دليل گرایش جنسی افراد آنها را به جریمه های نقدی، شالق، 

 سایت سازمان از موارد قتل، تجاوز، خودکشی و طزیادی را می توانيد در گزارشات . حتی مردم نيز در این تبعيض ها و محکوميت ها سهيم هستند

  . شدن از خانواده و اجتماع بيابيد

 از پناهجویان  (IRQO)  سازمان ایرکيو 

و تالش می کند تا پناهجویان را در کسب یی و امریکای شمالی از حقوق دگرباشان دفاع کرده پناهندگان سازمان ملل متحد و دادگاه های اروپا

 درصد پرونده های درخواست پناهندگی که توسط سازمان دنبال نودنزدیک به  پناهندگی خود یاری دهد و تا به امروز بسيار موفق بوده است؛ تقریبا 

  . اند دادگاه های اروپایی و امریکای شمالی پذیرفته شده  در شده اند، به نتایج موفقيت آميز رسيده و

 شمسی و دو نموده است که تا به حال   ** همچنين سازمان اقدام به انتشار مجله ی الکترونيکی چراغ

  .نموده استسعی در معرفی دگرباشان جنسی به جامعه ایرانی و از بين بردن دگرباش ستيزی 

ا سازمان ایرکيو یک سازمان حقوقی است و به هيچ ارگان و یا احزاب سياسی وابستگی ندارد و ف
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ق بشر دگرباشان دفاع 

همجنسگرایان مایل  که    همانطور. توان کسی را مجبور به کاری کرد که گرایش و کششی ندارد نمی. ویج همجنسگرایی وجود ندارد

ی 

ی 

در رشد آگاهی جامعه   و به این گونه پرسش ها پاسخ داده و سعی جنسی ایرانی حمایت کند

 های آماری درباره تعداد ایرانيانی که همجنسگرا هستند وجود دارد؟  داده آیا هيچگونه

ده درصد هر جمعيتی   هشت تا آمارهای جهانی

رصد 

برای تعيين جرم استفاده  هایی  ر به خاطر گرایش جنسی چگونه بوده وهست؟ از چه واژهکشو

بزرگ معموال این فشارها  در شهرهای . 

 

 

ر 

مربوط به دگرباشان، و یا در  ش هایی از دستگيری افراد هنگام تردد در خيابان، یا تردد در سایت های اینترنتی 

اند؟ و در این راه تا چه حد  شده کنند؟ یا حتی برای این منظور تاسيس  رایان ایرانی دفاع کرده و یا می

دیده بان حقوق بشر در نيویورک، کمسيون جهانی حقوق بشرهمجنسگرایان در نيویورک، جمعيت جهانی  همجنسگرایان در بلژیک،  ا

حقو  آیا سازمان درراه ترویج همجنسگرایی فعاليت می کند و تالش به اشاعه همجنس گرایی دارد، یا اینکه فقط از :وحدتی

 می کند؟

 تر:پارسی  

ها خود نيستند و افراد معمولن از گرایش نيستند با جنس مخالف خود ارتباط جنسی داشته باشند دگرجنسگرایان هم مایل به ارتباط با همجنس 

ترویج کرد اما همجنسگرایی همانند یک مکتب و یا حزب نيست که  بسياری بر این باور هستند که همجنسگرایی را می توان . کنند پيروی میخود 

 برقراربسياری بر این باورند که به دليل نبود شرایط ویژه در ایران و سخت بودن. عضویت آن در بيایند تالش شود تا افراد بيشتری به آن بپيوندند و به 

و این فشارها  مخالف عده ای به همجنسگرایی رو می آورند در صورتی که این کاملن غلط است زیرا اکثریت ایران دگرجنسگرا هستند  ارتباط با جنس 

  . آنها را به ارتباط همجنسگرایانه سوق نداده است

سازمان ایرکيو تالش می کند که از حقوق دگرباشان 

  . نماید

 :وحدتی

 سازمان ایرکيو به دليل شرایط موجود در ایران آمار دقيقی در دست ندارد اما به استناد :پارسی

جهانی می توان تحمين زد که پانزده تا هفده د به عبارتی به استناد آمارهای . همجنسگرا، پنج درصد دوجنسگرا و دو درصد دگرجنسگونه هستند

این آمار آشکارسازی دگرباشان و اعالم همجنسگرایان وجود ندارد زیرا الزمه ی صحت  به طور کلی آمار دقيقی از تعداد . جمعيت ایران دگرباش هستند

به دليل شرایط سياسی و باورهای فرهنگی حاکم بر ایران بسياری از مردم امکان و یا . حال حاضر امکان پذیر نيست گرایش جنسی آنهاست که در 

  . تمایل علنی کردن گرایش جنسی خود را ندارند 

 ميزان سرکوب و فشار بر روی افراد داخل :وحدتی

 ند؟ شده ا ها چيست؟ و حدودا تا کنون چند نفر مجازات  هایی اعمال شده برای این جرم شود؟ مجازات می

ير است فشار و سرکوب دگرباشان جنسی در داخل ایران بسته به شرایط اجتماعی آنها کامال متغ:پارسی

نيز در مواری اتفاق می افتد که دگرباشان ترجيح دهند  از طرفی . آشکارتر می شود و اخبار آن منتشر می گردد اما در دیگر شهرها این طور نيست

. ای مضاعف خانوادگی و اجتماعی قرار می گيرندچون به راحتی تحت فشاره اخبار مربوط به دستگيری و یا جریمه ی آنها در جایی منتشر نشود 

ایران اطالع دقيقی از محتوای پرونده های جزایی در دست نيست و در اکثر موارد احکام صادر شده با متاسفانه به دليل سيستم بسته ی قضایی 

مجازات می شوند يل گرایش جنسی شان دستگير و به عبارت دیگر دگرباشان به دل. دستگيری ونيز با مجازات متهمين همخوانی ندارد دالیل اصلی 

جرم نوشيدن مشروبات الکلی و یا شرکت د به عنوان مثال آنها را به . اما در احکام صادر شده توسط دادگاه هيچ نشانی از این موارد دیده نمی شود

. بوده و مشخصن به گرایش جنسی آنها اشاره نمی شودتعاریفی کلی  ميهمانی های فساد و فحشا و یا اعمال منافی اخالق مجازات می کنند که 

قانون نيز تعریف دقيقی ارائه نکرده است و عمل لواط را هم به عنوان رابطه ی جنسی و هم به . باشد در مورد اعدام ها نيز وضع به همين صورت می 

شوند و  می نظم عمومی و اعمال منافی عفت در کنار هم مطرح استفاده قرار می دهند و جرائمی نظير لواط، تجاوز، بر هم زدن  عنوان تجاوز مورد 

  . متهم محکوم به اعدام می شود

سازمان ایرکيو به صورت روزانه گزار

  . ددریافت می کن... ميهمانی های شخصی و 

هایی از حقوق همجنسگ  چه سازمان:وحدتی

  اند؟  موفق بوده

ن :پارسی  سازم

معدود اند سازمان های ایرانی مدافع حقوق بشر که از  اما متاسفانه . سازمان عفو بين الملل در لندن، و بسياری دیگر از سازمان های حقوق بشری

ر را منتشر نمی کنند و گزارشات حتی بسياری از رسانه های ایرانی این اخبا. ببرند همجنسگرایی نيز به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر نام 
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 .

دارد، به آنان کمک می کند  سگونه رفتاری بس متفاوت با دیگر دگرباشان 

از مخارج آن ها را نيز  رها ایران را بهشت دگرجنسگونگان می نامند چون دولت به آنها اجازه تغيير جنسيت داده و قسمتی 

 

مورد 

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

  www.irqo.net 

 *   www.cheraq.net  
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رسانه ی خود همسو نمی دانند به عنوان مثال می توان از سایت خبری گویا و بخش فارسی صدای امریکا نام برد مربوط به دگرباشان را با محتوی 

سایت های خبری . گزارش داد د مابقی آن را امریکا تنها اظهارات احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا را که در درباره همجنسگرایی بود سانسور کر صدای 

را تيتر خبرهای روز خود گذاشتند اما سایت " همجنسگرا نداریم ما در ایران "جمله ی آقای احمدی نژاد که ... بی بی سی، رادیو فردا، رادیو زمانه و 

  .منتشر نکرده است گویا این خبر و خبرهای مربوط به آن را تا این ساعت 

ظر می رسد که حکومت جمهوری اسالمی درباره افراد دگرجن به ن:وحدتی

آیا در این مورد جایی برای دادن امتياز مثبت به جمهوری . برگزینند که با مخارج نسبتا پایين تحت عمل جراحی جنسی قرار گرفته و هویت زن یا مرد را 

 سالمی وجود ندارد؟ا

 خيلی از کشو:پارسی

افراد خارج از نورم زیرا دولت ایران به هيچ عنوان  اما این رعایت حقوق دگرجنسگونگان نيست این دقيقن نقض حقوق آن هاست . پرداخت می کند

آنها یا باید زن باشند و یا مرد و ما بين این دو وجود ندارد و . تغيير جنسيت می کند دگرجنسگرایی را نمی پذیرد و دگرجنسگونگان را ناچار به عمل 

رد فشارهای اجتماعی اقدام بهتعداد بسيار زیادی از همجنسگرایان تنها به دليل کم ک. رسميت نمی شناسد گرایشی غير از دگرجنسگرایی را به 

. دارد رسد، اینطور پيداست که اقدام به خودکشی پس از تغيير جنسيت وجود  تغيير جنسيت کرده اند و از خبرهایی که به ما می عمل جراحی 

دگرجنسگونگان همچنين   .دگرجنسگونگان ایرانی به شدت مورد تجاوز قرار می گيرند و متاسفانه دادگاه ها به شکایات آنها رسيدگی نمی کند

تغيير جنسيت در . در سطح جامعه قابل لمس تر هستند تبعيض شدید جامعه قرار دارند و رفتارهای دگرباش ستيز بيشتر متوجه آنها می شود چون 

  .آزادی های فردی است ایران یک امتياز مثبت نيست و خود یک اجبار و نقض حقوق و 

  .به خاطر این گفتگو متشکرم آقای پارسی، از شما :وحدتی
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 صداهای خاموش

  )٠٧ سپتامبر ١۶( تورنتو -ام پارسی در برنامه صداهای خاموش، نشریه گذار 

می کنم که سازمان دگرباشان   در ابتدا از گذار و سردبير آن ساسان قهرمان تشکر

پارادکسی که در این عبارت موجود است می تواند به درستی تعریفی از زندگی . عنوان جالبی برای این برنامه انتخاب شده است، صداهای خاموش

 ميان می آورد به اگر کسی از حق رأی مردم حرفی به. یک قرن گذشته است از زمانی که مردم از به کار بردن کلمه ی دموکراسی هراس داشتند

گفتمان جنسيت و . هنوز امروزه صحبت از مسائل جنسی بی اخالقی تعبير می شود. حقوق دگرباشان جنسی نيز از این قاعده مستثنی نيست

از این ریخته . اما امروزه گفتمان دگرباشی جنسی همانند دیگر مسائل حقوقی مصداق روغنی است که ریخته شده و نمی توان آن را جمع کرد

 چون می توانند کم و بيش در امروزه در اکثر جوامع غربی کسی نمی تواند وجود دگرباشان جنسی را انکار کند و آنان را به بی حقوقی محکوم نماید

متن سخنرانی آرش

سازمان .  ایرکيو را دعوت کردند تا امروز در خدمت شما عزیزان باشيم-جنسی ایرانی 

 ٢٠٠۶ایرکيو پس از گذراندن یک دوره ی پنج ساله، که در ایران و ترکيه به سر آمد، در سال 

ها بحرینی با مدیریت آرشام پارسی، نياز سليمی، ویکتوریا طهماسبی، ساقی قهرمان، ر

نشریه چراغ، ارگان رسمی سازمان ایرکيو . و سام کوشا در کشور کانادا به ثبت رسيد

فعاليت های ما بر روی مسائل .  شماره ی آن منتشر شده است٣٢است که تا به حال 

فرهنگی و اجتماعی دگرباشان جنسی است و چنانچه فرد دگرباشی مجبور به خروج از 

 . و اقامت او در کشور امن را انجام می دهيمکشور شود مراحل پناهندگی 

ر اثر اجبار جامعه در اکثر مواقع بناچار خود دگرباشان جنسی یعنی همان همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی باشد، کسانی که ب

 . را انکار و سانسور می کنند و نقاب دلخواه اطرافيان را به صورتشان می زنند و از حقوق شهروندی خود محروم اند

صحبت از دموکراسی و حقوق فردی در خفا انجام می شد اما وقتی این گفتمان ها از پستوها و زیرزمين ها به ميان . انواع آزارها محکوم می شد

 . ردم شدآزادی، دموکراسی و برابری از جمله خواست های حقوقی م. مردم آمد و علنی شد دیگر کسی نتوانست آن را انکار و سرکوب کند

گرایش های جنسی تابو است، ممنوع و خط قرمز است و این در حالی است که اگر با خودمان رو راست باشيم در زندگی خصوصی مان ناگفته 

عاشق شدن، معشوق بودن، گرایش های جنسی خارج از عرف جامعه، کشش و تمایالت . د دارد که ما یا سرکوبش کرده ایم و یا پنهانهایی وجو

. جنسی خارج از قراردادهای مرسوم، عالقه های خاص، دوست هایی که فقط دوست نبودند، هم نشين و همدم مان بودند اما هيچ وقت نگفتيم

  . ترس از رانده شدن به انزوا و محکوميت های بی دليل یا شاید بی اطالعی از حقوق انسانی مانشاید دليلش ترس بوده، 

. ون ها، روزنامه ها و حتی به تازگی رسانه های رسمی داخلی نيز به این موضوع پرداخته اندرادیو ها، تلویزی. شدن چند سالی بيش نگذشته است

نمی خواهند . هستند" همه"هنوز خيلی ها نمی خواهند بپذیرند که وقتی از برابری و حقوق برای همه حرف می زنند دگرباشان هم بخشی از آن 

می " صدای دهلی نو"و یا " صدای امریکا"به " اینجا تهران است" با یک ذره تغيير مکان از قبول کنند که جامعه شان مثل یک رادیو موجی است که

این تنوع زبان و طول موج ها در جامعه . رسيم و به سادگی از ده ها فرهنگ، زبان و مرز رد می شویم و این جابجایی و تنوع را کامال طبيعی می دانيم

یکی همجنسگرا است، یکی دگرجنسگرا و دیگری هيچ تمایل . من رنگ قرمز را دوست دارم و شما آبی. شودبا گذر از یک فرد به فرد دیگر دیده می 

 . بله به سادگی تفاوت سليقه ها. به همين سادگی. جنسی ای ندارد

افراد . خانواده ها، دوستان و اطرافيانشان آنها را ببينند و با شيوه ی زندگی شان که در چارچوب نورم های اجتماعی می گنجد آشنایی پيدا کنند
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نامالیمات . با آنکه در سالهای گذشته حکم اعدام و سنگسار به دليل همجنسگرایی صادر می شد امروز صدور این احکام به سادگی گذشته نيست

در کشورهای غربی نيز دگرباشان . اما شرایط زندگی دگرباشان هنوز بسيار سخت است و این تنها به منطقه ی جغرافيایی ایران محدود نمی شود

مردم هم در این فشارهای اجتماعی بر روی دگرباشان سهيم هستند و .  و این تنها به دولت بر نمی گردددگرباش ستيزی در ایران بيداد می کند

باز هيچ روزنامه ای . هر کدام در منزل شخصی خود، یکی با ضربه چاقو و دیگری با طناب پرده کشته شدند  دو دگرجنسگونه در تهران و ٨۴در سال 

حقوق دگرباشان جنسی . ده فراوانی نيز هنوز در دست بررسی استمدارک زیادی از نقض حقوق دگرباشان موجود است و گزارش های تایيد نش

 در جمع ها حاضر شوند، با مردم بنویسند، بگویند،. های مردم نشوند" هيسس"زیادی دست به آشکارسازی زده اند و تصميم گرفته اند که تسليم 

دست بدهند، در مراسم مذهبی مورد عالقه شان شرکت کنند، در گردهمایی های سياسی حاضر باشند، خود نيز چهره ی سياسی باشند، درست 

 .ی اجتماعی محروم شونداندر کار امور باشند، اخبار را تحليل و بررسی کنند و اجازه ندهند که به دليل تفاوت گرایش جنسی شان از فعاليت ها

 خود آگاه شده به حقوق. اخبار را منتشر می کنند. یک سازمان و شش نشریه دارند. و بی حقوقی دگرباشان جنسی ایرانی قابل لمس شده است

وقتی . به دنبال جنگ، شورش و قيام خشونت بار نيستند اما معترض اند. اند و نمی خواهند اجازه دهند که محکوم بمانند و صدایشان خاموش باشد

 خبر را در  ساله ی ایرانی را به کشورش بازپس فرستد و سازمان ایرکيو این۴٠که دولت انگلستان تصميم گرفت پگاه امام بخش، همجنسگرای 

سطح وسيعی منتشر کرد، دگرباشان شعارهای خصمانه ندادند بلکه در طول چهل و هشت ساعت بيش از ششتصد دسته گل به آدرس بازداشتگاه 

باش را بدون اگر چند سال قبل دولت های غربی پناهجویان دگر. او ارسال کردند و بر روی آنها نوشتند از طرف دوستان پگاه، او باید در انگلستان بماند

 .سر و صدا به ایران باز می گرداندند امروز دیگر نمی توانند

.  ی ایرانی تحت فشار هستند و چاره ای جز زندگی در یک گتوی اجتماعی را ندارندایرانی شرایطی تقریبن برابر با داخل ایران دارند و از طرف جامعه

شما چند نفر دگرباش را می شناسيد که در مراسم این شهر شرکت کنند و نسبت آن چند نفر، با مالحظه ی شمار دگرباشان ایرانی این شهر 

به نسبت در ایران . توانم این عدد را نزدیک به دو یا سه درصد تخمين بزنمچقدر است؟ من با در نظر گرفتن تعداد افرادی که می شناسم شاید ب

حضور علنی آنها در مجامع ممکن است منجر به دستگيری و بازداشت آنها شود و حداقل مجازات آنها اگر شالق نباشد، . شرایط سخت تر می باشد

 . جریمه های سنگين نقدی است

روزنامه ی محلی گلستان که در استان گيالن منتشر می شود در سال . حتی گزارش هایی از قتل دگرباشان توسط اعضای خانواده آنها موجود است

در خبر آمده بود که . استان پدری با ریختن بنزین بر روی پسرش او را آتش زد و پس از آن خود را سوزاندگذشته نوشت که در روستای آگه بيشه این 

 ١٨برای حفظ آبروی خانوادگی پسر . وقتی پدر از همجنسگرایی پسرش آگاه می شود برای حفظ آبروی خانوادگی شان دست به این کار می زند

این حوادث دلخراش با رقم باال در شهرها و روستاهای ایران به چشم می خورد و . ت و صورت می سوزدساله شان می ميرد و پدر فقط از ناحيه دس

 ساله به دليل فشارهای خانوادگی که در پی آشکار ٢٠سه سال پيش یک همجنسگرای . معمولن در هيچ روزنامه ای علت آن منعکس نمی شود

هيچ روزنامه ای این خبر را منتشر نکرد و در مراسم تشيع . موش دست به خودکشی زدبوجود آمده بود با خوردن مرگ  شدن گرایش جنسی اش 

این رفتارهای دگرباش . جنازه ی او اعالم شد به دليل اینکه عاشق دختری شده بوده و خانواده اش مخالفت کرده اند دست به خودکشی زده است

 . از آن ناآگاه هستندستيزانه عواقب بسيار دردناکی دارد اما معمولن خانواده ها 

رند که این ها قبلن پسر بوده طی تحقيقاتی که از دوستان نزدیک آن انجام شد دانستيم که وقتی خواستگاران آنها پی می ب. این خبر را منتشر نکرد

اند و تغيير جنسيت داده اند عصبانی شده و تصميم به قتل آنها می گيرند چون شرافت خانوادگی شان خدشه دار می شده و این لکه ننگ می 

 .بایست پاک می شده تا دیگران را آلوده نکند

 ٢۵کاوه یک همجنسگرای . یک موضوع تازه است که بسياری از فعاالن حقوق بشر و روشنفکران هنوز نتوانسته اند راه صحيح برخورد با آن را بيابند

 : نشریه چراغ چاپ شده است می گوید٢٨ساله در مصاحبه ای که در شماره 
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خيلی از مردم همجنسگرا هستند اما نمی دانند و . مردم نمی دانند

فی می یا از اینکه همجنسگرا باشند ترس دارند و مخ. مثًال ازدواج می کنند و بعد از چند سال می بينند که ازدواج ناموفقی دارند و طالق می گيرند

در خانواده های ایرانی و با توجه به خصوصيات آنها، اگر بچه شان عقب افتاده داشته باشد، حاضرند با چنگ و . کنند و به این حس اهميت نمی دهند

 

 نظر من مشکل دیگری که در ایران وجود دارد این است که اصل گی بودن را به"

 فرق نمی بين فرزند سالم و عقب افتاده شان. دندان هم که شده از او مراقبت کنند و اجازه نمی دهند هيچ کس کوچکترین توهينی به او بکند

می گویند که . گذارند و چه بسا به او بيشتر اهميت می دهند چون عقب افتادگی در فرزند را به عنوان یک هنجار و واقعيت اجتماع قبول کرده اند

نمی کنند و اما همجنسگرا بودن را قبول . همانطور که یک انسان می تواند سالم باشد همانطور می تواند عقب افتاده هم باشد و خواست خداست

فکر می کنند که فرزندشان همجنسگرا نيست و فقط برای کسب لذت است که این راه را انتخاب کرده و انحراف اخالقی پيدا کرده و کثافت کاری و 

بی و انتخابی همجنسگرایی را به عنوان یک هنجار و واقعيت اجتماع قبول ندارند و آن را اکتسا. و باالخره یک روزی خوب می شود. هرزگی می کند

. ما دگرجنسگرا بودیم، دگر جنسگرا نشدیم: می گویند. می دانند در حالی که دگرجنسگرا بودن خودشان را انتخابی ندانسته و غریزی می دانند

 خب ما خيلی ها از ما می پرسند که شما چرا همجنسگرا شدید،. خب، ما هم انتخاب نکردیم همجنسگرا باشيم، همجنسگرا زاده شدیم و هستيم

 "هم می پرسيم شما چرا دگرجنسگرا شدید؟ چه جواب دیگری می توانيم بدهيم؟

 . حقوق دگرباشان جنسی حقوق بشر است،و در آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ١٠٠  

 گزارش برنامه ی صداهای خاموش در تورنتو

در " تالش برای آزادی بيان در ایران: خاموشصداهای " با عنوان  سپتامبر برنامه ای١۶ماهنامه ی اینترنتی گذار در روز یکشنبه 

 .گزار کرد

 . بشر و زنان شرکت داشتند

مچنين از افرادی که تاکنون با این ماهنامه همکاری داشته اند نام جلس هلند برای رس

برد و ماهيت این نشری

 جنبش دانشجویی را شکستن خط 

ی رشت برای حفظ آبروی خانوادگی اشاره کرد و مشکالت همجنس گرایان ایرانی را نه تنها در ایران که در خارج ایران و تحت فشار 

 شما چرا دگرجنسگرا شدید؟

ينه جنبش زنان در ایران گفت آرشام با جمله ای گاه یورک در زم

پورزند با توجه به تخصصش به وضعيت زنان ایران از لحاظ قانونی . حقوق بشر است

 که در پاسخ گفت به هر حال یک مسئله ی حقوق بشری است سش از نشستن در کنار آرشام پارسی پرسيدند

سالن کتابخانه نورت یورک بر

در این نشست علی افشاری از رهبران پيشين جنبش دانشجویی، آرشام پارسی دبير کل سازمان دگرباشان جنسی ایرانی 

و ليلی پورزند حقوق دان و فعال حقوق 

نيز در جلسه حضور داشت تا به " خانه آزادی"مدیر برنامه بود و دانيل کالينگرت یکی از مدیران " گذار"ير ساسان قهرمان سردب

 .پاسخ دهد" خانه آزادی"پرسش شرکت کنندگان درباره ی 

گذار نشریه ای ویژه حقوق بشر و دموکراسی در ایران است که با استفاده از بودجه ای که : در آغاز ساسان قهرمان گفت

او ه. انه های فارسی زبان اختصاص داده، منتشر می شود م

 . او همچنين دو زبانه بودن نشریه را از نقاط قوت آن خواند. ه را بر اساس تبادل نظر خواند

او به طور فشرده برخوردهایی که با جنبش دانشجویی، زنان و کارگران شده و می . ان و حقوق بشر در ایران سخن گفتعلی افشاری از آزادی بي

افشاری در این ميان دانشگاه را تنها عرصه ی عمومی مستقل خواند و یکی از کارهای عمده. شود را بيان کرد

 .قرمزها عنوان کرد

 به سطح جامعه آمد دیگر نتوانست انکار یا سرکوب شود و موضوع همجنس گرایان هم زمانی آزادی و دموکراسی در پستوی: ی، گفتآرشام پارس

 .همينطور است

 ساله توسط پدرش در یکی از ١٨او با اشاره به موارد سرکوب همجنس گرایان در ایران چه توسط حکومت و چه خانواده ها، به مورد آتش زدن پسری 

وستاهای حوالر

 .قرار داشتن از سوی جامعه ایرانی برون مرز هم خواند

 گرا شدید؟ ميگویيم ما همجنس گرا نشدیم، همجنس گرا بسياری از ما ميپرسند شما چرا همجنس: او به نقل از کاوه یک همجنسگرای ایرانی گفت

ما هم از آنها می پرسيم . به دنيا آمدیم و بزرگ شدیم

 .حقوق دگرباشان جنسی حقوق بشر است: او در پایان گفت

لی لی پورزند فارغ التحصيل حقوق در ایران، دانشجوی فوق ليسانس حقوق دانش

تمام کرد که من با همان جمله شروع می کنم حقوق زنان 

 سال پيش تاکنون را برشمرد و دو ١٠٠بش زنان از او فشرده جن. اشاره کرد... پرداخت و به موارد تبعيض جنسيتی در قانونهای کار، مجازات، مدنی و 

جنبش اصلی کنونی زنان یعنی کمپين یک ميليون امضا و قانون بی سنگسار را معرفی کرد و به همه توصيه کرد از وب سایت های این دو جنبش 

 .دیدن کنند و آنان را حمایت کنند

. از علی افشاری درباره شکنجه هایی که شده بود، پرسيده شد. اختصاص داشتپس از استراحت و پذیرایی، بخش دوم برنامه به پرسش و پاسخ 

همچنين از افشاری درباره احسا

از لی لی پورزند درباره تبعيض درخصوص بورس . ه هاشمی رفسنجانی بود پرسش دیگر از افشاری درباره مقاله اخيرش دربار. اما من آن را قبول ندارم

 که در پاسخ گفت جنبش زنان نمی خواهد حقوق مردها را از آنها سلب کند و زن ساالری را رواج کانادا پرسيده شددادن به زنان در دانشگاه های 

سی پرسيدند که چرا پرچم جمهوری اسالمی ایران را در روز گی پراید حمل از آرشام پار. فعاالن جنبش زنان به دنبال برابری حقوقی هستند. دهد

می کرده است و در او پاسخ گفت این پرچم کشوری است به نام جمهوری اسالمی ایران که من در آن به دنيا آمدم و تبعه آن هستم و این پرچم به 

در پایان پيشنهاد شد تا چنين ميزگردهایی در سطح یک ل کمبود وقت به دلي. عنوان پرچم رسمی کشورم در سازمان ملل برافراشته شده است

 .سمينار و گسترده تر انجام شود



   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ١٠١  

 شد

 ٨۶ دهم مهر –هارمين سالگرد عيد صدا چبه مناسبت 

از همه خواستيم که در یک 

در آن روز به دليل ترس و .  یاهو دور هم جمع شویم و از حقوق مان حرف بزنيماق مجازی

 ام سپنتايپ

 یرانیان ایسازمان همجنسگرا

 .به جان آمده ایمما از توهين، تحق

عادالنه و غير انسانی باشيم دیگر نه می  .توانيم و نه می خو

رانیان ایروز همجنسگرا

 یعي طبی امرییکند که همجنسگراست و همجنسگرای  ابراز میصورت بارزه ح و بی صریکنونی ن بار در دوره ي اولی برایرانیان ایجامعه همجنسگرا

 .ستی نگری بشریدستاوردهای ه یکرد و آن را از زاو

 .  شده استیادیرات زيي دستخوش تغ، سازدی ما را می تفکر جمعیها ب

 . باشد داشتهیا روحی و ی جسمیها یماريشه در بیش رین گراینکه ایند بدون ا

 

آن چه در اولين عيد صدا گفته 

 

.  از طرف سازمان عيد صدا نامگزاری شد١٣٨٣دهم مهرماه 

ات

اولين عيد صدا در . اضطرابی که وجود داشت هيچ کس حرف نزد و همه فقط نوشتند

سال سوم آرشام پارسی از طرف ایرکيو . سال دوم عيد صدا نداشتيم. برگزار شدسکوت 

درباره شرایط دگرباشان جنسی  در دومين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

 کنارو در عيد صدای امسال وضعيت دگرباشان جنسی ایرانی در . سخنرانی کردایرانی 

پنجمين سالگرد عيد صدا در کجای این . قرار گرفتمهمترین خبرهای رسانه های جهانی 

 راه خواهيم بود؟ 

 

 

 

 ارعاب ير و

اهيم که پذیرای چنين رفتار نا

 

 .می گویک می تبریرانیشان ایان و آزاداندی را به همه همجنسگرای

 . استیو شخص

 گسترده تر از ی در چهارچوبیستی را بایده این پديچن.  باشندی کامل میت شناختن خود به عنوان انسانيان خواهان به رسمیهمجنسگرا  

 یکشورمان بررس

ت شناختن ين و به رسمیرامونش، تدوي پیعيط طبي از محیافت جامعه بشری، دری و فلسفی علمیر دستاوردهاير تحت تأثي اخ یدر چند دهه 

ه و چهارچوی که پاییها سمي و شناخت مکانیحقوق جهانشمول انسان

ت و ی به فرد؛ده ها از دست داده اندی، ارزش خود را به عنوان تنها شکل موجه نگرش به پدیا علمی و  ی غالب اجتماعیها افتیرگر تصورات و دید 

 .شود ی داده میشتري بی آن بهایگوناگون

  تنها محدود به رابطه یسش جنیرفته اند که گرایشرفته پذي پیشمندان در کشورهایاکثر اند. ها است  انسانیش جنسیده ها گراین پدی از ایکی 

 . شود ین زن و مرد نميی ب

  از انسانی و همواره بخشیعي است طبی امریی نشان داده است که همجنسگرای و اجتماعی متفاوت علمینه هاي گوناگون در زمیها پژوهش 

 هستیشین گراي چنیها دارا

ی ها رابطه  ین ناهنجاری ا . برندی رنج میتیرش هویدها و عدم پذی و تردیدي،نا امیس، سرخوردگأی، ی روحیان از افسردگی از همجنسگرایاريبس 

 . ان استی بر همجنسگرای اجتماعیم فشارهاي مستق یجهي فرد ندارد بلکه نتیش جنسی با گرایميمستق



   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ١٠٢  

 . کاسته نشده استیرانیان ایشمندان، از مشکالت همجنسگراین اندين در بی نویها اهدگین دی ایرغم گستردگيفانه عل

 یده باق

ن از یادي بنیها افتیبرده شدن درال ؤر سیب ز

مادران، برادران، خواهران و دوستان 

تفکر و استدالل محک 

عنوان ه شوند، نه ب یان ارج نهاده می و همجنسگرایی است که همجنسگرایروز . مشترک ماستیاري و همیکی ما، روز نزدی

کسان با ی ی حقوق اجتماعی برابر و دارایعنوان انسانه ت شناخته شدن بي به رسمی

 .ديشاد و سر افراز باش 

  سپنتا– یرانیان ایر دوم سازمان همجنسگرايدب

 

 

 خواهد ی روحیها یرد، چه همجنسگرا باشد و چه دگرجنسگرا، دچار ناهنجاري قرار بگی اجتماعین فشارهاين که تحت چیگر هر فردیبه عبارت د 

 .شد

 .یست شناختیزات زیر تمایا سایا الغر بودن، بلند و کوتاه بودن و ی است که چاق یعي همانقدر طبیش جنسی گرا یهیگرگونه بودن از زاوید 

سأمت 

 دست نخوری اجتماعی فکریها  که چهارچوبیتا زمان. دیر را دنبال نماي اخی در کشورمان نتوانسته است دستاوردهایتفکر غالب اجتماع 

 .  در وضع ما داده نخواهد شدی ای، بهبود جدشود یرفته میت پذيعنوان واقعه ن انگاره ها بیبماند و ا

 . ما بر اساس آن بنا نهاده شده استیاسي و سی، اقتصادی اجتماعی ساختارهایافته و تمامی شکل ی قرون متمادین انگاره هادر طیا 

 دست آخر موجیريين تغيچن.  مواجه خواهد شدی با سرسختها قطعًا ن چهارچوبیر اييتالش در تغ 

 . صورت عام آن خواهد شده  در اجتماع و تعادل قدرت بیگاه حقوق انسانیجا نقش زن و نقش مرد در جامعه،

 .ندی نمایت موجود مي وضعیداری در پایده و سعی مخالفت ورزیراتيين تغيند با چنيت موجود بهره مند که از وضعی کسانعتًايطب 

نکه پدران، یرش ایپذ.  شودیز مي نی وجدان خفته اجتماعیداري باعث بیريين تغيگر چنی دیاز سو 

 .ز آسان نخواهد بوديزان خود شده اند نیان عزی پای موجب رنج و آزار بی اجتماعی کورکورانه از انگاره هایرويان با پیهمجنسگرا

 منزل ی های از وحیاري و حامل بس م، ساخته و پرداختهیافته ای پرورش ی اجتماعی از انگاره هایر مجموعه ايأثتيز تحت م که ما خود نيفراموش نکن 

م و آن را با قپان ي تأمل کنیدر گفتار و کردارمان لحظه ا. مي هستی اجتماعین انگاره های ایگران قربانیز مانند ديما ن. ميهست

 .د نظر کنندیم که در مورد افکارشان درباره ما تجدیگران انتظار داریه از دم، همانگونه کيبزن

اج به ي احت  لزومًایراتيين تغير است بلکه خوشبختانه چنی نه تنها امکان پذی اجتماعیها ر در چهارچوبيي نشانگر آن است که تغی انسان یتجربه 

 . نداردیقرون متماد

 .یانسان و رفتار انسانی  از مقوله ینی مفهوم نویی تالش مشترک ما در شناسای باشد برایقطه آغازتواند ن ی میرانیان ایروز همجنسگرا 

ن روز روز همبستگیا 

 .عتي طبی از گوناگونین جلوه اعنواه  بلکه ب،ا انسان برتریک رفتار برتر ی

خاطر تفکرات محکوم کننده و کوته ه  که بیان و کسانیر همجنسگرای ماست با ساین المللي بین حال روز همبستگي در عیرانیان ایروز همجنسگرا 

 . رندي گی مورد ستم و آزار قرار می اجتماعی هاینظر

 هني و زنان و مردان آزاده مbisexualsان ی، دو جنس گراtranssexuals، دگر جنس شدگان  stransvetiteان، دگر جامگان ی همجنسگرایروز همبستگ 

ماست برای  مهر نشانگر خواسته ١٠ . مان است

 . میر و ارعاب به جان آمده اين، تحقيما از توه.  افراد ریسا

 .مي باشیر انسانين رفتار ناعادالنه و غي چنیرایم که پذي خواهیم و نه ميتوان یگر نه مید 

  

 . بادی گرامیرانیان ایروز همجنسگرا

٨٣دهم مهرماه   
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 چاپار

 .يمينيم اینجا می گچون همدیگر را نمی ب

خبرها و .بفرستيد editor@irqo.net  خود را به آدرس ی هایگه آ

 

 

 

 تولدتان مبارک

    آرشام      فرنام      ليال    مهران   امين   

 فراموش نمی کنم

ساویز شفائی  فریدون فرخزاد  
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 پناهنده ها

 . همجنسگرای پناهجو در ترکيه قبول شدند

 .وی همجنسگرای ایرانی را به سفارت کانادا ارجاع دادج پناه و مازیار دوعالی پناهندگان سازمان ملل پرونده پيامدفتر کميسریای 

 .شرقی ترک کردند

انونی جدید مصاحبه 

 .سازمان دگرباشان جنسی ایرانی با سازمان های مربوط در تماس است و پرونده های این دگرباشان را دنبال خواهد کرد

 

  

 

 

 

 

دوامير و بابک 

دو پناهجوی همجنسگرای ایرانی ایران را به سمت اروپای 

 برای دومين بار با یک وکيل ق چراغ خواندید و یک بار درخواستش رد شده بود٢٨یاشار پناهجویی که مصاحبه او را در شماره 

 .خواهد کرد و پرونده اش بازنگری خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   و روشن   دست و                                                                                                                            سومو    شماره  سی–   ١٠۵  

 تماس 

 )است  -٧٫۵اختالف ساعت تورنتو با تهران ( ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–رنتو شماره تماس با دفتر سازمان در تو

 
arsham@irqo.net    آرشام پارسی-١

niaz@irqo.net  :به ترتيب حروف الفباهيئت امنا   نياز سليمی-٢

 سبی

 :به ترتيب حروف الفبايئت مدیره  )مهرناز خجسته(رها بحرینی  -

 board@irqo.net

  سبی

arsham@irqo.net  :يرکل

  

 :سازمان

aba@irqo.net  ا راوی

 شریه چراغ ساقی قهرمان

fo@irqo.net  روابط عمومی

 :مان

  

fo@irqo.net  )کانادا(ی   ام کوشا

aba@irqo.net  )هلند(اروپا عبه  ا راوی

 

 

 

saghi@irqo.net    ساقی قهرمان -٣

vicky@irqo.net    ویکتوریا طهما-۴

  

   آرشام پارسی-١

٢ ه

  نياز سليمی-٣

   سام کوشا-۴

 ویکتوریا طهما-۵

  

دب آرشام پارسی

   

 همکاران   

s صب 

     

saghi@irqo.net سردبير ن

in    

  

شعبه های ساز   

   

in س امریکای شمالشعبه

s صب ش

mailto:arsham@pglo.net

	cheraq-33.pdf
	cheraq-33.pdf
	آسيب شناسی جهل و نادانی يک انتخاب
	وفا
	همجنسگرایی در اغلب کشورهای اسلامی نظیر عربستان سعودی، ایران 
	مقاربت همجنسگرایان از لحاظ قانونی در هفت کشور اسلامی نظیر عر
	در عربستان سعودی، حداکثر مجازات برای همجنسگرایی اعدام در ملا
	اکثر سازمان های حقوق بشر نظیر سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو ب
	حقوق LGBT در بزرگترین کشور مسلمان دنیا (اندونزی)
	برخلاف سایر جوامع اسلامی، اندونزی با همجنسگرایی جانب مدارا ر
	قوانین کیفری
	همجنسگرایی در صورتی که به صورت خصوصی و بین افراد بالغ و با ت
	حقوق مدنی
	در سال 1982 اولین گروه مصلحتی حقوق گی در اندونزی تأسیس یافت.
	از سال 2007 هیچ قانونی در این کشور وجود ندارد که شهروندان ان
	خانواده و ازدواج
	هیچ قانونی برای ازدواج گی ها و پیوندهای مدنی یا فواید همسرگز



