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 سخن سردبير

 

بعد از سه ماه، وقتی . ایرانی در برابر نام دگرباشان چهره ای متعجب به خود گرفت و اظهار بی اطالعی کرد" افکار عمومی"سه ماه پيش بود که  

 با خوانش —-افکار عمومی. ، همراه دیگران، به این تجاهل خندید نيزدولت اقدام به اظهار بی اطالعی کرد افکار عمومی

 یک در بسته شد به روی ۵٧به شوخی شبيه است اگر باور کنيم در مقطع . است" خوب "—"خوب"مهدی همزاد از 

اجتماع وقت ایران و بعد، هومان یک شبه از زمين جوشيد و همجنسگرایان از داخل هومان بيرون آمدند و دوباره رفتند تو، 

نشانه برای یادآوری .  بسيار دگرجنسگونگان، نبوده و دیگرانی که هستند، هيچوقت نبوده اندو خانم ملک آرا یکی از ميان

این که افکار عمومی عالقمند باشد . به افکار عمومی کم نيست، اما نياز به این یادآوری هم به شوخی شبيه است

این کار از حد انکار . د واقعيت را از روی زمين بردارد و زیر خاک مدفون کندواقعيتی را نبيند یا چشم به روی واقعيتی ببندد تفاوت دارد با این که بخواه

افکار عمومی از مرحله ی هيستری عمومی سال هاست عبور کرده است، خشونت را دوست . واقعيت می گذرد و به مرحله ی خشونت می رسد

شونت است، کاری که افکار عمومی آنچنان از آن دور است که دولت ندارد اما باید به این شناخت هم برسد که تماشای خشونت به معنای تأیيد خ

حاال که در سه . و افکار عمومی خشونت را دوست ندارد. برای اعمال خشونت ناچار است به جای استفاده از تهييج احساسات، کارهای دیگر بکند

کرده اند، هم افکار عمومی و هم ما بهانه هامان را از دست ماه گذشته به اندازه ی سه دهه، افکار عمومی و دگرباشی جنسی با هم معاشرت 

افکار عمومی می تواند تا یکی دو ماه یا یکی دو سال دیگر هم وانمود کند که دگرباشان همان بچه بازها و بچه دزدها هستند اما نهایتًا . داده ایم

 روی افکار عمومی دیده می شود؟ دگرباشان هم بهانه شان را از دست چه چاره ی دیگری پيش. ناچار است تن بدهد به این واقعيت که نه، نيستند

داده اند، می توانند تا یکی دوسال دیگر هم وانمود کنند که افکار عمومی بيفکر است، گوش نمی کند، یا اگر بکند پریشان می شود، که باز هم 

 . شد، اتفاق مهمی نمی افتدناچارند تن بدهند به این واقعيت که، نه، گوش می کند، پریشان هم شد، 

و حاال که افکار عمومی در آگاهی از حضور دگرباشان فرو رفته است، دیگر فقط اعالم وجود کافی نيست، مرحله ی توضيح و تعریف این وجودی است 

نفکران و مصلحان اجتماع و جواب دادن به این سؤال ها متأسفانه در شرایط داخل ایران حتی کار روش. افکار عمومی سؤال زیاد دارد. که هست

جواب دادن به این سؤال ها به .  بودگی ما هنوز ندارند-آگاهان و پزشکان و روانپزشکان هم نيست، زیرا همه عضو افکار عمومی اند و اطالع از چه 

قابل توجه . ( دگرباشان می افتددوش جامعه ی دگرباشی و اعضا و روشنفکران و مصلحان اجتماعی و آگاهان و پزشکان و روانپزشکان عضو جامعه ی

افکار عمومی در حد یک توقع ساده ی آشنایی باقی کنجکاوی و با این حال، این سؤال هم برای دگرباشان پيش می آید، آیا .). تعدادی از دوستان

موش نمی کنيم که توقع جواب برای می ماند یا به تفتيش بودن ما دست می زند و آرامش و امنيت مان را خراش می دهد، اما با وجود این هم فرا

و عالوه بر آن . ایجاد آشنایی، توقعی به جاست، افکار عمومی دوست دارد بداند ما چه می خوریم چه می پوشيم و موزیک مورد عالقه مان چيست

نه، وی .. فول بات.. تاپ.. و اماف ت.. دوجنسگونه.. دوجنسگرا.. می خواهد بداند یعنی چی وقتی ما می گویيم، سالم، خوشوقتم، من، همجنسگرا

معنای این تقسيم بندی ها که باور داریم هنوز حتی در مقاطعی از زندگی برای خود دگرباشان بغرنج بوده برای افکار عمومی خيلی بغرنج  .. هستم

ری انجام شده است و نشان می این توضيح و تعریف در نوشته های دگرجنسگونگان با حوصله و دقت بيشت. است، نياز به توضيح و تعریف هست

هنوز وبالگ نویسان همجنسگرا به تعریف خود با آن . تا چه اندازه در ارائه ی این معارفه مؤثر است) حتی اندکی(دهد که اندکی پشتوانه ی حمایت 

اگهان به تحليل اوضاع اجتماعی و با این وجود وبالگ نویسان همجنسگرا بيش از دیگر دگرباشان و ن. دقت و پشتکار دست نزده اند، باید بزنند

 . شاید این خود نشانه ی دعوت کردِن افکار عمومی به ناهار باشد. سياسی پرداخته اند و از خبرهای روز نمی گذرند

** 

امی انسان به معنای تم. سه فاآتور بيولوژی، روانشناسی، و جامعه در شكل گيری انسان موثر است. انسان موجودی بایوسایكوسوشيال است

همجنسگرایی مانند سایر سویه های حنسی دیگر در انسان از این عوامل متاثر . ساختارهای وجودی ورفتاری اش از این سه فاآتور منشا می گيرد

در محموعه عوامل محيطی و بيولوژیكی و نيز روانشناسانه . اینكه صرفا عامل ژنتيك را در به وجود آمدن این قضيه غالب آنيم درست نيست..است
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اینكه همجنسگرایی ذاتی است یا اآتسابی با . بحث بر سر ميزان سهم هر یك می باشد. شكل گيری این حس و سایر رفتارهای ما موثر است

 ٢٠٠۴. ابر شلوار پوش.  ارجاع به این فاآتورها قابل تحليل می باشد

** 

از تو خيلی چيزها و کارها می خواهند ولی تو نباید از اونها چيزی . شیاز تو توقع دارند ولی تو از هيچ کس نباید هيچ توقع و انتظاری داشته با

باید به طور کل . باید خودتو سانسور کنی. باید خودتو عوض کنی. باید مطابق ميلشون رفتار کنی. تو باید اونی بشی که اونها دوست دارند. بخواهی

می خوام . نه دیگه تموم شد می خوام خودم باشم. ی که اونها می خوانو اونی نباشی که هستی بلکه اونی بش. تو زندگيت نقش بازی کنی

.  فقط خدا کنه که بتونم. نمی خوام صبح که از خواب بيدار می شم تا شب که می خوابم نقش بازی کنم. اونجوری که دوست دارم زندگی کنم

 ٨۶.   سنگر بی سنگ

** 

حاال این وسط خود خواه کيه؟ من اگر می تونستم پسر باشم و اگر این تحت .  پسر باشیمی خوام که تو)توجه کنيد ميگه من(پدرم می گه که من 

از . اختيار من بود آیا حاضر بودم که این همه سختی ها و مشکالت رو تحمل کنم اما پسر معمولی نباشم؟ خب معلومه که نه ولی دست من نيست

 قرار بگيریم که وظيفه شون حمایت ازماست؟ مگر من خواستم که این جوری بشم؟ چرا باید ما از طرف کسانی تحت فشار. اختيار من خارج ست

این چه جور محبتی یه؟ پس اون محبت مادری کجاست؟ . خانواده ها به جای این که کمک کنند و همراه ما باشن دائم سنگ جلوی پای ما می ندازن

 جون که هيچی حتی حاضر نيست به خاطر بچه ش چند تا حرف مردم رو اون محبت کجاست که باعث می شد مادر جونش رو برای فرزندش بده؟

اما این نباید باعث بشه کسانی که باید قاعدتآ پشتيبان من . من می دونم که درک این موضوع برای خانواده ها سخته و زمان می بره .تحمل کنه

 من نخواستم که این جوری بشم که حاال سزاوار این رفتار ها و .من که اشتباهی نکردم. این درست نيست. باشن تبدیل به دشمن خونی من بشن

 ٨۶.  خستهآهوی  .برخوردها باشم 

** 

ما با اجداد با صفای غار نشين مان که برای بقا، البته شرافتمندانه، تنازع می کردند بسيار فاصله داریم و پيش رفته ایم، ما دیگر زور نمی گویيم، ما 

. ما به همه چيز یکدست رنگ روغن خوب زده ایم.  به صدای بم مبهمی گوش می دهد در گوشه ای خوش خط می نویسيمزور را آرام وقتی نگاه ها

فقط بعضی روزها با بی اعتنایی بسيار و بی چشمداشتی، برای دلخوشی جماعت . این جا مبارزه ای در کار نيست، ملت من صبورند بيشتر از ایوب

ح به حکم وظيفه توی صورتشان تف می اندازد، درود می فرستند، بر سکون هميشگی خود صحه می گذارند، فقط بازیگر بی پروایی که هر روز صب

  ٨۴. یاوه های عاشقانه.  برای این که حس بودن را به کم خونی هم وطنانشان اهدا کنند

** 

همجنسگرایی : ر چند جمله نظرات ایشان را خالصه کنماجازه دهيد برای آنهایی که مثل من یا نفهم هستند یا خودشان را به نفهمی می زنند د

ناهمگونی اش هم از آن ! اما قابل درک که می تواند در هر زمانی و در هر انسانی بدالیل اجتماعی یا روانی شکل بگيرد" ناهمگون"گرایشی است 

تا آن حد قابل درک " ناهمگون"این افراد ! نيست" مالنر"جهت است که حاصل همگونگی در روح و روان نيست، به عبارت بهتر مانند دگرجنسگرایی 

بيرون نياید چون هميشه خطر تقویت فرهنگ سرمایه داری جهانی را به همراه دارند و ناخواسته " رخت خواب"اند که ابراز وجود نکنند و روابطشان از 

و همگونه دیدن خود در بين همان اقليت (!) جود آمده غربیبا چنگ زدن به هویت های اجتماعی تازه بو"ناهمگونی"برای فرار از رنج ناشی از 

البته نویسنده این خبر خوش را هم به خوانندگان می دهد که اصال تعریف ! در تخریب هویت ملی و فرهنگ های بومی گام برمی دارند" ناهمگون"

ش جنسی قابل مرزبندی و تفکيک مشخص نيست بلکه است البته نه از آن جهت که گرای" مجازی"چيزی تحت عنوان هویت جنسی دگرجنسگرا هم 

به این دليل که هرگونه پذیرش در هویت جنسی به نوعی تایيدی ضمنی است بر گوناگونی یا بطور خاص همجنسگرایی که به نوبه خود وسيله ای 

 اشتباه را گرفت و زد توی سر هر آن کس که بنابراین باید خيلی محکم جلو این! است در جهت پيشبرد اهداف نئو ليبراليسم و گسترش کاپيتاليسم

 ! اجتماعی را بيان می کند" ناهمگونی"این 

شدن آن در نتيجه سياسی شدن گرایش (!) خب دیگر به هذیان گویی در مورد تاثير زبان و زندگی اجتماعی در تشخيص گرایش جنسی و همه گير



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ۴  

 Landscape 2007خيلی هم نا آشنا نيست نه؟  ...جنسی کاری ندارم

** 

خوندن همه غزلهای … نگاه خيره ت به برف و گرم بودن از این سردی…حک کردن یه قلب رو شاخه یه درخت یا کشيدنش رو شيشه بخار کرده ای

مزه مزه کردن همه نوشيدنيها … ریختن اشکای عزیزی که دونه دونه ش برات یه تجربه س… دیوان حافظ و نسبت دادن همه تفسيرها به چهره ای

این همه معنی و تنها یک … اینا همه و این همه…ذوق رسيدن به قراری که برای همه تکراری به نظر می رسه… ای مستی تصور دیدار لبخندیبر

لذت بخش و سرسبز، وقتی که نثار تو ترانه ترین … و چه قدر تکرار این معنی و رسيدن به ژرفاش لذت بخشه… عشق… عشق… عشق… معنی

عاشقانه های کوچک .   این عشق… این عشق… این عشق… و این همه نقطه چين، خبر از راه بی پایان این عشق می ده… شعر دنياش می کنم

 ٨۶. برای او

** 

 . برای من عدد مقدسی ست 8

 . آبان مقدس ترین ماه و اسم دنياست

 . سه شنبه مقدس ترین روزهاست

  شروع ماه آبان ، اولين روز ماه هشت، سه شنبه،و فردا

 . و ماه عطر نرگس ها، ماه پاکی قطره ها، ماه باران،ه خير و برکتما

 .  منتظرم برای بوی خوش اولين نرگس بهشتی،منتظرم برای اولين قطره ی باران آبانی

 .  از بانوی نگهبان آبها، از اردویسور آناهيتا، در باره ی باران نوشتم،عهد عتيق و قرآن مبين ،از اوستای مقدس

 .  عطر گل های نرگسش را دوست دارم، این خاک را، این سرزمين را، باران را دوست دارم، دارمآبان را دوست

 ٨۶. سرزمين آفرینش 

** 

 :معرفی

 .دانشجوی معماری و مجسمه ساز هستم _ساله اهل تهران ٢٠-من آریا 

 ....و از همه مهمتر تمایل به همجنس هام دارم

 ...هایت و اوج رساندهگویی خداوند زیبایی را در آنها به حد ن

 ...و خسته ام

 از چه چيزی؟

 ... در حق من سرگردون می کنند از بی مهری ای که

 از طرف کی؟

 ...از طرف نزدیکان دور، از جانب همراستایان تفرقه پرست و از جانب خودی و غریب

شق اونم همجنس خودم خيلی سخته، توی محيط های  سال هست که بعد از اینکه فهميدم توی محيط حقيقی پيدا کردن ع٣به هر صورت تقریبًا 

  ٨۶. جستجوگر عشق ...   مجازی به دنبال عشق می گردم

** 

 سر پوش گذاشتن  مثل خود من مشکل این رو دارن که جرأت ندارن که با خانواده خود در باره احساس خود صحبت کنند گرچه  بيشتر همجنسگرا ها

به جایی می رسد که مجبور به افشا   وضعيت کارشان  رادی هستند که خود را نمی توانند کنترل کنند و یا ولی اف !روی احساس کار راحتی نيست

دادن به زندگی فرزندشان متأسفانه اقدام   و سامان   زیرا بعضی از خوانواده های ناآگاه برای سر!جنسی خود می شوند  سازی و اعالم نوع هویت

و یا از آن بدتر وقتی به گرایش فرزند خود پی می برند عجوالنه و بدون . ختر یا پسر همجنسگرا خود می کنندبه شوهر دادن یا زن گرفتن برای د
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حاال من هم  .بازی می کنند  ی جوانی دیگر که از همه جا بی خبر است تحقيق دست به این کار می زنند که نه تنها آینده فرزند خود بلکه با آینده

 ٢٠٠٧ .  Me and Boysپرسم که االن بگم بهتره یا وقتی که مجبور شم؟ شما بگوید؟  هميشه این رو از خودم می 

** 

سالها برخالف سرشت طبيعی خود، و بر . ما همجنسگراها و دگرجنسگونگان ایرانی هم درست مثل پسر جنگل مراحل رشد خود را طی می کنيم

در این لحظه است . روزی بفهميم که ما آنگونه نيستيم که دیگران پرورش داده اندطبق شيوه تحميلی دیگران زندگی می کنيم تا اینکه باالخره یک 

تصویر ذهنی گذشته ما با حالی که آنرا کشف کرده ایم در تناقض بوده و درگيریهای . که با این کشف جدید با کوهی از مشکالت مواجه می شویم

م سرگردانيم و با خود می گوئيم پس من کيستم؟ آیا گذشته من واقعی بوده یا در وسط یک دوراهی، گيج و گ. ذهنی بسياری را تجربه می کنيم

حال من واقعيست؟ هرچند گذشته خود را دروغين و تحميلی می دانيم، اما باز هم می ترسيم از آن جدا شویم و به حال واقعی و طبيعی خود 

زمان الزم است تا شخص بتواند به خود اعتماد کند و بر طبق .  آنرا پذیردزمان الزم است تا شخص با هویت کشف شده خود کنار بياید و. بپيوندیم

 ٢٠٠٧) دختر لزبين(ميرزا کسری بختياری   .سرشت واقعی خود پيش برود، نه در پی حرف و سخن و عقيده و سليقه دیگری

** 

گشت خاتمی به صحنه ی سياسی باز. تحریم های سياسی می تواند مؤثر واقع شود: شيرین عبادی.  کتابفروشی ثالث باز شد

 ٢٠٠٧آبتين، خبررسانی یک همجنسگرا از نيویورک  .  نامه ی هشدار آميز دموکرات ها به بوش درباره ی ایران. ایران

** 

 ٨۴.  از تبار آینده چرا دشوارترین کار در جهان این است که پرنده ای را متقاعد کنی، آزاد است ؟  

** 

سایت . من هم معتقدم حقوق همجنسگرایان حقوق بشر است. دبيرکل سازمان دگرباشان جنسی ایرانی ام. م آرشام پارسی شد٢٠٠١از سال 

 ٢٠٠٧آرشام پارسی 
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 )٢ (مضمون و فلسفه ی حقوق بشر
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 اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر. ٢

این اسناد و سازمان ها بيانگر .  به بعد ارائه می شود١٩۴٨در این بخش طرح واره ای از تدوین مالک های ارتقا و صيانت از حقوق بشر از سال  

 . بشر می باشند و مشخص می کنند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شونددیدگاه معاصر به چيستی حقوق

  

  اعالميه ی جهانی حقوق بشر١٫٢ 

  

در خالل جنگ جهانی دوم، بسياری از کشورهایی که با آلمان هيتلری می جنگيدند به این نتيجه رسيدند که الزم است پس از جنگ یک سازمان  

از نخستين ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای . صلح و امنيت بين المللی ایجاد شودبين المللی به منظور ارتقای 

سيس ملل متحد دیری نگذشته بود که کميته ای از سوی آن مسئول أاز ت. قای صلح و امنيت جهانی استحقوق بشر ابزار بسيار مهمی برای ارت

، اما بتوان آن را برای ابه منشور حقوق برخی کشورها باشد این منشوِر حقوق، مش کهقرار بر این شد. ق شدنگارش یک منشور بين المللی حقو

 به تصویب رسيد (UDHR) به عنوان اعالميه ی جهانی حقوق بشر١٩۴٨منشور بين المللی حقوق در دسامبر . مردمان همه ی کشور ها اعمال نمود

 ها اميدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همه ی کشورهایی که به اگر چه برخی دیپلمات). ١٩٩٩مورسينک (

 یعنی یک دسته استانداردهای –منشور به صورت یک اعالميه درآمد  عضویت سازمان ملل متحد در می آیند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت 

ایجاد مالک های ملی و بين المللی برای تضمين رعایت "و " تعليم و آموزش"يه، ارتقای حقوق بشر را از طریق این اعالم.  و نه یک معاهده-پيشنهادی

 . پيشنهاد کرد "و نظارت بر اجرای آنها

 UDHRاسی  در ارائه ی الگویی برای معاهدات حقوق بشری پيرو آن، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اس

امروزه عمده ی مقصود مردم از اموری که حقوق بشر خوانده می شوند ). ١٩٩٩مورسينک (های ملی، به موفقيت های شگرفی دست یافته است 

.  در عمل به اندازه ی تحسين خشک و خالی آن نبوده استUDHRبا این حال، پایبندی به هنجار های .  و معاهدات پيامد آن استUDHRمندرجات 

 . بسياری از نقاط جهان عمال کل گستره ی حقوق بشر پذیرفته نشده استهنوز در

  کنوانسيون اروپایی حقوق بشر  ٢٫٢

در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان . جنگ سرد به زوال ایده ی تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بين المللی نيانجاميد

 کشورهای اروپای غربی ١٩۵٠در اوایل .  پی گرفتند تالش خود را برای ایجاد معاهدات بين المللی حقوق بشرملل و دیگر سازمان های بين المللی 

، شورای ECHRیا   European Convention of Human Rights(کنوانسيون اروپایی . یک معاهده ی حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند

حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری .  استUDHRحقوق آن مشابه . تاندارد را پوشش می دهد حقوق مدنی و سياسی اس)١٩۵٠اروپا، 

 کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس ECHRامضا کنندگان اوليه ی . درج شده اند)  The European Social Charter (یعنی منشور اجتماعی اروپایی

http://plato.stanford.edu/
http://plato.stanford.edu/
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 ۴١امروزه این ميثاق توسط . اری از کشورهای اروپای شرقی، از جمله روسيه، نيز به آن پيوستند بسي١٩٩٠از پایان جنگ سرد، در اوایل دهه ی 

 . ميليون نفر را دربرمی گيرد٨٠٠کشور امضا شده و 

ه تأسيس شده ک ) European Court of Human Rights(مطابق کنوانسيون اروپایی، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر  

کشورهای امضا کننده ی کنوانسيون اروپایی توافق کرده . وظيفه ی تفسير هنجارهای حقوق بشر و رسيدگی به دعاوی مربوط به آن را برعهده دارد

اند که فهرستی از حقوق را به رسميت بشناسند، اما همچنين توافق کرده اند که تحقيق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نيز 

این دادگاه که مقّر آن در شهر استراسبورگ . ثر ترین نظام صيانت از حقوق بشر در سطح بين المللی استؤ م امروزه کنوانسيون اروپایی. بپذیرند

هر اگر شهروندان  . وب می شوند و نماینده ی دولت متبوع شان نيستندص من اما این قضات مستقًال–فرانسه است از هر دولت عضو یک قاضی دارد 

 نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند، می  یک از کشورهای عضو شکایتی در مورد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و

ز در این دادگاه شکایات دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای عضو ني. توانند دادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند

به آن رسيدگی و در خصوص آن حکم صادر  خود را برای بررسی شکایتی صالح بداند،  اگر دادگاه . پذیرفته می شود، اما به ندرت طرح شده است

ی اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل م. پيش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضيه را حل کند. می کند

دولت ها ). ١٩٩۵، جانيس، ِکی و ِبَردلی ١٩٩۶جاکوبز و وایت (این فرآیند به ایجاد رویه های بسياری در حقوق بشر بين المللی انجاميده است . دهد

ین دادگاه را نپذیرند  هميشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند چرا که همگی به کنوانسيون اروپایی و حاکميت قانون متعهد اند، و اگر احکام اتقریبًا

 .عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گيرد

  سازمان ملل متحد  معاهدات حقوق بشر٣٫٢ 

 The(کنوانسيون ضد نسل کشی . نشست به رغم وجود جنگ سرد، تالش برای امضای معاهدات بين المللی حقوق بشر به ثمر  در سازمان ملل نيز

Genocide Convention ( این معاهده نسل کشی را تعریف و آن را در قوانين .  امضا کننده دارد١٣٠ به تصویب رسيد، و امروزه بيش از ١٩۴٨در سال

همچنين ارگان های سازمان ملل را موظف به پيشگيری و توقف نسل کشی می سازد و دولت ها را ملزم می . بين المللی جرم محسوب می کند

  رايری از نسل کشی را در قوانين ملی خود بگنجانند، و بکوشند اشخاص یا سازمان هایی که بدان اقدام کرده انددارد که مواد مربوط به پيشگ

 ١٩٩٨که در سال ) The International Criminal Court (دادگاه جنایی بين المللی . مجازات، و پيگرد اشخاص متهم به نسل کشی را ميسر سازند

 . تأسيس شده مرجع پيگرد قانونی نسل کشی، و نيز جنگ ها و جرائم عليه بشریت در سطح بين المللی استبر اساس این معاهده در ُرم 

پيش نویس های ميثاق های بين المللی .  در حقوق بين الملل نيز با گام هایی بس آهسته به پيش رفته استUDHRطرح گنجاندن حقوق مندرج در  

برای مالحظه ی نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از . می سازمان ملل شد برای تصویب تقدیم مجمع عمو١٩۵٣در سال 

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و : اصول حقوق بشر نيستند، یا نباید به همان شيوه ی حقوق مدنی و سياسی لحاظ شوند، دو معاهده تدوین شد

و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی ) 1966b، سازمان ملل، ICCPRیا   International Covenant on Civil and Political Rights(سياسی 

این معاهدات که تجلی حقوق ). 1966c، سازمان ملل، ICESCRیا   International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights(و فرهنگی 

UDHR مضمون .  برای به اجرا درآمدن پيدا کنند  طول کشيد تا مقبوليت کافی١٩٧۶ نرسيدند و تا سال به تصویب مجمع عمومی  ١٩۶۶ بودند تا سال

ICCPR اغلب حقوق مدنی و سياسی مندرج در UDHR  و مضمون  ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نيمه ی دوم UDHRاست . 

، بسياری از ١٩۶۶اق های بين المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال  و تصویب ميث١٩۴٨به سال   UDHR ه ی زمانی ميان امضایزدر با 

اغلب این کشور ها مایل به همراهی با . کشورهای آسيایی و آفریقایی، که به تازگی از بند استعمار رسته بودند به عضویت سازمان ملل درآمدند

ب عالئق و مسائل مبتالبه شان، مانند لغو استعمار، انتقاد از تبعيض نژادی در آفریقای رویکرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبير کردند که بازتا

ميثاق های بين المللی بازتاب این مالحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یکسانی .  باشد جنوبی، و تقبيح تبعيض های نژادی در سراسر جهان

ض اولویت يعها به حقوق عليه تب ر این ميثاق د. بر منابع طبيعی خود تأکيد می ورزندهستند که بر حق مردمان برای تعيين سرنوشت خود و کنترل 

  .پرداخت خسارت اموالی که توسط دولت غصب شده از آنها حذف شده است اما حقوق مالکيت و . داده شد

آن دولت همچنين تعهد . ها را رعایت کندکشوری که یک معاهده ی حقوق بشر ملل متحد را امضا می کند، متعهد می شود که حقوق مندرج در آن
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 کشور ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١۵٠ تقریبًا. می کند که مراقبت و انتقادات بين المللی در این زمينه را پذیرا و پاسخگو باشد

)ICCPR ( بر اساس این . شور حقوق بين المللی استرا امضا نموده اند، و این ميثاق نمونه ی یک نظام استاندارد ملل متحد برای اعمال یک من

هجده عضو کميته ی حقوق .  استICCPRسازمانی به نام کميته ی حقوق بشر ایجاد شده که وظيفه ی آن ارتقای هنجارهای مندرج در  ميثاق،

این موقعيت به آنها امکان می  .بشر نماینده ی دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان متخصصان مستقل درنظر گرفته می شوند

 برای تفسير مفاد خود ICCPRبرخالف کنوانسيون اروپایی، . دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقيد به مواضع دولت شان مطرح کنند

که یک عمل مشخص مصداق نقض کميته ی حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد این. یک دادگاه بين المللی پيش بينی نکرده است

 ).٢٠٠٠آلستون و کرافورد (حقوق بشر هست یا خير ابراز کند، اما فاقد صالحيت برای انتشار گزارش های رسمی است 

 ICCPRکميته ی حقوق بشر وظيفه ی دریافت، .  دولت های امضا کننده را ملزم می دارد که در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبًا گزارش دهند

این کميته جلساتی عمومی برای ) . ١٩٩۴، مک گولدریک ١٩٩٩بِورفين (مطالعه و اظهارنظر انتقادی در مورد این گزارش ها را برعهده دارد 

 آنگاه کميته. برگزار می کند، و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده مالقات می کند   نظرات سازمان های غيردولتی مانند عفو بين الملل استماع

این رویه مستلزم . خود را منتشر می کند که در آن پایبندی کشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود" مالحظات نهایی"ی حقوق بشر 

 همکاری خود را با کميته ی حقوق بشر حفظ کنند و مشکالت حقوق بشری خود را در معرض افکار ICCPR آن است که کشورهای امضا کننده ی

این روال گزارش دهی برای تشویق کشور ها به تشخيص مشکالت حقوق بشری شان و اتخاذ شيوه هایی برای رفع آنها . يان بگذارندعمومی جهان

نتایج کميته ی حقوق . کارآمد نيست جدی نمی گيرند را اما در مورد کشورهایی که تمایلی به گزارش دهی ندارند یا آن . در طی زمان مفيد است

 حاوی بند مجزایی است که جداگانه امضا ICCPRعالوه بر رویه ی گزارش دهی اجباری، ). ٢٠٠١باِیفسکی ( توجهی بر نمی انگيزد اغلب چندان بشر 

به موجب این بند، کميته ی حقوق بشر صالحيت می یابد تا به دریافت، بررسی و وساطت در مورد شکایات افرادی بپردازد که معتقد اند . می شود

 امضا کننده ١۴۴ دولت از ٩۵، ٢٠٠٠تا سال ). ٢٠٠٠جوزف، شولتز، و کاستان ( آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است ICCPRحقوق مندرج در 

 . این بند اختياری را امضا کرده اندICCPRی 

تغيير رویه هایشان  وادار به این نظام به کميته ی حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را . عمال حقوق بشر محدود است ادر مجموع، این نظام 

 .د به تعقيب، وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افکار عمومیابزار کميته منحصر می شو.  قربانی را اعاده کنندکنند یا حقوق یک

ات شامل کنوانسيون این معاهد.  اعمال می شوندICCPRبسياری از دیگر معاهدات حقوق بشِر سازمان ملل متحد نيز کم و بيش به شيوه ی همين 

 ، سازمان ملل International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination(بين المللی محو همه ی صور تبعيض نژادی 

 ، The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women(همه ی صور تبعيض عليه زنان  ، کنوانسيون محو )١٩۶۶

، و کنوانسيون عليه شکنجه و )١٩۶۶، سازمان ملل  The Convention on the Rights of the Child(، کنوانسيون حقوق کودک )١٩٧٩سازمان ملل 

 The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or(دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقيرآميز 

Punishment است) ١٩٨۴ ، سازمان ملل. 

 ، International Criminal Court(سسه ی سازمان ملل، که در زمينه ی قضائی حقوق بشر فعاليت دارد، دادگاه جنائی بين المللی است ؤدیگر م 

اال اشاره شد احکام آن در حيطه ی جرائم مربوط به نسل کشی، چنان که در ب.  انتخاب شدند٢٠٠٣که اعضای آن در سال ) ١٩٩٨سازمان ملل، 

 ).٢٠٠١شاباس (جنایات جنگی، و جرائم عليه بشریت مانند نسل کشی، برده داری، و شکنجه است 

 سسات حقوق بشر سازمان مللؤ دیگر م۴٫٢

مؤسسات متعددی در سـازمان ملـل هسـتند کـه     . دمعاهدات حقوق بشری، تنها یک بخش از برنامه ی حقوق بشر سازمان ملل را تشکيل می دهن   

این مؤسسات شامل کميساریای عالی حقوق بشـر  . وظيفه ی آنها ارتقای حقوق بشر، مستقل از الزامات تعيين شده در معاهدات حقوق بشر است           

، و شـورای امنيـت سـازمان      ]م.د رسمًا منحل و شورای حقوق بشر جـایگزین آن مـی شـو             ١٣٨۵ خرداد   ٢۶که از   [سازمان ملل، کميسيون حقوق بشر      

 ).١٩٩٩رودلی (ملل است 

وظيفه ی هماهنگی بسياری از فعاليت های حقوق بشری  ) High Commissioner for Human Rights(کميساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٩  

ی کند، برای تدوین معاهدات و رویه های جدید این کميساریا، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت م. درون سازمان ملل را برعهده دارد

مهم تر از . همکاری می کند، برنامه ی کاری مؤسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظيم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد

 ).٣۶٩، ١٩٩٨وِری ک(همه، کميساریای عالی به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظيفه می کند 

درباره ی تشکيل شورای جدید  "١٣٨۵  فروردین ٢٨افزوده ی مترجم، برگرفته از مصاحبه ی دکتر حميدرضا اسحاقی با نشریه ی مجاهد، مورخ [

 ".]حقوق بشر سازمان ملل متحد

و . ایجاد شد )UN Charter(ر ملل متحد یکی از ارکان سازمان ملل بود که به موجب منشو) Human Rights Commission(کميسيون حقوق بشر  

 دولت بود، و وظيفه ی اصلی آن پرداختن ۵٣کميسيون متشکل از نمایندگان . بود" نقض فاحش حقوق بشر"وظيفه ی عمده ی آن پرداختن به موارد 

رکيب اعضا منجر به این شد که دولت  مورد چگونگی تعيين ت  نقص ساختاری آن در اما. به نقض های فاحش حقوق بشر در همه جای دنيا بوده است

هایی هم که ناقضان عمده ی حقوق بشر محسوب می شوند به کميسيون راه یابند و لذا عملکرد آن به شدت تحت تأثير عالئق و مالحظات 

گذاری و کارآیی کميسيون به همين علت تأثير . سياسی و حتی اقتصادی کشورهایی قرار گرفت که کمترین تعهدی به ميثاق های بين المللی ندارند

درصد چاره جویی بر آمد و لذا آن را منحل کرد و در قطعنامه ی مورخ  به مرور زمان چنان اندک، و انتقادات وارد به آن چنان زیاد شد که سازمان ملل 

 . يسيون حقوق بشر نمودرا جایگزین کم  (Human Rights Council) مجمع عمومی ارگان دیگری به نام شورای حقوق بشر ١٣٨۵ اسفند ٢۴

کميسيون حقوق بشر زیرمجموعه ی شورای اقتصادی و اجتماعی . شورای حقوق بشر از نظر ساختار و جایگاه حقوقی با کميسيون سابق فرق دارد

 و ساالنه به مستقيمًا زیر نظر مجمع عمومی عمل می کند. سازمان ملل بود، اما شورای حقوق بشر یک ارگان اصلی متصل به مجمع عمومی است

 عضو شورای ۵۴ عضو کميسيون توسط اکثریت آرای  ۵٣از نظر اعضا، تفاوت شورای جدید با کميسيون این است که . مجمع گزارش دهی خواهد نمود

که با  عضو است ۴٧اقتصادی و اجتماعی، و به نوبت از ميان اعضای گروه های منطقه ای انتخاب می شدند، حال آنکه شورای حقوق بشر دارای 

به این ترتيب شرایط عضویت در شورای حقوق بشر بسيار دشوارتر  .  کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند١٩١اکثریت آرای 

به عالوه اگر پس از . شده است چون دولت های داوطلب پذیرفته شدن باید از حمایت و اعتبار گسترده تری در سطح بين المللی برخوردار باشند

رسی وضعيت، اعضای برگزیده شده به شورای حقوق بشر ناقض سيستماتيک حقوق بشر شناخته شوند می توان با آرای دو سوم اعضای مجمع بر

به این ترتيب که کشورهای آسيا و آفریقا .  عضویت در شورای حقوق بشر به صورت سهميه بندی جغرافيایی است .عمومی آنها را از شورا اخراج کرد

 . کرسی خواهند داشت٧ کرسی، و گروه غرب و سایر کشورها ۶ کرسی، اروپای شرقی ٨کرسی، آمریکای التين و کارائيب  ١٣هر یک 

نظارت بر رعایت و صيانت از حقوق : عمده ی وظایفی که قطعنامه ی مجمع عمومی برای شورای حقوق بشر در نظر گرفته است، به این قرار اند

 نقض سيستماتيک حقوق بشر، ارتقای تعليم و تربيت در زمينه ی حقوق بشر و ارائه ی خدمات مشورتی و کمک بشر، بررسی موارد نقض، به ویژه

جهت توسعه ی حقوق بشر، بررسی دوره ای رعایت حقوق بشر توسط هر یک از دولت های  های فنی، ارائه ی توصيه به مجمع عمومی ملل متحد 

 . مع عمومیعضو ملل متحد، ارائه ی گزارش ساالنه به مج

در این مورد . کند مستلزم گذر زمان است اینکه شورای حقوق بشر تا چه حد بتواند نارسایی های نهاد سابق اش را جبران و انتظارات را برآورده 

 آفریقا اختصاص  سهميه بندی جغرافيایی ثابت برای کرسی ها، که اکثریت آنها به آسيا و یک نگرانی عمده این است که. نگرانی هایی وجود دارد

مسلمًا نمی توان با نگاهی تنزه طلب، انتظار ایجاد نهادی را داشت که . یافته، می تواند به غلبه ی کشورهای ناقض حقوق بشر در شورا بيانجامد

اید هشيارانه همگی اعضایش کارنامه ی منزهی در رعایت حقوق بشر و اراده ی خلل ناپذیری برای تحقق جهانی این حقوق داشته باشند، پس ب

 .ماند و نتيجه را دید منتظر 

اعضای پانزده گانه ی اصلی این . حفظ صلح و امنيت جهانی تعيين شده است) Security Council(در منشور سازمان ملل، وظيفه ی شورای امنيت  

، رامشاران ١٩٩۴ِبيلی (ميم گيری کنند شورا صالحيت دارند در مورد مداخله ی نظامی و اعمال تحریم های سياسی و اقتصادی عليه دولتی تص

یل ا اما در او .در خالل جنگ سرد، شورای امنيت جز در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی، از پرداختن به دیگر مسائل حقوق بشر اجتناب کرد ). ٢٠٠٢

يری نيروی نظامی برای مداخله در سومالی، این شورا به کارگ.  به بسياری از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگی پرداخت١٩٩٠دهه ی 

 .صلح را بر عهده داردحفاظت یوگسالوی سابق، رواندا، هائيتی، و تيمور شرقی را تصویب کرده است، و مسئوليت چند مأموریت 



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١٠  

 سسات حقوق بشر سازمان مللؤ دیگر م۴٫٢

  

مؤسسات متعددی در سازمان ملل هستند که . تشکيل می دهندمعاهدات حقوق بشری، تنها یک بخش از برنامه ی حقوق بشر سازمان ملل را  

این مؤسسات شامل کميساریای عالی حقوق بشر . وظيفه ی آنها ارتقای حقوق بشر، مستقل از الزامات تعيين شده در معاهدات حقوق بشر است

، و شورای امنيت سازمان ]م.زین آن می شود رسمًا منحل و شورای حقوق بشر جایگ١٣٨۵ خرداد ٢۶که از [سازمان ملل، کميسيون حقوق بشر 

 ).١٩٩٩رودلی (ملل است 

وظيفه ی هماهنگی بسياری از فعاليت های حقوق بشری  ) High Commissioner for Human Rights(کميساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  

 را دریافت می کند، برای تدوین معاهدات و رویه های جدید این کميساریا، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر. درون سازمان ملل را برعهده دارد

مهم تر از . همکاری می کند، برنامه ی کاری مؤسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظيم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد

 ).٣۶٩، ١٩٩٨کوِری (فه می کند همه، کميساریای عالی به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظي

درباره ی تشکيل شورای جدید  "١٣٨۵  فروردین ٢٨افزوده ی مترجم، برگرفته از مصاحبه ی دکتر حميدرضا اسحاقی با نشریه ی مجاهد، مورخ [

 ".]حقوق بشر سازمان ملل متحد

و . ایجاد شد )UN Charter(به موجب منشور ملل متحد یکی از ارکان سازمان ملل بود که ) Human Rights Commission(کميسيون حقوق بشر  

 دولت بود، و وظيفه ی اصلی آن پرداختن ۵٣کميسيون متشکل از نمایندگان . بود" نقض فاحش حقوق بشر"وظيفه ی عمده ی آن پرداختن به موارد 

ونگی تعيين ترکيب اعضا منجر به این شد که دولت  مورد چگ  نقص ساختاری آن در اما. به نقض های فاحش حقوق بشر در همه جای دنيا بوده است

هایی هم که ناقضان عمده ی حقوق بشر محسوب می شوند به کميسيون راه یابند و لذا عملکرد آن به شدت تحت تأثير عالئق و مالحظات 

ن علت تأثير گذاری و کارآیی کميسيون به همي. سياسی و حتی اقتصادی کشورهایی قرار گرفت که کمترین تعهدی به ميثاق های بين المللی ندارند

درصد چاره جویی بر آمد و لذا آن را منحل کرد و در قطعنامه ی مورخ  به مرور زمان چنان اندک، و انتقادات وارد به آن چنان زیاد شد که سازمان ملل 

 . ا جایگزین کميسيون حقوق بشر نمودر  (Human Rights Council) مجمع عمومی ارگان دیگری به نام شورای حقوق بشر ١٣٨۵ اسفند ٢۴

کميسيون حقوق بشر زیرمجموعه ی شورای اقتصادی و اجتماعی . شورای حقوق بشر از نظر ساختار و جایگاه حقوقی با کميسيون سابق فرق دارد

ی عمل می کند و ساالنه به مستقيمًا زیر نظر مجمع عموم. سازمان ملل بود، اما شورای حقوق بشر یک ارگان اصلی متصل به مجمع عمومی است

 عضو شورای ۵۴ عضو کميسيون توسط اکثریت آرای  ۵٣از نظر اعضا، تفاوت شورای جدید با کميسيون این است که . مجمع گزارش دهی خواهد نمود

 عضو است که با ۴٧ اقتصادی و اجتماعی، و به نوبت از ميان اعضای گروه های منطقه ای انتخاب می شدند، حال آنکه شورای حقوق بشر دارای

به این ترتيب شرایط عضویت در شورای حقوق بشر بسيار دشوارتر  .  کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند١٩١اکثریت آرای 

اگر پس از به عالوه . شده است چون دولت های داوطلب پذیرفته شدن باید از حمایت و اعتبار گسترده تری در سطح بين المللی برخوردار باشند

بررسی وضعيت، اعضای برگزیده شده به شورای حقوق بشر ناقض سيستماتيک حقوق بشر شناخته شوند می توان با آرای دو سوم اعضای مجمع 

قا به این ترتيب که کشورهای آسيا و آفری.  عضویت در شورای حقوق بشر به صورت سهميه بندی جغرافيایی است .عمومی آنها را از شورا اخراج کرد

 . کرسی خواهند داشت٧ کرسی، و گروه غرب و سایر کشورها ۶ کرسی، اروپای شرقی ٨ کرسی، آمریکای التين و کارائيب ١٣هر یک 

نظارت بر رعایت و صيانت از حقوق : عمده ی وظایفی که قطعنامه ی مجمع عمومی برای شورای حقوق بشر در نظر گرفته است، به این قرار اند

نقض، به ویژه نقض سيستماتيک حقوق بشر، ارتقای تعليم و تربيت در زمينه ی حقوق بشر و ارائه ی خدمات مشورتی و کمک بشر، بررسی موارد 

جهت توسعه ی حقوق بشر، بررسی دوره ای رعایت حقوق بشر توسط هر یک از دولت های  های فنی، ارائه ی توصيه به مجمع عمومی ملل متحد 

 . ساالنه به مجمع عمومیعضو ملل متحد، ارائه ی گزارش 

در این مورد . کند مستلزم گذر زمان است اینکه شورای حقوق بشر تا چه حد بتواند نارسایی های نهاد سابق اش را جبران و انتظارات را برآورده 

ها به آسيا و آفریقا اختصاص  سهميه بندی جغرافيایی ثابت برای کرسی ها، که اکثریت آن یک نگرانی عمده این است که. نگرانی هایی وجود دارد

مسلمًا نمی توان با نگاهی تنزه طلب، انتظار ایجاد نهادی را داشت که . یافته، می تواند به غلبه ی کشورهای ناقض حقوق بشر در شورا بيانجامد
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 باشند، پس باید هشيارانه همگی اعضایش کارنامه ی منزهی در رعایت حقوق بشر و اراده ی خلل ناپذیری برای تحقق جهانی این حقوق داشته

 .ماند و نتيجه را دید منتظر 

اعضای پانزده گانه ی اصلی این . حفظ صلح و امنيت جهانی تعيين شده است) Security Council(در منشور سازمان ملل، وظيفه ی شورای امنيت  

، رامشاران ١٩٩۴ِبيلی (ليه دولتی تصميم گيری کنند شورا صالحيت دارند در مورد مداخله ی نظامی و اعمال تحریم های سياسی و اقتصادی ع

یل ا اما در او .در خالل جنگ سرد، شورای امنيت جز در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی، از پرداختن به دیگر مسائل حقوق بشر اجتناب کرد ). ٢٠٠٢

شورا به کارگيری نيروی نظامی برای مداخله در سومالی، این .  به بسياری از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگی پرداخت١٩٩٠دهه ی 

 .یوگسالوی سابق، رواندا، هائيتی، و تيمور شرقی را تصویب کرده است، و مسئوليت چند مأموریت صلح بانی را بر عهده دارد

  ارتقای حقوق بشر توسط دولت ها ٢٫۶

برای مثال، پرتقال برای حل . از حقوق بشر در کشور های دیگر اقدام می کنندگاهی دولت ها به تنهایی یا با همراهی دیگر دولت ها برای صيانت 

این شيوه ها شامل . و استراليا برای حفظ صلح و صيانت از حقوق بشر در تيمور شرقی مداخله ی نظامی کرد. بحران در تيمورشرقی کوشيد

 .هبود وضع حقوق بشر، تحریم های اقتصادی و مداخله ی نظامی استدیپلماسی، انتشار گزارش و اعالميه، مشروط کردن تجارت یا کمک ها به ب

کشورهای اروپای غربی، کانادا، استراليا و ایاالت متحده . کوشش های دولت ها یاریگر نظام حقوق بشر بين المللی و فزاینده ی توان آن است 

ای می کنند، امور آن را در ایام پریشانی پی می گيرند، و در شرایط پشتيبانی قابل مالحظه  آنها از این نظام . پيشروان مؤسسات حقوق بشری اند

گرچه این کشور ها همواره در وضعيت های اضطراری حقوق بشری به پا نخاسته اند، اما گاهی نيز . بهتر درصدد بسط و شکوفایی اش برمی آیند

ین  ابا. ین کشورها اغلب با شورای امنيت همکاری نزدیکی دارندا. هزینه های قابل توجهی، چه جانی و چه مالی، مصروف حقوق بشر نموده اند

 . ندارند  جز تعهدشان به منشور ملل متحد برای حمایت از اقدامات شورای امنيت، تعهد قانونی مشخصی به این امورحال، این کشورها

  سازمان های غيردولتی مربوط به حقوق بشر٧٫٢

از جمله ی این سازمان ها می توان به عفو بين . ن المللی در زمينه ی حقوق بشر فعال هستندسازمان های غيردولتی بسياری در سطح بي 

 International Commission of(، کميسيون بين المللی قضات )Human Rights Watch(، دیده بان حقوق بشر)Amnesty International(الملل

Jurists( پزشکان بدون مرز ،)Médecins Sans Frontière( و آکسفام ،)Oxfam (نمایندگان . اشاره کردNGO ها را می توان در همه جای نظام حقوق 

این سازمان ها از طریق . این نمایندگان در نشست های حقوق بشر سازمان ملل حضور می یابند، و اغلب مشارکت دارند. بشر بين المللی یافت

و برنامه های کاری، سياست ها، و معاهدات سازمان ملل را از . بشر ارائه می دهندگزارش ها و مشاهدات شان اطالعاتی در مورد وضعيت حقوق 

طریق همکاری ها و مشاوره هاشان شکل می بخشند، و پيوند های ميان نظام حقوق بشر بين المللی و سياست در سطح منطقه ای برقرار می 

 ).١٩٩٨کوِری (کنند 
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. است

ده 

 آن 

اگر تاریخ و نظریه ی کنونی امورجنسی را پيگيری کنيم، انتظار می رود به این 

آنچه به عنوان . پنداشت برسيم که امورجنسی یک واقعيت اجتماعی است

داشته می شود، همراه با معانی و اشکال فردی و اجتماعی اش، امورجنسی پن

به راستی، اگر ما ژرفناک . سراسر تاریخ و ميان گروه های اجتماعی گونه گون است

ميشل فوکو را بخوانيم، خود ایده ی امورجنسی به ) ١٩٨٠(» تاریخ امورجنسی«

گوهای رشد، و مثابه ی کليتی که دربرگيرنده ی تمایل های گسسته، کنش ها، ال

یگانه ای » مدرن«گونه های جنسی و روانشناختی است، رخداد غربی تازه و 

که دربرگيرن) aphrodisia(برای نمونه، یونانيان کهن گمان می کردند پهنه ی لذت 

پسر شدن، و ازدواج است، قلمروی /ی خوردن، ورزش کردن، شيفته ی مرد

ریه پردازی نوین، امر جنسی را سراسر این نظ). ١٩٨۵فوکو (امورجنسی نيست 

را می سازند یا به وسيله ی گفتمان ها و اقدامات نهادی از» امرجنسی«بدن ها، احساس ها، لذت ها، کنش ها، و تعامالت، : اجتماعی می داند

آن احساس ها یا کنش .  می سازدبه عنوان امری اجتماعی، از آن واقعيتی سياسی» امرجنسی«پيکره بندی . ها معانی جنسی بيرون می کشد

هایی که جنسی تعریف می شوند، مرزهای اخالقی ای که امرجنسی مشروع و نامشروع را نشان می دهند، و آنهایی که این مرزها را وضع می 

)  مراتبسلسله(سياست های جنسی، همراه با سياست های طبقاتی یا جنسيتی، به مبارزه با شکل گيری پایگان . کنند سياسی هستند

 ). ١٩٨٣روبين (جنسی اجتماعی می پردازد و در برابر آن ایستادگی می کند 

 

نظریه پردازی کنونی امرجنسی به مثابه ی یک واقعيت اجتماعی و سياسی، ما را بر می انگيزد تا از تاریخ جوامع نوین و دانش های اجتماعی 

 .السيک را تفسير کنيمبازخوانی داشته باشيم و از این چشم انداز جامعه شناسی ک

 

برای نمونه، جامعه شناسی را زایيده ی گذر کالن از نظم سنتی، . از پدیداری جامعه شناسی آشنا هستيم) استاندارد(ما با گزارش های استانده 

 می شود که چشم اندازها و چون گفته. کشاورزی، و پایگانی حقوقی به نظم نوین، صنعتی، و طبقه ای اما با سامانه ای دموکراتيک تعریف می کنند

موضوعات کانونی ای که دانشمندان علوم اجتماعی واکاوی شان می کنند و با آنها به بررسی مسایل بزرگ جهان نوین می پردازند را آنهایی فراهم 

این چشم اندازها دربرگيرنده . داقتدار خودشان را دارن) جامعه شناسان کالسيک(آورده اند که جامعه شناسان کالسيک خوانده می شوند، بنابراین 

ماکس وبر از دیوان ساالرشدگی جهان، و نظریه ی اميل ) تز(ی نظریه پردازی کارل مارکس از سرمایه داری به عنوان سامانه ای طبقاتی، برنهاد 

سرمایه داری، سکوالریزه شدن، تمایز جامعه شناسان کالسيک در مباحثی پيرامون . دورکيم از تکامل اجتماعی به عنوان فرآیند تمایز اجتماعی است

اگر برداشت ما از مدرنيته تنها . اجتماعی، دیوان ساالرشدگی، دسته بندی طبقاتی، و همبستگی اجتماعی، معنای مدرنيته را به پرسش گرفته اند

تالش هایی برای تعریف کردن پهنه ی از جامعه شناسان کالسيک گرفته شده باشد، نخواهيم دانست که بخش کانونی این گذر کالن دربرگيرنده ی 

امورجنسی، برای سازمان دادن بدن ها، لذت ها، تمایالت، و کنش ها آنچنان که با زندگی فردی و همگانی پيوند دارند بوده است، و اینکه این تالش 

ست ها و قوانين دولتی، و مداخالت ، توليد گفتمان ها و بازنمایی های فرهنگی، وضع سيا)و جنسيتی(ها موجب ساخته شدن هویت های جنسی 
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به کوتاه سخن، ساختن خویشتن ها و رمزگان های تنانه ی جنسی با ساختن زندگی فرهنگی و . دینی و خانوادگی در زندگی فردی شده است

 .نهادی جوامع غربی در هم پيچيده شده است

 

) همچون صنعتی شدن، ستيز طبقاتی، و دیوان ساالری(شدگی اجتماعی تاریخچه های استانده، پدیداری علوم اجتماعی مدرن را به فرآیند مدرن 

در همان زمان، هنگامی که علوم اجتماعی پرداخته شد، و . سخنی نمی گوید) و جنسيتی(می چسباند، اما درباره ی ناسازگازی های جنسی 

خاموش . ، و امورجنسی را به یکدیگر می چسباندفهمی اجتماعی از شرایط انسان پيش کشيد، به نظمی طبيعی می اندیشيد که جنس، جنسيت

در سده های . ، و دانش ها نيست را نمی توان بخشيد)مبارزه(عرصه ای برای سازمان دهی همگانی، ستيز » امورجنسی«ماندن درباره ی اینکه 

 این کشمکش ها در خانواده، کليسا، هجدهم و نوزدهم، کشمکش هایی همگانی بر سر بدن، تمایل، لذت، کنش های محرمانه پدید آمد و پژواک

، و ميان دهه های ١٨۶٠ تا دهه ی ١٨۴٠، از دهه ی ١٧٩٠ و ١٧٨٠جنبش زنان که در اروپا، در دهه های . قانون، و قلمروهای دانش و دولت پيچيد

در گرفت با مبارزات »  زنانپرسش«مبارزاتی که بر سر .  شکوفا شد، حلقه های کليدی ای در پيشرفت جامعه شناسی نوین بود١٩٢٠ و ١٨٨٠

 و جنگ جهانی اول، مبارزات جنسی به شدت باال ١٨٨٠ميان دهه ی . اش خواند پيوند یافته بود» امورجنسی«مردمی پيرامون آنچه امروز می توان 

ا و ایاالت متحده، از طریق در اروپ. جامعه شناسی کالسيک است» پيشرفت« که همان دوره ی -گرفت و روزافزون توجه ی همگانی را به دست آورد 

مسائلی همچون طالق، عشق آزاد، سقط جنين، استمنا، همجنس بازی، روسپيگری، قباحت، و آموزش جنسی، بدن و امورجنسی عرصه های 

؛ ویکس ١٩٩٠؛ ایروین ١٩٨٨بيرکن (در این دوره بود که پدیداری مطالعات جنسی، روان کاوی، و روان پزشکی . مبارزات اخالقی و سياسی شد

همجنس گرایی موضوعی . مگنوش هيرشفلد کميته ی بشردوستی علمی و نهاد پژوهش جنسی در آلمان را پایه گذاری کرد. تجربه شد) ١٩٨۵

یکی از تاریخ .  جلدی درباره ی همجنس گرایی چاپ کرد١٢ کتابی ١٨٧٩ و ١٨۶۴برای نمونه، کارل هنریش اولریش بين سال های . برای دانش گشت

 ).۶٧: ١٩٨۵ویکس ( نوشتار درباره همجنس گرایی به چاپ رسيده است ١٠٠٠ بيش از ١٩٠٨ و ١٨٩٨ برآورد کرده است که بين پژوهان

 

از آنجا که همه ی آرزوی جامعه . و دانش است) ی جنسی(آنچه برجسته است سکوت متون جامعه شناختی کالسيک درباره ی این ناسازگاری ها 

آدمی به عنوان امری اجتماعی، و فراهم آوری پيش نویس محدوده های مدرنيته بود هيچ گزارشی از ) درباره ی(ی شناسان کالسيک نظریه پرداز

کارل مارکس بازتوليد اجتماعی و سازمان کار را واکاوی کرد اما فرایندی که کارگران در آن بازتوليد . مدرن سازی تن ها و امورجنسی به ميان نياورده اند

او پدیداری سرمایه داری مدرن، : ماکس وبر آنچه را که یگانه ی تاریخی غرب مدرن می پنداشت پيش کشيد. را واکاوی کردجسمانی می شوند 

دولت مدرن، قانون رسمی، شهرهای مدرن، و فرهنگ فردگرایی خطرپذیر را رد گيری کرد، اما به راستی چيزی درباره ی ساخت رژیم مدرن 

ت های بنيادین و راهبردهای مفهومی جامعه شناسی کالسيک، واقعيت های اجتماعی راستين و مهم را پيش انگاش. امورجنسی نگفته است

 . اقتصاد، کليسا، ارتش، سازمان های رسمی، طبقه های اجتماعی، و بازنمایی های جمعی: چنين مشخص کرده است

 

آنها، آن . نسی اجتماعی مرجح ایشان پيوند خورده استبا جنسيت و موقعيت ج» امورجنسی«شاید سکوت جامعه شناسان کالسيک درباره ی 

چنان که ما جامعه شناسان باور داریم، جنسيت و تجربه و جایگاه محق جنسی خویش را طبيعی و معتبر پنداشته اند و ناخودآگاه هر فردی را طبيعی 

از این روی، درست همان . برتری و قدرت را به همراه می آوردمی انگارند و این ابعاد زندگی فرد است که ) یعنی بهنجار، سالم، و شایسته(و خوب 

بر طبيعی بودن نابرابری طبقه ای و نقش آنها پافشاری می کنند، افرادی که هویت اجتماعی شان مرد و ) سرمایه داری(گونه که طبقه ی بورژوازی 

برای جامعه شناسان کالسيک، که گویی می . نمی گيرنددگرجنسگراست طبيعی بوده گی نظم اجتماعی مردساالر و دگرجنسگرا را به پرسش 

این که دریافت آنها از امر اجتماعی همان قلمروی سازمان های ) دانستن(پندارند جنسيت و جایگاه جنسی مرجح شان طبيعی و سزاوار است، 

ن، جامعه شناسان کالسيک هرگز شکل بنابرای. رسمی، قدرت دولت، طبقه ی اقتصادی، و معانی فرهنگی است سخت شگفت انگيز خواهد بود

علم ) نمی دانيم، اما دوست داریم این گونه بياندیشيم که(افزون بر آن، . گيری اجتماعی رژیم های مدرن بدن و امورجنسی را بررسی نکرده اند

اسازی جامعه می باشد همکاری همجنسگرا و دگرجنسگر/در ساختن چنين رژیمی که در کانون اش دوتایی دگرجنسگرا) خود نيز(االجتماع آنها 
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 .داشته است

 

هنگامی شکسته شد که آوای ناسازگاری ها و گفتمان های جنسی و مردمی آن چنان باال گرفت » امورجنسی«سکوت جامعه شناسی درباره ی 

یکایی بود که آواهای گوشه تنها در نخستين روزهای جامعه شناسی آمر. گوش های ناشنوای جامعه شناسان را نيز پاره کرد) پرده ی(که حتی 

به راستی، جامعه . گيرشده و ناتوانی که درباره ی مسائل جنسی سخن می گفتند توانستند در نيمه ی نخست سده ی بيستم شنيده شوند

کردند )  این زمينهدر(هرچند، اندازه ی کارهایی که آنها . شناسان نمی توانستند این موضوع را در دهه های نخست این سده کامال ناشنيده بگيرند

 .بسيار چشم گير است

مسائلی همانند اصالحات شهری، تشکيل اتحادیه ها، بنگاه های اقتصادی، تجاری شدن زندگی روزمره، پيوندهای نژادی، و بين المللی گشتن 

که بدن را در کانون درگيری می در همان دوره، آمریکایی ها با ستيزهایی دست به گریبان بودند . سياست ها عناوین مهم مباحث همگانی بود

جنبش زنان، که در دو دهه ی نخست این سده به شدت با سوسياليست و سياست های رادیکال فرهنگی همتراز گشته بود، به عنوان . گذاشت

ها برای زدودن حق رای در کانون جنبش گذاشته شده بود، اما مبارزه ی فمينيست ) گرفتن(اگرچه مبارزه برای . یک جنبش ملی پدیدار گشت

استانده های تبعيض آميزی که به مردان اجازه ی بيان جنسی و لذت جنسی را می داد در حالی که زنان را وادار به همنوایی با هنجارهای پاکدامنی 

زنان در پی برابری . ودویکتوریایی می کرد یا آنها را در پستی تن دادن به تمایل شهوانی مردان ناچار می ساخت هم از اهميت کمتری برخوردار نب

شهوانی با مردان بوده اند، و مبارزات همگانی برای آزادی طالق، سقط جنين، و پورنوگرافی جریان یافته بود؛ ستيز درباره ی قباحت جنسی، فاحشه 

امورجنسی همه جا ). ١٩٩٠؛ اسميت روزنبرگ ١٩٩١؛ سيدمن ١٩٨۶؛ پيس ١٩٨٨همچون، دی ایميليو و فریدمن (گری، و ازدواج در دید همگانی بود 

در دهه های نخست این سده ميليون ها نسخه از . به بحث کشيده شده بود، در مجله ها، روزنامه ها، نشریات، کتاب ها، نمایش ها، و دادگاه ها

کتاب ). ١٩٩١سيدمن (ادبيات مشاوره ای در زمينه ی امورجنسی به چاپ رسيده است که در آن ها به جنسی سازی عشق و ازدواج پرداخته اند 

، که بدن و رابطه ی صميمی اروتيک شده را بر می سازد و صدها هزار نسخه )١٩۵٠} ١٩٣٠{(هایی همچون ازدواج آرمانی نوشته ی تئودور وان ولده 

جتماعی همچون مکس آمریکایی ها در مرحله ی نخست روابط عاشقانه با فروید و روانکاوی روبرو شدند؛ رادیکال های ا. از آن به فروش می رسد

؛ سيمونس ١٩٧٢مارینر (ایستمن، اما گولدمن، ادوارد بورن، و مارگارت سانگر تغيرات نهادی را به مباحث تغيرات جنسی و جنسيتی پيوند دادند 

 و کم کم قوانين و پاکدامنی، پورنوگرافی شکوفا شد) جوخه ی پليس (vice squadsبا وجود تالش های پرزور جنبش های ). ١٩٨٣؛ تریمبرگر ١٩٨٢

 .قباحت آزادی یافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ». . .ما در کشورمان همجنسگرا نداريم  «

 عبدی کالنتری 

  براي راديو زمانه٨٩-٨٨نيلگون  

 ٢٠٠٧ سپتامبر ٣٠

  

اگر داستانهاي زيباي کريستوفر ايشروود را خوانده باشيد، به ويژه مجموعه اي که با 

 شده،  متوجه مي شويد که يکي از مهمترين چاپ» داستانهاي برلين«عنوان 

زادگاههاي هنرمدرنيست در اروپا، يعني جمهوري وايمار، صحنهء جدال فرهنگي و 

از ) ئي شـِـر وود: تلفظ(کريستفور ايشروود . سياسيِ  سنت و مدرنيسم هم بود 

کساني که . سالهاي اقامت اش در برلين پيش از روي کارآمدن هيتلر سخن مي گويد

ساختهء باب فاسي را ديده اند ــ براساس همان کار ايشروود ــ به طور » کاباره«لم في

کريستوفر ايشروود به اتفاق حلقهء . مبهم، حسي از آن سالها و از آن فضا مي گيرند

دوستان همجنسگرايش، از کشورخودشان بريتانيا و محيط محافظه کار آن به برلين 

 . آوانگارد و آزادي هاي جنسي بودپناه آورده بودند که مرکز هنرهاي

  

 حساسيت هاي مدرنيستي و ضدمدرنيستي

هيچکس نمي تواند مدرنيسم در هنرها را به خوبي بشناسد بدون آنکه جنبش ها و صحنه هاي هنري و فرهنگي جمهوري وايمار را از نزديک مطالعه 

فرهنگيِ جنبش هيتلري را نيز بفهمد، بدون آنکه واکنش فرهنگيِ  محافظه همزمان و به طرز متناقضي، هيچکس نمي تواند ريشه هاي . کرده باشد

انحرافات «و ) دي ِجنـِرِ ت/ منحرف، فاسد، تبهگن (از جمله مبارزهء فاشيست ها با آنچه که هنرمنحط . کاران در جمهوري وايمار را مطالعه کرده باشد

 . در فرهنگ نام گذاشته بودند» عنصر يهودي«و همچنين » جنسي

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١۵  

اين حساسيت هاي فرهنگي محافظه کارانه بعدها با پوپوليسم سياسي، کيش پرستش  

رهبر، کمونيسم ستيزي، آمريکايي ستيزي، يهودي ستيزي، و منزه طلبيِ  ديني همراه 

شد و جنبشي را قوام بخشيد که راه سياسي و نظامي آن به کوره هاي آدم سوزي 

 .ختم گرديد) هالوکاست(

  

دوران جمهوري وايمار، و شکست اين جمهوری توسِط پوپوليسم رايش فرهنگ سياسي 

سوم،  نشان مي دهد که فاشيسم، جذابيت پوپوليستي اش را با برجسته کردن تلخي 

هاي طبقاتي ــ استثمار اقتصادي و تحقير فرهنگي ــ کسب مي کند و آمريکاستيزي آن، 

بخوان (» آمريکا«همجنسگرايي هم مثل بي بندوباری و بي پروايي زنان، توسط : تهمان اندازه که سياسي است، اخالقي و فرهنگي نيز هس

 .به جامعهء بومي صادر مي شود، که بايد جلوي آن ايستاد) مدرنيت

  

 ساز در حرکت هاي دوران. ، برلين تنها کالنشهر فرهنگي مدرنيسم در آلمان نبود)١٩٣٣-١٩١٨(از پايان جنگ جهاني اول تا روي کارآمدن نازي ها 

.  موسيقي و نقاشي و ادبيات در شهرهاي هامبورگ، فرانکفورت، مونيخ، شتوتگارت، واليپزيک چهرهء فرهنگ اروپايي را براي هميشه دگرگون کرد

ن توماس و هاينريش مان، آلفرد دوبلين، هرما(باهاوس درمعماري و طراحي، شاخه هاي اکسپرسيونيسم در ادبيات و نقاشي و تئاتر و سينما 



مورنائو، فريتز النگ، . . ./ برتولت برشت، اروين پيسکاتور، ماکس راينهارت، ارنست تالر . . ./ اسکار کوکوشکا، ماکس بِکمن، اتو ديکس . . . / هسه 

از جمله جان  (جنبش دادائيست ها. . .) آرنولد شوئنبرک، پل هيندميت، آلبان برگ، کورت وايل/ پابست، فن شترنبرگ، و محصوالت استوديوي اوفا 

 . ، تنها شماري از نامهاي برجستهء هنر اين دوران اند)ـ فوتو مونتاژـ در هنرهاي بصري» کوالژ«هارتفيلد ابداع کنندهء 

  

 مفسـدان

دوبار، يهودي هرجا که زنان بي بن» پيراهن قهوه اي ها«. در جمهوري وايمار، نازي ها از فعاليت هاي فرهنگيِ  مفسـدان في االرض دل ُپري داشتند

و البته در جمهوري وايمار، کافه ها . ها و همجنسگرايان را در کوچه پس کوچه ها تنها گير مي آوردند، برسرشان مي ريختند و لت پارشان مي کردند

يمه برهنه بر صحنه مي و کاباره ها و کلوب هاي شبانه يک دم از فعاليت باز نمي ايستادند؛ سکس و رقص و ِدکاِدنس غوغا مي کرد؛ جورفين بيکر ن

ــ زنان و مردان را به تکان هاي شنيع بدن شان وا مي داشت؛  مارلن » جاز«رقصيد، موسيقي پست و بي مقدار سياهان در کافه ها ــ به نام 

مردان موقر پا به سن گذاشته و استادان سالخوردهء » لواللوال«ديتريش جوان در نقش 

م مي فرستاد؛ و در ميان اين بساط عيش و بي دانشگاهي را اغوا مي کرد و به جهن

بندوباري، دادائيست ها از راه مي رسيدند که در نخستين شمارهء نشريهء مرکزي 

شان اعالم کنند همهء آميزش هاي جنسي از اين به بعد بايد به تأسي از روحيهء 

 ! قاعده بندي شود» دفتر مرکزيِ  سکسِ  دادايي«دادائيستي و توسط 

نقالب فرهنگي بزرگ، يک تزکيه و پااليش بزرگ روحي و روحاني مي توانست فقط يک ا 

 . يا اينکه بسـوزاند. . . اين پليدي هاي اخالقي را بشويد 

   

 روان فاشيستي

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١۶  

به 

که 

) توربولشويسموس

ده، ناموس، ذهنيت و روحيهء فاشيستي را به بهترين وجه در آن نوع اخالقيات جنسي اي مي توان مشاهده کرد که معطوف به نقش زن، مادر، خانوا

وحشت فاشيست ها از پورنوگرافي، سکسِ  زنان، سقط جنين، زندگي . ، همجنس خواهي و کاهشِ  قدرت مردانه باشد)پوشش ها و آرايش(» مـُد«

بوهيمياييِ  کولي وار، به ويژه در ميان دختران جوان و دگرباشان جنسي، همه نه فقط 

 به خاطر از دست دادن کنترل و قدرت لحاظ گناه و عقوبت اخروي، بلکه مهمتر از آن

 .  مردساالر دنيوي بود

مظهرِ فساد در جمهوري وايمار از ديد فاشيست ها، زني بود که مشروب مي خورد،  

مي » قوي/ سخت «سيگار مي کشيد، با مردها يا زنهاي ديگر مي خوابيد؛ يا زني که 

داد؛ يا مردي که آرايش مي شد، لباس مردانه مي پوشيد و زنان را به مردان ترجيح مي 

بود و در کلوب هاي شبانهء زيرزميني،  دست مردي را مي گرفت و » زنانه«کرد، ظريف و 

اين ها بخشي از همان جنبش وسيعِ  فرهنگ مدرنيستي بود . لبهاي او را مي بوسيد

کول(» بلشويسم فرهنگي«نازي ها آن را بيماري و انحطاط فرهنگ يا 

 . ناميدندمي

  

 فقدان يک مفهوم در فرهنگ سياسي ما

به ندرت به کار گرفته مي شود، و » فاشيسم«در فرهنگ سياسي مدرن ايران، مفهوم 

فاشيست را به نحوي ژورناليستي، به معني قسي القلب يا جاني به . اگر هم در مواردي از آن استفاده کنيم، بيشتر در مقام فحش و توهين است

گويي روشنفکران ما، يا ايدئولوگ هاي چپ و ملي و راست در کشور ما مصداق هاي فاشيسم ايراني را ، به عنوان يک جنبش اصيلِ  . مکار مي گيري
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 .توده گير و يک فرهنگ، به درستي نمي شناسند، يا اينکه چنين مفهومي را قابل انطباق بر شرايط خاص سياسي ما نمي دانند

  

هيتلر براي ذهنيت ناسيوناليستيِ  تازه به دوران رسيده، هاله اي از . دولت مرکزي ايران خود را به قواي محور نزديک کرديک بار در جنگ جهاني دوم، 

رضاشاه، بنيان گذار دولت مدرن در ايران، به جزاي اين محاسبهء . تقدس و قدرت پيدا کرد که تا سالها و دهه ها، حس رمانتيک آن بر دل ها باقي ماند

اما رضاشاه، که با کودتاي نظامي بر سرکار آمده بود، رهبر يک جنبش فاشيستي نبود . توسط قواي پيروزمند متفقين به تبعيد فرستاده شدنادرست، 

 .  و نمي توانست باشد

  

رهبر سمبوليک به ــ از پايان جنگ جهاني دوم تا کودتاي بيست و هشت مرداد ــ بيشتر يک » دموکراسي ناقص«محمدرضاشاه جوان که در سالهاي 

در اواخر دههء شصت و اوايل دههء هفتاد ميالدي، در . شد» ديکتاتور«شمار مي آمد، پس از سرنگوني مصدق به تدريج، نه يک شبه، تبديل به 

ينوشه، به ديکتاتوري هاي نظامي اي اطالق مي شد که نمونه هاي آن را يونان سرهنگان، شيلي پ» فاشيست«فرهنگ سياسي چپ ايران، مفهوم 

ديکتاتوري هاي نظامي آمريکاي التين که تنها با حمايتِ  نظامي و امنيتي . کرهء چون دو هوآ، اندونزيِ سوهارتو، و رژيم هاي مشابه تشکيل مي دادند

خود در ) بروتاليتي (اما  اين ديکتاتوري ها نيز با همهء سبعيت. ِ اياالت متحده دوام داشتند، پناهگاه و مخفي کنندهء افسران سابق نازي بودند

شکنجه و قتل مخالفان شان، نه جنبش توده گير بودند و نه به پااليشِ  مقدس فرهنگي مبادرت مي ورزيدند؛ هرچند که تعدادي از آنها سمبوليسم و 

شايد بهتر مي بود آنها را از همين رو . به کار مي گرفتند» بي خدايي و اخالق فاسد کمونيستي«آيکونوگرافي مسيحي و خرافات توده اي را عليه 

 . شبه فاشيست مي ناميديم

  

به همين جهت، هنگامي که شاپور بختيار براي نخستين بار رهبري جنبش وسيع ديني را  ــ که مي رفت هژموني انقالب را هم از آن خود کند ــ 

درست همان » فاشيست«مگر . را جدي بگيرد» يرترياکي پ«خطاب کرد و عليه روي کارآمدن آن هشدار داد، کسي نمي توانست آن » فاشيست«

رژيم تک حزبيِ  تا دندان مليتاريزه شده و متکي بر ايدئولوژي نژاد آريايي نبود، که بختيار مي خواست آن را از گزند خشم انقالبيِ مردم در امان نگه 

 دارد؟ کدام فاشيسم؟

  

 دکادنس، بي بندو باري، و مدرنيسم ما    

سال ها پيش از انقالب ايران، جالل آل احمد در کتاب .  بزرگ ما براي تزکيه فرهنگي و پااليش روان هاي فاسد آمده بودو در حقيقت، جنبش

هرهري مذهبي، قرتي گري و زن صفتي، اهميت دادن به سر و پز و کفش و «: عاليم انحطاط فرهنگي را مشخص کرده بود، از جمله» غربزدگي«

 .  »ربيلباس و مصرف کردن مصنوعات غ

  

در ميني ژوپ و مسابقهء دختر : بي بندو باري را مي شد در همهء رسانه ها و در هنرهاي مدرنيستي غربزده و بدون شک نواستعماري ديد

 اش توسط مردي جلف و رقاص که به هنگام آواز خواندن باسن» شوي ميخک نقره اي«شايستهء هفته نامهء زن روز؛ در برنامهء تلويزيوني اي به نام 

در کارگاه نمايش، مرکز تئاتر آوانگارد ايران که نيمي از هنرمندان آن همجنسگرا بودند يا بي شرمانه به . را تکان مي داد و زن ها را مي بوسيد

ند تا با همجنسگرايي تظاهر مي کردند و دختران جوان و زيبايي را به نام شهره آغداشلو و سوسن تسليمي با لباسهاي اغواگر روي صحنه مي برد

 . مردان جوان حرف هاي وقيح جنسي رد و بدل کنند

  

نمايشگاه هاي منحرف و منحط، آثار نقاشي فريدون آو و نمايشگاه پرسروصداي عکس هاي آلت تناسليِ  آشوربني پال بابال در آستانهء جنبش 

واج رسمي معمار ايراني کيوان خسرواني با دوست ي کامران ديبا؛ ازد» کفش هاي سکسي زنانه«مردمي خلق مسلمان، نمايشگاه نقاشي هاي 

در ميان اقشار مرفهء باالي تهران و جوانهاي بوهيميايي » دولچه ويتا«خطاب اش کرد؛  و خالصه، » نامبر وان«پسرش که بايد آن را همنام با بوتيک او 
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 رـ اعتمادي سروکله شان پيدا شده بود و در کنار تب بيتل ها و اثر» تويست داغم کن«يي که براي اولين بار  در کتاب » اگزي ها«کمتر مرفه، همان 

ما را به لبهء پرتگاه غربزدگي، که همان بي ناموسي و خوباختگي کامل )  اصطالح آل احمد(» کليت اسالمي«هيپي ها، و ديسکو و کاباره، داشتند 

 .  بود، سوق مي دادند

  

 سرکوب دگرباشان يا گريز از آزادي

که به سردبيري آقاي دولو منتشر مي شد و به » اين هفته«نشريهء . ولي نکشيد که مقاومِت فرهنگيِ  پسااستعماري آغاز شدخوشبختانه، ط

نوارسلولوئيد، مظهر فساد و وابستگي، به شکل سمبوليک در سينما . شهرت داشت، به ياري برادران جهادي به آتش کشيده شد» پلي بوي ايران«

. آرزوي بزرگ جالل آل احمد متحقق گشت و بزرگ ترين جنبش حفظ ناموس در تاريخ به پيروزي رسيد. ه خاکستر تبديل شدرکس آبادان محاکمه و ب

از آن پس، مي شد حدس زد که دير يا زود به جايي خواهيم رسيد که بتوانيم سرمان را باال بگيريم و با . ميخک نقره اي پرپر شد و باد آن را باخود برد

 ».ما در کشورمان همجنسگرا نداريم«: ا اعالم کنيم کهافتخار به دني

  

نام گذاشته بودند، براي اين نوع رفتار منزه گرا چه توضيحي داشت؟ آنکس که با خشونت » علم يهودي«دانش روانکاوي، که نازي ها آن را 

همزمان با برون  فکن ) مازوخيسم( در خود سرکوب تمناي همجنسخواهانه: همجنسگرايي را سرکوب مي کرد، پروفايلي سادومازوخيستي داشت

بسيار پيش مي آمد که فاشيست خشن و يونيفورم پوش، خود همجنسخواهي ). ساديسم(کردن خشم، و قساوت نسبت به همجنسخواهان ديگر 

وده که خشمارنج آن به خشونِت آدم شايد بيداريِ  جنسي او در کودکي، با تجاوزي همراه ب. واخورده و خجلت زده بود که مي ترسيد از پستو به درآيد

 . را به ياد بياوريد) برتولوچي(» کانفورميست«يا ) ويسکونتي(» نفرين شدگان«صحنه هاي . سوزانه انجاميده بود

  

 جنبهء. وجود دارد که يا معطوف به رهايي است ويا معطوف به سرکوب) سايکو سکسوآل(در رفتار سياسي يا ديني، جنبه اي رواني ـ جنسي 

، )از جمله هويت هاي جنسي(رهايي بخش، به شکل رفتار عاشقانه، دوستي، شور و خلسهء عارفانه، کومونيته، شکسته شدن مرزهاي هويتي 

 . رقص و پايکوبي و سرود آزادي بروز مي کند

  

سادومازوخيسم نيز نوعي . يسم استآبستن سادومازوخ) امر به معروف و نهي ازمنکر(اما رفتار سياسي خشونت آميز، يا رفتار ديني تجاوزگر 

تحميل ايدئولوژي و اخالقيات، تجاوزي است که باالدست به فرودست و . انسان را سبک مي کند، اما در بند نگه مي دارد. پااليش روان است

روانکاوي فاشيسم، از در جمهوري وايمار، دو روانکاو مارکسيست، ويلهلم رايش و اريش فروم، در توضيح . فرودست به فرودست تر مي کند

. رهبر و مونوتئيسم پدرساالر بود/ احساسي به نام هراس از آزادي يا گريز از آزادي نام بردند که همان آزاديِ  بلوغ، انتخاب، بيرون آمدن از سلطهء پدر

ي جنبش پوپوليستيِ  پدرساالرانه اي که  تا زماني که از اين آزادي بهراسيم، تمايل به اين داريم که خسي باشيم در ميقات، قطرهء کوچکي در دريا

زن ستيز، يهودي ستيز، و بهايي ستيز است، و اصرار دارد به هرقيمتي : هرنوع دگرباشي را اعم از ديني يا سياسي يا جنسيتي، سرکوب مي کند

 . ///کشورش را از وجود همجنسگرايان پاک سازد

  

 

 

 

 

 

 



 

 )Homophobia(همجنسگراستيزی 

Vern L. Bullough 

  آرشام پارسیبرگردان

 GLBTQسایت : منبع

 

واژه ی هوموفوبيا برای اولين بار توسط یک روان درمانگر دگرجنسگرا به نام جورج وینبرگ به کار برده 

او . او یاد گرفته بود که رفتارهای همجنسگرایانه یکی از بيماری های ذاتی انسان ها است. شد

ترس و واهمه ای خاص نسبت به همجنسگرایی دارند و این دریافت که تعدادی از آموزگاران او 

حس، آنها را تا شکنجه ی همجنسگرایان می کشاند به طوری که با هدف معالجه، آنها را تحت 

 .شوک های الکترونيکی قرار می دهند

 وینبرگ تعدادی از همکاران خود که از متخصصين بالينی بودند را همجنسگراستيز ١٩۶٧در سال 

 منتشر شد به شرح موضوع ١٩٧٢که در سال " جامعه و سالمت همجنسگرایان"او در کتاب . ناميد

او همجنسگراستيزی را ترس و وحشت از نزدیک شدن به . همجنسگراستيزی پرداخت

 .همجنسگرایان تعریف کرد

، "یک آزمایش پيشينه ی شخصی: مجنسگراستيزیه"از آن پس وینبرگ واژه ی هوموفوبيا را در سخنرانی ها و کتاب های خود به کار برد و در کتاب 

این واژه به سرعت در داخل و خارج جامعه همجنسگرایان برای تعریف افرادی به کار گرفته شد که . به بررسی این واژه و اعتبار دادن به آن پرداخت

به عنوان مثال مارک فریمن . این معنا را گسترش دادنداز آن پس دیگران . هم از همجنسگرایی ترس داشتند و هم اینکه از همجنسگرایان بيزار بودند

 .همجنسگراستيزی را به عنوان واکنش ناشی از خشم و ترس مفرط از همجنسگرایان معرفی کرد

همجنسگراستيزی اغلب در جامعه ی دگرجنسگرا دیده می شود، افرادی که دگرجنسگرایی را یک امتياز می دانند و ارزش های دگرجنسگرایی و 

از واژه ی همجنسگراستيزی برای تعيين رفتارهای ضدهمجنسگرایان نيز استفاده می شود که برای . ارهای آنها را جهانی و طبيعی می پندارندرفت

 .نمونه می توان از واکنش به ارتباط های جنسی ميان دو همجنس و اعمال هر گونه تبعيض بر پایه گرایش جنسی فرد نام برد

مينه ی روانشناختی آن شاید یکی از مهمترین وجه این عبارت باشد، به طوری که این کلمه، نوک پيکان حمالت اهانت آميز به ابداع این واژه و پس ز

مشکلی که این واژه به آن داللت می . همجنسگرایان را به سمت کسانی می چرخاند که همجنسگرایی را با بيماری های روانی منطبق می دانند

همجنسگرایان مربوط نمی شود بلکه به کسانی اشاره می کند که رفتارهای منفی و نامناسبی نسبت به موضوع کند به همجنسگرایی و 

 .همجنسگرایی و همجنسگرایان از خود نشان می دهند

 چرا همجنسگراستيزی؟

يت، هویت جنسی و رفتارهای چرا همجنسگرا ستيزی؟ عده ای بر این باورند که همجنسگرایان منقطع کننده نسل و عامل از هم گسيختگی جنس

. جنسی ای هستند که بر پایه ی طبيعت و اراده خداوند بنا نهاده شده است و همجنسگرایان را به نابهنجاری و یا غير طبيعی بودن، محکوم می کنند

بسياری . کرده و به مخالفت می پردازندحتی از هرگونه رفتار زن نمایی در بين مردان همجنسگرا و یا مردنمایی در بين زنان همجنسگرا اظهار انزجار 

نگران و هراسان هستند که همجنسگرایی باعث مختل شدن نظم قراردادهای اجتماعی، قانونی، سياسی، اخالقی و معنوی جامعه شود و برای 

 . توجيه نگرانی و اثبات ادعای خود به پشتيبانی تاریخ و تعاليم مذهبی تکيه می کنند

اليزابت .  استفاده کرد" همجنسگراستيزی ها"ستيزی نمود بسياری از رفتارهای تبعيض آميز است و شاید باید از واژه ی بدیهی است که همجنسگرا

نام " تبعيض های نخستين"از تبعيض جنسی، تبعيض نژادی، مخالفان سامی گرایی و همجنسگراستيزی به عنوان " تشریح تبعيض"یانگ در کتاب 

تعيين کند کدام یک از این تبعيض ها باعث بروز عقده های روحی، از خودراضی بودن و تپاکی یا هيستریایی بودن، می او در تالش بود تا . می برد
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از ميان تبعيض های نخستين که مورد مطالعه ی اليزابت یانگ قرار گرفت تنها همجنسگراستيزی بود که به هر سه دسته منجر می شد و به . شوند

از دید همجنسگراستيزان، همجنسگرایان افرادی خطرناک . رایان قربانی خواست های طبقات مختلف اجتماع می شونداین نتيجه رسيد که همجنسگ

 .زنان به حساب می آیند و در ارتباطات جنسی آنان را بی قيد و بند و شهوات ران می دانند/و در تضاد با آرمان ها و ارزش های قبيله ای مردان

 همجنسگراستيزان داخلی

. سگراستيزی تنها محدود به جامعه ی دگرجنسگرایان نمی شود بلکه بسياری از همجنسگرایان نيز همجنسگراستيز هستندهمجن

عواقب . همجنسگراستيزان داخلی شاید نتيجه ی انگاشته های منفی درباره ی همجنسگرایی در جامعه ای باشند که در آن زندگی می کنند

پژوهش های انجام شده در دهه ی نود نشان می دهد که . د بسيار ناخوشاید و بدتر از دیگران باشدهمجنسگراستيزی همجنسگرایان می توان

برخی از این افراد ممکن است به . همجنسگرایانی که قربانيان رفتارهای همجنسگراستيز هستند از افسردگی، انزوا و خود کم بينی نيز رنج می برند

همجنسگراستيزان داخلی گاهی عامل اصلی افزایش آمارهای . د و روابط جنسی سالم را زیر پا بگذارندمشروبات الکلی و داروهای مخدر رو آورن

 . خودکشی در ميان جامعه ی همجنسگرای نوجوان می شوند

 همجنسگراستيزی در تاریخ

ذهنيت بد مردم از سدوم و لواط . دبه ذهن خطور می کن" شيوع همجنسگرایی"اگر بخواهيم مثالی از همجنسگراستيزی بزنيم اول از همه عبارت 

 مسيحی به صورت افرادی شرور به تصویر کشيده شده اند تأثير به سزایی بر روی نگرش مردم به مقوله ی –کاران که توسط تعاليم یهودی 

فراد منفوری نام یکی از اسقف های کليسای کاتوليک، لواط کاران که منسوب به ساکنين سدوم می باشند را ا. همجنسگرایی گذاشته است

 ميالدی بود، ١٢٩٢گذاشت که دنيا باید از آن ها متنفر باشد و این سرآغاز شروع رفتارهای همجنسگراستيزانه ای شد که تقریبًا شروع آن در سال 

 . زمانی که همجنسگرایان را به آتش می کشيدند

 تغييرات زیادی شده است اما همچنان خصومت و ترس از اگر چه ميزان تنفر و رفتارهای خشونت آميز در طول ساليان گذشته دستخوش

شاید تبعيض های اجتماعی و محکوميت های قانونی باعث شده است که مفهوم واژه ی همجنسگراستيزی در . همجنسگرایی باقی مانده است

 در جنبش های زنان انجام می دادند نکته جالب توجه این است که در اوایل دوره ی مدرن سازی آنچه که لزبين ها. سطح وسيعی گسترش یابد

 .توسط فعالين حقوق زنان نادیده پنداشته می شد و مایل نبودند در سطوع عمومی از آن صحبت کنند

 آنها معتقد بودند که روابط. مباحثی را آغاز کردند که باعث تغييرات زیادی در کشورهای اروپایی شد) ١٨٣٢ تا ١٧۴٨(افراد شجاعی مانند جرمی بنتام 

جنسی با رضایت طرفين نباید به عنوان یک جرم مطرح شود زیرا عامل اصلی در روابط جنسی، رضایت طرفين است و چنانچه تجاوز و جرمی صورت 

 و با انقالب فرانسه از تمامی روابط جنسی جرم زدایی شد مشروط بر اینکه افراد ١٧٩١در سال . نگرفته باشد قابل مقایسه با ساکنين سدوم نيست

 .ه سن قانونی روابط جنسی رسيده باشند و این روابط مبنی بر رضایت طرفين انجام پذیردب

با وجود اینکه اکثر کشورهای اروپایی این بازبينی قانونی را پذیرفتند اما پروس، انگليس و قسمتی از آلمان که خارج از سلطه ی فرانسه بود از 

 . متحده امریکا نيز از بازبينی و پذیرفتن این قانون خودداری کردهمچنين ایاالت . پذیرفتن این قانون سرباز زدند

در پی آن بسياری از .  به رهبری پادشاه پروس، قوانين همجنسگراستيزانه به سرتاسر کشور تحميل شد١٨٧١پس از اتحاد آلمان در سال 

این کار باعث شد که عده . سوم شده بود، دست به کار شدند مو١٧۵کوششگران حقوق همجنسگرایان در آلمان برای لغو این قانون که به پاراگراف 

اگر چه . ی بسيار زیادی دست به تحقيقات وسيعی در رابطه با همجنسگرایی بزنند و سرانجام سازمان های حقوقی همجنسگرایان پایه ریزی شد

اما با روی کار آمدن هيتلر جنبش همجنسگرایان سرکوب به موفقيت نزدیک شده بود ) ١٩٣٢ تا ١٩٩١از (خواست های حقوقی آنها در جمهوری ویمار 

 . شد و تعداد بسيار زیادی از همجنسگرایان توسط هيتلر در کمپ های اجباری کار، زندانی شدند و بسياری از آنها را آتش زدند

جوزف . ی مثل امریکا نيز رو به رشد بودهمجنسگراستيزی نه تنها در آلمان افزایش یافت بلکه پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای توسعه یافته ا

مک کارتی، سناتور محافظه کار امریکایی کارزاری را عليه همجنسگرایان به بهانه ی خرابکار و عوضی بودن آنها، راه انداخت و نه تنها تعداد بسيار 

 اذیت های همجنسگرایان توسط مقامات محلی به زیادی از همجنسگرایان شغل خود را از دست دادند بلکه در سرتاسر کشور دستگيری ها و آزار و

 . شدت افزایش یافت



نتيجه ی این فشارهای سراسری به وجود آمدن اتحادیه ها و سازمان های همجنسگرایان بود که اول در لس آنجلس و سپس در سانفرانسيسکو و 

 .بقيه شهرهای امریکا تشکيل شدند

ر امریکا و به ویژه آلفرد کينسی خصومت و هراس جامعه نسبت به همجنسگرایان را به چالش در اواخر دهه ی چهل ميالدی پژوهشگران جنسی د

 . به طوری که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم مطالعات همجنسگرایی بر اغلب مطالعات جنسيتی چيره شده بود. کشيدند

های گسترده مبنی بر گرایش جنسی افراد و در اکثر موارد غير قانونی بودن آن در دهه ی پنجاه ميالدی به استناد مدارک و شواهد موجود از تبعيض 

برای تغيير قوانين امریکا ... ها سازمان هایی همچون موسسه ی قانون امریکا، کميته ی خدماتی دوستان در امریکا، اتحادیه آزادی های شهروندی و 

ح کشور نگرش خود را نسبت به همجنسگرایان عوض کنند که از جمله می توان اقدام کردند و این باعث شد که موسسه های حرفه ای در سط

 .انجمن روانپزشکی امریکا، انجمن روانشناختی امریکا و انجمن جامعه شناسی امریکا را نام برد

 همجنسگرایان پژوهش هایی این تنها مربوط به سازمان های حرفه ای در سطح کشور نبود بلکه بسياری از سازمان های غير دولتی و سازمان های

را شروع کردند که همجنسگرایی را یکی از رفتارهای طبيعی عده ای از انسان ها نشان می داد که فرجام آن تغيير بسياری از قوانين 

 . همجنسگراستيز و جرم زدایی روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفين بود

 از بين رفته است اما در شرایط کنونی همجنسگراستيز بودن نه تنها ارزش و اعتباری به هيچ عنوان نمی توان گفت که مقوله ی همجنسگراستيزی

همجنسگراستيزی هنوز در بسياری از الیه های اجتماعی وجود دارد که باید با آن مقابله . نيست بلکه یکی از موارد منفی انسان ها مطرح می شود

 .ریشه ی همجنسگراستيزی در جهل مردم است. کرد

 

Vern L. Bullough یکی از اساتيد برجسته دانشگاه کاليفرنيا است که 

او مؤسس مرکز تحقيقات جنسی در دانشگاه کاليفرنيا . بازنشسته شده است

می باشد و نویسنده و یا ویرایشگر بيش از پنجاه جلد کتاب در ارتباط با 

 جنسيت و هویت جنسی بوده است و بيش از صد و پنجاه مقاله در این زمينه

نوشته است و حوایز بسياری را از آن خود کرده که می توان از آن ميان به 

در زمان فعاليتش در بيش از پنجاه دانشگاه . جایزه ی بزرگ کينسی اشاره کرد

تدریس می کرد و در بيست و پنج کشور خارجی نيز سابقه ی تدریس 

 . دانشگاهی داشته است
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   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٢٢  

 

 ناگریز ناگزیر و

  آذین دروی پور 

 

 شود  لقب عده ای گماشته می هم از آن واژه ای گران و پرمایه آه امروزه حتی با خدعه و نيرنگ، رئيس جمهور 

  .رانینام اه ن هزارساله بی چندی پهناور با تمدنینيهمجنس باز در سرزم، یبه زعم گروه ای  وجود همجنسگرا وا عدمیاما موضوع وجود و  و

خود ی ده شده نبوده بلكه در ادامه يال پرسؤپاسخ به س انه است آه نخست نه تنهاي آنچنان ناش،ده شدهيال پرسؤ پاسخ داده شده به ساساسًا

پرسشگر را   آهیپاسخ؛ باشد ی پاسخ دهنده میت فكري شخصیابیگر در ارزی دی و اختصاصی عمومیها الؤس ك سلسله ازیر به ي فراگیپاسخ

طرز نگرش  تفكر و ست آه معرف سطح دانش ویهمان نكته ا قًاين دقیا سازد و یم مبهم رها ف نشده وی تعرییفضا در را او محكوم به سكوت آرده و

 .باشد یپاسخ دهنده م

ن امر يمتخصص و  شك روان شناسانیب. دانش صورت گرفته و فرهنگ ی  جامعهیسو  ازی عالی در سطحین دعوتي آه چن جهت نبودهید بیشا

 یدر ذهن جار الؤین ساما ا و.  آگاهند ن جلسهیاالت اؤ پاسخ داده شده به سینقطه نظرها م ازيمستق ريغ ایم يمستق اشته و ددرجلسه حضور

 ست؟ ال براثبات آني دلیر منطقيو غ  نابخردانه مطلقًای با پاسخیهستی ر مقوله ح و آشكای صریا نفیخواهد شد آه آ

  اگر نقض آشكارحقوقیحت، شد ی حذف نمیاست جمهوریت ریران از سای در اییهمجنسگرا ال مربوط به موضوعؤ به سی اگر بخش پاسخگوئیحت

طفره آشكار از پاسخ به پرسش واضح و   اگریاحتی  و،بود یران نمی ایسالم ایر روزافزون دولت جمهوريدامنگ، ییار ابتدايآنهم در سطوح بس، بشر

 .است ی منتفیحال آنكه موضوع بحث بكل  داشته وی قطعثباتبه ا ازين، ز يعدم وجود هر چ یادعا اساسًا، رفتی پذیروشن صورت نم

 ی طفره ایآل نظر از، ير و به اصطالح رندانه بوده باشدفراگ یجوابی ارائه  تبادل نظر در هابحث و جه ماهي اگر نتیعنوان پاسخ گفته شد حته آنچه ب

مغرضانه در برابر  یريك جبهه گیانگر یهمجنسگرا نمای  واژه یجاه  نامناسب بیآاربرد لغت ن حال لحن ويع در. بوده ست یآه نشان از ناتوان آشكار

ت یاصل موجود در واقع پاسخ داده شده با. ست ابراثبات وجود آن  واضحیليباشد آه خود دل یران میا  داخل و خارج ازیهمجنسگرای جامعه  قشر

 .باشد یم تضاد در خود

 افت؟ی یآگاه  آه زبان گفتار نداردینيتوان از منابع زم یچگونه م 

د در دل آن ی جدیشف منابعشرفته تر امكان آيق و پي دقییجستجو و  حال آنكه با آاوش،آمك علوم مربوطه به آشف منابع آن پرداخت ابد یبا لزومًا

 .باشد یم سريم

 .باشد ین حال گسترده تر ميدر ع ده تر ويچيپ اريبس لهأتكلم است مسی ادراك و قوه ،  شعور ی آه حاویسه با روح و روان آدمیمقا در

  جامعه برد؟یرفتار  ویمختلف فكر اقشار  بهیتوان پ یزات ميآدام تجه با

 ست؟يمطمئن و فراخور حال آن ن، آزاد،  مناسبیبستر ازمندين معهسطح جا ك قشر دری شدن یا معرفیآ

، داديب، ترس، خفقان  جزییبه آرات تجربه شده است فضا و، رسد یبه گوش م، خورد یران به چشم میحاضر داخل ا حالی اوضاع جامعه  آنچه از

در نظر نگرفتن خواسته  ت ازین وضوح خود حكای بدیسطح  دریقتيحق ست و آتماني نی فردیها ین آزادی تریجزئ  دریاستبداد حت و آزار، شكنجه

 ءشكنجه آه به انحا و زور و جبر ز ازی لبرییفضا،  داردیرانیران و ای ا ی جامعهیقشر همجنسگرای واسطه  یمعقول و ب ی فردیها یها و آزاد

 یريمس،  آسودهیمنأيدن به مآند آه تا رس یار غربت می دی راه وبستن بار هجرت  را محكوم بهیرانیخواه جامعه ای اقشار مختلف آزاد،گوناگون

 .دیتحمل با فرسا را طاقت دشوار و

  سرآوبگر و پر خفقان بود؟یها  دولتیاظهار نظرها د نگرانیات همچنان بايهیا سقم بدی خصوص صحت و در ایآ، نستیال اؤس

 یستمين سيچن  هرچه موشكافانه تریمعرف.  استی اسالمیدولت جمهور یمحض از سو و اريش استبداد تمام عیم نمايآنچه امروزه ما شاهد آن

 .دوش ماست ز آه بریر و ناگریناگز یتيمسئول،  داردیقيتحق  ویعلم ابعادی ه ي همه جانبه در آلیبه بررس ازي ندًايامكان اآ تا حد انيمستبد به جهان

  



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٢٣  

 

 ادبيات

 

 هم ِسرشت... آخرين باز مانده از نسلِ  

 ای یک همجنسگراست که در ناکجاترین بودن تبعيد استاین فریاده

 

 
 دی شب پری شب ها ها

 
 چندين تا استريت نجيب

 

 که من نميگم خيلی بی وجدان بودند
 

 استريت
 

 های
 

 جاکش کس کش مخ زن رو
 

 به همجنسگراها ترجيح دادند
 

 خوب انتخاب حق مردم است
 

 اعتراضی هم نيست
 

 چون نمی تواند باشد
 

  کهولی حاال
 

 جاکشی و کس کشی و مخ زنی
 

 چيزی را
 

 عقب نمی کند
 

 برای جلو بودن
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 موافقيد
 

 هم جنس گرا
 

 ها ی
 

 ما
 

 هم يه کم
 

 بيايند
 

 جلو ؟
 

 اگر های شما
 

 با
 

 کون گشادیِ  وجدانتان
 

 جاهای گشاد را خوب پی دا
 

 می
 

 کنند
 

 برای
 

 جلو شدن
 

 ميشه
 

 های های ما هم
 

 که
 

 در اين جلو کشان
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  کاله ماندهبی
 

 يه جای شان
 

 جاکشی و کس کشی و مخ زنی
 

 کنند ؟
 

 خوب می کنند
 

 و جاکشی و کس کشی و مخ زنی
 

 تکثير می شود
 

 و پخش
 

 و خيلی راحت ميشه
 

 درست مثل استريت ها
 

 هم جنس گرا های ی  رو پيدا کرد
 

 که در حال
 

 جاکشی و کس کشی و مخ زنیِ 
 

 است
 

 از جهان خود
 

 دارند در الی همين هاچون آنها هم 
 

 می کنند
 

 زنده گی
 

 و
 

 اين کشيدن ها محصولِ 
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 ما مردميست که
 

 هستيم
 

 در کنار هم
 

 و
 

 دور از هم
 

 و در حال مدام کشيدن هم
 

 به دور ترها
 

 دور و دور تر
 

 و
 

 کس کشی عيب اساسی شما نيست
 

 يا
 

 جاکشی
 

 يا هرچی کشی
 

 هر چی می خواهيد بکشيد
 

 مام دنياستچون کشيدن کار ت
 

 ما هم داريم زياد می کشيم
 

 در اين دنيا
 

 عيب شما
 

 به رخ کشيدنه
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 برای دورتر شدن شدن
 

 عيب شماست
 

 اين
 

 تا يه همجنسگرا رو
 

 می بينيد
 

 فقط رختخوابشو می بينيد
 

 همين
 

 فقط
 

 نه چيزِ  ديگشو
 

 !غير از اينه ؟ اگه نه بگيد نه 
 

 تا حاال شده
 

 يه همجنسگرا رو ببينيد
 

 اول
 

 ببينيد آدمه يا نه ؟
 

 تا حاال شده ؟
 

 وجدانتونو به مرخصی کون گشادی نفرستيد
 

 ما رو بی خيال
 

 به خودتون جواب بديد
 

 وقتی  شما
 

 تمام هستی ماها رو
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 زير حماقتتون له می کنيد
 

 فقط. وقتی شما اينجوری می بينيد 
 

 چرا به ما اجازه نمی ديد
 

 کشيدن های شما رو
 

 ضمون بهبا اعترا
 

 هيکلتون تف کنيم
 
 

 حاال ناراحت نشيد
 

 تف های سر و صورتتونو پاک کنيد
 

 اين فقط دست تو کون زنبور کردن بود
 

 ببخشيد
 

 باز اصل ضرب المثلو يادم رفتيد
 

 اصال بی خيال
 
 

 يکی نيست به کسايی که
 

 له می کنند
 

 و
 

 کسايی که بعد تف می کنند
 

 بگه
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 خرا
 

 نمی خواهيد
 

 بفهميد
 

 هم
 

 را

 

 بیایید هم را بفهمیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داستان ها و داستانک هایی نيماورانه / نگاهی به نثر و داستان های کوتاه نيما یوشيج

 یدین مختاریآ:  گزینش و گردآوری

 

در تاریخ ادبيات معاصر ایران، برجستگی نيما یوشيج به خاطر شهامت و جسارت او در 

ی ژرفی است که در نظام شعر کالسيک فارسی به خرج داده است و پی ریزی دگرگون

این درخشش سبب شد که کارهای دیگر . از همين رو، به حق پدر شعر نو لقب گرفت

مثل نيما در حوزه ی ادبيات معاصر . وی، از جمله داستان نویسی اش در محاق بماند

پاسی از روز در آسمان ایران و جایگاهش در ادبيات داستانی، مثل ماه است که تا 

نيما . مانده باشد، اما تأللو طالیی خورشيد، نور نقره ای اش را تحت الشعاع قرار دهد

هر قدر که در حوزۀ شعر نوگرا و ساخت گراست، در عرصه ی داستان سنت گرا و 

نيما داستان نویسی نویسندگانی مانند . کنددر داستان نویسی از ميراث ادبی و پشتوانه ی پربار ادبيات کالسيک استفاده می . مضمون گراست

چنين بر می آید که نيما در داستان نویسی به تقليد از اروپائيان، به دیده . صادق هدایت را که به زعم او به پيروی از اروپائيان می نوشتند، قبول ندارد

رانسه بی تأثير نيست، در داستان نویسی اساسًا وطنی او برعکس عملکردش در شعر که بنيان هایش از سبک و سياق شعر ف. ی تردید می نگرد

بنابراین در نوشتن داستان . وی قالب های موجود و ساختارهای قصه و افسانه را، برای بيان دردها و آالم اجتماعی کافی می داند. می اندیشد

انه از داستان های نيما برداشته شود، آنچه می ماند از لحاظ اگر که تمثيل و رویکردهای نمادگرای. هایش از تمثيل و نماد و افسانه استفاده می کند

داستان های نيما که هم به فرم افسانه های اجتماعی و . استخوان بندی و ساختار، و نه از حيث شکل روایت و نوع نثر، قابل توجه نخواهد بود

، از چنان حس و )و هم از این رو قابل اهميت اند(اعتقاد دارد سمبليک نوشته شده اند و هم به قلم کسی که به تغيير در اساس شکل بيان هنری 

 آیدین مختاری - .زیبایی های طبيعت مدارانه ای برخوردارند که خواننده پس از خواندن احساس غبن نکند

 

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٣٠  

نيما      حکایاتی از به  نگاهی

 

  حکایت مير داماد فيلسوف

پرسندگان که . ی از او شد و او پاسخ هایی پریشان، پرت و پال و در عين حال فلسفی دادوقتی که مير داماد فيلسوف ُمرد، در شب اول قبر سؤاالت

کاری با او نداشته باشيد، او زمانی هم که زنده بود حرف هایی می زد که : آفریننده گفت. پاسخ های او را درنيافتند، به نزد آفریننده شکایت بردند

نيما در این گونه داستانک های طنزآميز که برونه ای شاد و درونه ای اندوهناک و اندیشه برانگيز . رکسی نمی فهميد؛ حاال که مرده است دیگر بدت

. به عنوان مثال، در این حکایت مسأله ی همنوع شناسی مورد تردید قرار می گيرد. دارند، چند مسأله ی فلسفی و فرهنگی را یادآوری می کند

کمِت نظری آميخته با حکمِت علمی در ظرف بياِن حکایتی کوتاه از جنس مطایبه و فکاهه، به نظر نمی نویسنده با ریختن مظروف سنگين و حجيم ح

 .رسد قصد ریشخند و یا استهزاء مباحث ژرف علمی و فلسفی را داشته باشد؛ بلکه می خواهد از دشواری فهم آن ها نزد همگان بکاهد

 

 پی دار و چوپان

برگ ها نم دیده بود و بخار . یک روز هنگام غروب، تير و کمان خود را برداشته به جنگل نزدیک رفت. اری زبردست بوداليکا، چوپان رعنا و جوان، کماند 

تير را به چّله ی کمان گذاشت و او را هدف تير خود . اليکا خوشحال شد که به آسانی شوکایی را پيدا کرده. مه مانند رقيقی به روی زمين می خزید

ستاره ها برق می زدند، مثل خلواره در . یا گوری ویرانه در جهنم. جهنمی با گور آميخته. تاریک و گرم و چرک.  شب شددر همين وقت. ساخت

مثل . خيلی زود شب تاب ها از این سو به آن سو پریدند و روشنی را به عهده گرفتند. نه نپاری پيدا نه کومه. پشه ها روی آتش را پر کردند. خاکستر



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٣١  

اّما زنی را دید و صدای زاری او را . این بود که اليکا توانست شوکای تير خورده ی خود را پيدا کند. های آسمان را به زمين فرود آوردنداین که ستاره 

شد که تو کيستی و چه ! ای زن: به زن گفت) چوپان دلير قله های دور(اليکا . مرا به آبادی برسان: زن گفت. شنيد که مانند مار زخم دیده، می پيچيد

آمده بودم برای مادر عليل خود که به درد . تو مرا از پا درآوردی. تير تو سينه ی مرا مجروح ساخت: در دل این شب و تاریکی به درد دچاری؟ زن گفت

ی دریافت که در تاریک. اليکا با حال اضطراب دست به روی شانه های تنگ زن گذاشت و سينه ی او را کاویدن گرفت. دچار است، برگ شمشاد ببرم

. موميایی استخوان من در کف توست. اکنون که من کشته ی تير توام، مرا باز مگذار: زن گفت. زخم کاری نيست، اّما شرمناک بر جای خود ایستاد

اینک وسيله ای شد تا تو ! آه. مانند این که ملخ از گرمای آفتاب در ریگستان می جهد. من تا کنون بيهوده می پریدم. فالگيران این را به من گفته بودند

جایی که تخته سنگ ها در کفن سرد و بی رحم برف ها آرميده . من خودم یک روز که از قافله دور افتاده بودم، از کوه های دور گذشتم. را بشناسم

در یک جا، صدای ما . بيرون می آیدگویی از دل من . صدای تو با من آشناست. مثل این که تو بودی. چوپانی به همپای گّله ی خود می خواند. بودند

ان . مانند دو کفه ی نارنج ما با هم جفت و جور خواهيم شد. گویی ما پيش از این با هم بوده ایم. اگرچه تو مرا ندیده باشی. با هم زایيده شده اند

بگذار . نمی گذارم هيچ چيز تلف شود. ی کنمهمه چيز را جمع آوری م. من در زندگی کمک تو خواهم بود. گاه زندگی ما آرامش دایمی خواهد گرفت

من می خواهم غرق دریای . مانند پرستو، سينه بر آب زده بگذرم، وبه سان کرکه گویی در هوای مه آلود بگذرم و آرامش آب ها را در زیر بال خود ببينم

 دروغ؟ یا زخم را بهانه ساخته است به جای این که درمان آیا این زن از پریان است؟ او کيست؟ آیا راست می گوید یا: اليکا با خود گفت. تو باشم

خسته و کوفته، تير و کمان . پس زن را به دوش کشيد و به آبادی خود برد. این چگونه حرفی ست که می زند؟ ولی من باید او را نجات دهم. بخواهد

ت و بوی معطر نی و گز که آهسته می سوخت، هوا را پر کرده در حلقه ی دختران که می رقصيدند، شماله می سوخ. و زین خود را بر زمين گذاشت

اليکا زخم زن را بست و او را در بستر خود خوابانيد، و رفت که از جنگل . گرم و پر از پشه و جنگل، خاموش و مرموز. شب همين طور ادامه داشت. بود

. ن به هم رسيدند، چه شدند و به کجا رفتند و چگونه زندگی می کنندبعد از آن دیگر کسی ندانست که آن دو تن که بدین سا. علف دارویی بياورد

، و این مثل را برای کسی به کار می برند که در زندگی هر چه می دود، به >>چوپان از پی علف می رود<<ورد زبان بومی ها مانده است که 

به این . اّما هيچ کدام از علف ها زخم را درمان نمی کنند. آوردهمچنين می گویند او هنوز زنده است، و تا زنده است علف می . مقصود نمی رسد

 او را هدف تير نمی – با همۀ غرور و بی پروایی خود –ی مغرور و بی پروا هر وقت هنگام غروب، شوکایی را در جنگل می بينند ) دیزنی ها(جهت 

استان پی دار و چوپان از نظر خيال پروردگی و رؤیایی بودن، شاید به پای د . زیرا می ترسند نازنين باشد و به زحمت نگهداری او دچار شوند. سازند

نویسنده به . مایه ی داستان برگرفته از باوری بومی است. داستان دیگر نيما، خانۀ سریویلی نرسد، اّما زیبایی و طراوت آن به مراتب بيشتر است

دمی و افسانه ها بوده، در این جا باید در دیگر عناصر داستانی، آنچنان مایه ای از خود که همانا از باورهای مر) از پيش آماده بودن سوژه(شکرانه ی 

و نيما در پرداخت این مایه ی داستانی، مستحق نویسنده قلمداد . خرج کند که به آسانی بتوان نام نویسنده را به عنوان پدید آورنده ی آن یاد کرد

ن، این امکان را به خواننده می دهد تا خویشتن داری و کف نفِس انساِن چشم و دل سير و باورمند را در تمثيِل به کار رفته در این داستا. شدن است

تحليل مهرورزی به . داستان دارای سطوح تحليل چندگانه ای است. برابر جاذبه های فریبنده و دام های سِر راِه کمال شخصيت واالی او تحليل کند

در این داستان به .  بشر، و نيز تحليل فولکلوریک که عناصر مثبتی مانند طبيعت مداری و حيوان ناستيزی در خود داردعنوان غریزه ای نيرومند در نهاد

  .طرز زیبایی با شکار جانوران دوست داشتنی مانند آهو مخالفت شده است، بدون آنکه نویسنده از روش مستقيم گویی استفاده کرده باشد

 

 نگاهی به آهو و پرنده ها 

جانوران . می آیند و تمام آب ها را می نوشند) ميراث و دارایی مشترک جانوران داستان(استان از آن جا شکل می گيرد که یک دسته فيل به آبگير د

ک غاز پير از ان جا که راه چاره را نمی دانستند، ی. تا این جا روشن شد که آب نماد زندگی است. صحرا برای ادامه ی زندگی به تکاپوی آب می افتند

پيشوا هم شرط گذاشته بود که جانوران دست از رفتار و سنت های خود بردارند و گوش به . را به عنوان پيشوا برگزیدند تا آن ها را به آب برساند

ف، جانوران چگونه رفتِن خود پس از مدتی راه رفتن در کویر بی آب و عل. فرمان او باشند و هر چه دارند به او بدهند تا او آن ها را به آب راهنمایی کند

در اثنای گمگشتگی . داستان با گره گشایی پایان می یابد. نویسنده بحران را در ميانه ی داستان به اوج می برد. را فراموش کردند و استحاله شدند

ثر بارش باران دوباره سرسبز شده و و هالکت، ناگهان غاز آسمانی سفيد و جوانی از هوا می رسد و خبر می دهد که صحرای زندگی جانوران، در ا
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فقط شما از او بپرسيد پرنده که پرواز بلد . من با این خاله غازه هيچ حرفی ندارم: ((جانوران شادند، و غاز سفيد می گوید. آبگير از آب لبریز شده است

ی اميدی که خبِر باریدن باران در دل جانوران ایجاد کرده بود، با طرح این سؤال و با زمينه ))است، چرا باید راه برود؟ آهو که می تواند، چرا تند ندود؟

هر یک از جانوران که در اثر تبليغات و القائات خاله غازه فراموش شده بود، به ) رفتن(حيله ی خاله غازه بر مال شد و یک بار دیگر راه و روش زندگی و 

در راه )) …آهو ُسم هایش را به کار انداخت و هرچه توانست تند تر دوید .  قمری پر زد.کالغ پرید. مرغابی بال هایش را باز کرد. ((آنان یادآوری شد

بنابراین، وجدان جمعی آن ها بر این متفق . بازگشت، جانوران به این شناخت یا خودآگاهی هم رسيدند که باید ریشه ی اصلی مشکالت را پيدا کنند

از نيما، نمادین و )) توکایی در قفس((این داستان نيز مانند داستان  .)) ل ها را به آب گير راه نداداز این به بعد فکر کنند چه طور باید في((شد که 

بنابراین، کودکان و نوجوانان هم آسان تر . کوتاه تر و ماجراها و رفتارهای شخصيت های داستان به واقعيت نزدیکتر به نظر می رسد. تمثيلی است

  .سازندمی توانند با آن ارتباط برقرار 

 

 :رمز شناسی داستان* 

عرفانی از نوع عملی و . رگه هایی از عرفان در این اثر دیده می شود. داستانی نمادین و تمثيلی است، تردیدی نيست)) آهو و پرنده ها((در این که 

)) توکایی در قفس(( و نيز داستان – داستان جان مایه ی این. قرار می گيرد) نظری(و ) پنداری(اجتماعی که به لحاظ کارکردی، نقطه ی مقابل عرفان 

در داستان، از یک سو پس زمينه های عرفان نظری از نوع عطار نيشابوری در داستان .  نقش خودشناسی در جهان شناسی و مبدأ شناسی است–

به شکلی محو و سایه روشن در ) رغسيمرغ و سی م(هم رد پای . و از سوی دیگر، عرفان کاربردی و اجتماعی به چشم می خورد)) منطق الطير((

طبری که از اجتماعی نگاری های مرامی و جانبدارانه ی روزگاری است )) راهی به بيرون از دیار شب((داستان دیده می شود و هم رد پای داستان 

)) راهی به بيرون از دیار شب((ه نماند که  ناگفت–. ، آن را روزگار آرمان خواهی و تبليغ می نامد))صد سال داستان نویسی در ایران((که نویسنده ی 

نيما در این جا در حالی که به ظاهر برای کودکان و نوجوانان نوشته، . اثر ماکسيم گورکی است)) قلب فروزان دانکو (( قرائت وطنی از داستان روسی

 گيرد که به مثابه ی فردی بازاندیش و مداراپيشه، نظریه اّما بار معنایی آن برای بزرگساالن به نظر می رسد و قهرمان داستان در موقعيتی قرار می

نویسنده نمی تواند . می رسد) خودبيداری(های گوناگون ِفرق فکری و نحله های اندیشگی را می شنود و با استفاده از نکات مثبت آن ها، به 

اّما در . آدمی در سرشت خود کمال جو، حقيقت طلب و داناست. تأثيرات آموزه های افالطونی را درباره ی شناخت، یادگيری و یادآوری، پنهان سازد

تنها الزم است لحظه ای فراغت یابد تا به خود آید و یا به او . زندگی اجتماعی، در فرایندهایی قرار می گيرد که از مسير واقعی خود دور می شود

ند پای از مرز خود فراتر گذاشت و در مقام حل مسأله برآمد، اّما با نویسنده هرچ. یادآوری شود، آن گاه در راه اصلی افتاده و به مقصود می رسد

آنچه . باید برای حل مسأله بياندیشند، طرح مسأله است) تو بخوان آدم ها(این که پرندگان و جانوران . زیرکی گره ی کور مسأله ی داستان را نگشود

 است که باید در ذهن خواننده یا شنونده ی خردسال، نوجوان، و حتی بزرگسال، همچنان الینحل باقی مانده، چگونگی راه ندادن فيل ها به آبگير

 .ادامه یافته و تحليل شود

 

 مانلی

در ميان امواج توفنده ی دریا و شب تنهایی، مانلی دچار اوهام می شود و . مانلی، مرد ماهی گير، شبی برای ماهيگيری با قایقش به دریا می رود

مانلی در این گفت و . پری دریایی به درون قایق مرد ماهی گير آمده و با او به گفت و گو می پردازد. ا رو به روی خود می بيندناگهان یک پری دریایی ر

. پری دریایی ضمن شنيدن و تصدیق گفته های ماهی گير، از دنيای دریاها چندان خشنود نيست. گوها از روزگار و جامعه و روابط حاکم بر آن می نالد

مرد ماهی گير، زمانی از رؤیای شبانه بيرون می آید که قایقش در گل و الی مصب . ین، ميل قلبی خود را در هم رنگی با ماهی گير ابراز می کندبنابرا

ورد در این نيمه خيال پر–طرح نيمه واقع گرایانه. دیگر صبح دارد می دمد و او به خانه اش می رود. رودخانه در کنار قایق های دیگر به ِگل می نشيند

بدون شک افسانه هایی از این دست، در افواه مردمان ساحل نشين هر سرزمينی بوده و . کار نيما، ریشه در پيرنگ جادویی ساخت افسانه دارد

روایت . استاّما نيما از پوسته ی افسانه ای آن برای بيان آزادانه ی آرمان ها و ایده آل های اجتماعی و فکری خود استفاده کرده . خواهد بود

بنابراین، چه بسا اگر نيما فشرده ی این داستان . سبب پيچيدگی های معنایی قصه ی داستان شده است) آن هم از نوع نيمایی اش(شعرگونه 
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ه و پررنگ پریان را نيز همانند آنچه که در مورد منظومه های خانه ی سریویلی و پی دار و چوپان کرده است به نثر می آورد، نه تنها خطوط برجست

به هر تقدیر . ماجراهای داستان برای خواننده روشن تر می شد، بلکه شاید یکی از زیباترین داستان های افسانه بنياد و خيال پرور خود را می آفرید

 این داستان نيز در. نيما با سرودن این منظومه ی داستانی، یک بار دیگر دغدغه ها و دلمشغولی های خود، واساسًا خود را، تکرار کرده است

نيما در داستان مانلی، در یک تک گویی اعالم می . نویسنده معتقد است که هرکس باید با درایت و تعقل و تالش خود، مشکل خود را حل کند

  …ر من است کا  /ان که می دارد تيمار مرا /کس نه تيمار مرا خواهد داشت/ من به راه خود باید بروم :/در سرا و همه اندیشه اش این  :کند

 

 خانه ی سریویلی

تنها خوشی سریویلی به این بود که توکاها در موقع . سریویلی شاعر، با زنش و سگش در دهکده ای یيالقی در ناحيه ی جنگلی زندگی می کردند

فانی وحشتناک، شيطان به اّما در یک شب طو. کوچ کردن از یيالق به قشالق، در صحن خانه ی باصفای او چند صباحی اتراق کرده، می خواندند

. بين آن ها جر و بحث در می گيرد. سریویلی مایل نيست که آن محرک کثيف را در خانه ی خود راه بدهد. پشت در خانه ی او آمده، امان می خواهد

خيال می کند که دیگر به واسطه سریویلی . باالخره شيطان راه می یابد و دردهليز خانه ی او می خوابد و موی و ناخن خود را کنده، بستر می سازد

. ولی موی و ناخن شيطان تبدیل به ماران و گزندگان می شوند. اّما به عکس، صبح از هر روز دلگشاتر درآمد. ی آن مطرود، روی صبح را نخواهد دید

در این وقت، کسان سریویلی گمان . ده می کوشداو تمام ِده را پر از ماران و گزندگان می بيند و برای نجات . سریویلی به جارو کردن آن ها می پردازد

. بقيه ی داستان، جنگ بين سریویلی و اتباع شيطان و شيطان است. جادوگران را برای شفای او می آورند. می کنند پسر آن ها دیوانه شده است

سریویلی . رند و خانه ی او را دوباره می سازندمرغان صبح، با منقار خود از کوه ها گل می آو. خانه ی سریویلی خراب می شود و سال ها می گذرد

اّما افسوس که دیگر توکاهای قشنگ در صحن خانه ی او نخواندند و او برای هميشه غمگين . دوباره با زنش و سگش به خانه ی خود باز می گردد

. خيال پردازانه اش بر پاره ی راست گرایانه می چربدپاره ی . واقع گرایی تنيده در فراواقع گرایی. داستان از منظر سبک شناسی دوپاره است .ماند

او با بهره . نيما، رئاليسم جادویی را از راه اسطوره گرایی در این داستان وارد کرد. نویسنده به دليل نمادگرایی ناگزیر از گزینش این شيوه شده است

شيطان، که نه تنها در خانه ی سریویلی بلکه در سراسر روستا ) و و ناخنم(، و نمادهایی از قبيل )شيطان(گيری از عناصر اسطوره ای و آیينی مانند 

نویسنده با عدم تعادلی که در ابتدای داستان ایجاد می کند، داستان را آفریده و کنش . پراکنده می شود، داستان را از سطح به عمق می برد

، ناخن و موی شيطان یا همان آثار گناه و سياه )انسان آسيب پذیر(یویلی با آن که سر. داستان را با رویارویی سریویلی و شيطان گسترش می دهد

زیرا که توکاهای قشنگ دیگر در . دلی را از خانه ی خود و روستا می روبد و محو می کند، اّما هرگز نتوانسته است به شفافّيت و زاللی پيشين برسد

    .صحن خانه ی او نخواندند

 

 نقاش 

او را پيش خود برد و . شير با او ُانس گرفت. شير زنده را در جنگل پيدا می کرد و از روی آن می کشيد. تصویر شير بودمرد نقاش، عاشق کشيدن 

این طوری ها بود که . حيوان ها به او احترام می گذاردند.نقاش، هر وقت که از دخمه ی شير بيرون می آمد، تنش بوی خطر می داد. همه کاره کرد

 . را ترک کرده، در پی جاه و جالل افتاده استیک وقت دید نقاشی 

*** 

باالخره نقاش . نقاش فرار کرد، اّما هر جا رفت از بوی او حيوان ها او را تعقيب کردند. وقتی شير مردنی شد، حيوان ها به او تاختند و کارش را ساختند

 .مجبور شد به خانه ی خودش برود و خودش را بکشد

*** 

    .شکنند، می بينند نقاش روی تصویر شير، مرده استوقتی دِر خانه را می 
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 غول

غول همين طور نگاه کرد و چشم خود را از آن ها برنداشت، تا این که دانست رعب او در دل آن . بچه ها، ترسيدند.غول چپ چپ به بچه ها نگاه کرد

بدون این که از هم بپرسند ما . چشم بچه ها از شنيدن کلمه ی انار برق زد>>.بيایيد برویم توی باغ های انار<<: آن گاه به آن ها گفت. ها تأثير کرده

 که آن ها را گول –آن ها برای غذا و گاهی از روی تشویق غول . غول آن ها را به کارهای سخت واداشت. از عقب کی می رویم، به دنبال او رفتند

آن ها گاهی با هم دیگر دعوا . غول فهميد، بين آن ها اختالف انداخت. نند غول را ببندندبچه ها به این فکر افتادند که می توا. ، کار می کردند–می زد 

بچه ها همين که راه افتادند، >> .من دیگر با شما کار ندارم! بروید<<: در باغ را بست و گفت. یک روز غول آن ها را از باغ به بيرون برد. می کردند

بچه ها . این نتيجه ی کار کردن برای غول بود. فکرشان هم از کار افتاده بود. پاهای آن ها از کار افتاده بوددست ها و . دیدند نمی توانند راه بروند

  .اّما نتوانستند خانه ی غول را پيدا کنند و نشان دهند. رفتند پيش مادرشان حکایت کردند

ر نيما به تنهایی می تواند موضوع تحقيق گسترده ای برای رویکردهای داستانی در اشعا. آری، نيما شاعری داستان سرا و قصه پرداز است 

بنابراین، در زمينه ی داستان های منظوم و منظومه های داستانی نيما یوشيج، این شاعر و داستان نویس دوران . دوستداران مباحث نقد ادبی باشد

    .تبليغ و آرمان خواهی تاریخ ادبيات ایران، سخن را کوتاه می کنيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وقایع نگاری یک عکس

 فانی

 

دقيقًا می تونم . که اسمش مافيا بود... که صد البته یه بازی بود... البته عاشق یه چيز مجازی. همه چيز از جایی شروع شد که من عاشق شدم

. نصب بود و جاش رو به هيچ بازی دیگه ای نمی داداین جادو، این عشق، آنقدر کارساز بود که مدت ها این بازی روی سيستمم .  بود٢٠٠٢بگم سال 

 ساعته ٨، ببخشيد در حد یه بازی !!ما هنوزم همدیگه رو در حد یه سکس! یه جور توافق دوطرفه بود... یعنی خب. خيلی طول کشيد تا تا طالقم داد

ه این عشق قدیمی داره مياد دوباره و این بار با کلی حاال فرض بگيرید که بعد سال ها خبر می رسه ک!... ی یک دم از اول تا آخر دوست داریم

!!! مثل موقع هایی که قراره برم خونه ی یکی از دوستام.  رو شنيدم ته دلم مورمور شد٢وقتی خبر ساخته شدن مافيا... تغييرات و خيلی خوشگل تر

 تا عکس ناقابل از این جادوی ۵سپات پيدا کردم، فقط رد پاشو توی سایت گيم ا. برای همين شروع کردم به گشتن نت دنبال نشانه هایی ازش

همين عکس شاهکار باعث شد که تصميم به نوشتن این .  تا عکس فقط یکيش خوب بود، و البته که خوب نه، شاهکار۵حقيقتش توی این  .جدید

ينطور جذابيتی که می تونه داشته باشه نتيجه می خوام از چيزهایی که از این عکس دستگيرم شده درباره ی جو احتمالی بازی و هم. مطلب بگيرم

 . گيری کنم و یه خورده هم خيالبافی قاطی ش کنم ببينم به حقيقت تبدیل ميشه موقع انتشار بازی، یا که نه

 .این عکسی که گذاشتم می تونه مرجع تون باشه که موقع توضيحاتم گيج نشيد و زیادتر از این قوه ی تخيل تون رو به کار نگيرید

نمی دونم دليلش برمی گرده به همون عشق قدیمی یا که جذابيت . راستش از وقتی عکس رو گرفتم هرچقدر بهش نگاه می کنم سير نمی شم

همين جور که می بينيد یه عکس از یه منظره هستش از شهر نيویورک تو سال های بين . خود عکس است که باعث این همه هيجان من شده

اینی که می بينيد پشت به تصویر با کت و شلوار قهوه ای . یعنی زمان روایت داستان.  توی قسمت اول بازی هم بودچيزی که. ١٩۴٠ تا ١٩٣٠

اینجور که به نظر مياد و در واقع از کل تصویر می شه حدس زد پيشرفت وحشتناک ! ایستاده شخصيت اصلی بازی ست که باید ما کنترلش بکنيم

حتی می شه راههای روشن روی .  و تکسچرهای واقعًا شاهکارو می تونيد ببينيدSelf shodowاین آقا که دقت کنين توی کت و شلوار ! گرافيک بازیه

همين افکت ! می بينيد گوشه ها محو و اسموس تشریف دارند؟!و یا سایه هارو ! چروک های روی کت رو ببينيد! دید!کت رو هم با چشم غير مسلح
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از نحوه ی ! یعنی احتياج به رم و گرافيک خفنی دارید تا بتونيد این افکت رو از بازی ببينيد! یت بازی کم می کنهاسموس کردن سایه کلی از فریم ر

همين باعث ميشه که موقع کنترلش ! مثل خيلی از بازی های اینطوری سيخ واینستاده! ایستادن این آقاهه به شدت قند توی دلم آب ميشه

یه لحظه فکرشو بکنين که ميخواین کنترلش کنين و قدم زنان از این جایی که وایساده ببریدش اونطرف خيابون مثًال . احساس بهتری داشته باشين

 !!!!من می خوامش ! وووووووووووی! زیر اون تابلوی آبی

مثل این نيست چه احساسی بهتون می ده؟ . خوب نگاه کنيد. خب قسمت بعدی که می خوام بگم در باره ی سنگفرش خيابون و پياده رو هستش

که البته هست و باید . که دارین به یه عکس واقعی از سنگفرش های خيابون نگاه می کنين؟ به نظرم مياد هيچ یه سنگی شبيه اون یکی نيست

اینجا چهارتا من . باشه ولی این هنر سازنده هارو نشون می ده که جوری اونا رو کنار هم ردیف کردن که کامًال واقعی و غير تکراری به نظر بيان

منظورم اون قوطی و جعبه ی مقوایی توی پياده رو . آشغال و اینجور چيزا روی زمين می بينم که البته سه تاشون یه کم بی جزئيات به نظر ميان

 . رسهدر عوض اون تيکه ی بزرگ کاغذی که روی سنگفرشای وسط خيابون افتاده به خاطر اینکه سایه دار هست طبيعی تر به نظر می. هستش

 High Dinamic یا همون HDRاز همينجا می تونم بگم این افکت . پردازش جزئيات گرافيکی روش بينظيره! این ماشينه رو می بينيد؟ همين آلبالویيه

Rangeوی مخصوصًا روی شيشه و قسمت جل. آثار مناظر اطراف روی بدنه ماشين و همينطور انعکاس نور خورشيد روش واقعًا بی نظيره.  هستش

البته به نظرم می رسه سایه ی اتوموبيل ها یه کم . آی چه راننده ی زشتی داره. وااای ببينيد حتی اثر برف پاکن رو روی شيشه ميشه دید. کاپوت

 .به نظر سر ظهر مياد و این اثرش روی سایه ی این آقاهه هست ولی این کشيدگی رو تو سایه ی ماشين ها نمی شه دید. سرجاش نيست

ساختمون امپایر استيت و کمی نزدیکتر از اون کاميونی که داره می پيچه توی . فقط کافيه یه نگاه به اون دورا بندازین. دان هم بی نظيرهعمق مي

 است که برای deeps of fieldافکتی که این حالت رو اجرا می کنه اسمش . یه همچين افکتی به همين راحتی ها قابل اجرا نيستش. خيابون بغلی

موشن تار یا همين عمق ميدان که . راستش من عاشق اینجور افکت ها هستم.  احتياج دارید٣ادش به کارت های گرافيک با قابليت پيکسل شيدرایج

 .تأثير خيلی زیادی تو بهتر جلوه دادن مناظر داره

ازی های می تونيد با ماشين هرکسی رو که دلتون طبق معمول تو خيابون ها اثری از بچه ها نمی تونيد پيدا کنيد که طبيعی است چون تو همچين ب

خواست زیر بگيرین و یا اسلحه کشی راه بندازین و به ملت توی خيابون شليک کنيد که به نظر من هم کار خوبيه که بچه ها تو خيابون جولون نمی 

 اوور بشه و یا اصًال - یرن چه می دونم بازیشون گيمکه کسایی که به بچه ها شليک می کنن یا زیرشون ميگ! مگه اینکه یه قانونی تصویب بشه! دن

اینو نمی شه از روی سنگفرش خيابون . که باید هم بکنه.  هم استفاده کردهBomp mappingبه نظر می رسه بازی از افکت  !!سيستم شون بسوزه

جری رو می بينيد؟ اون قسمتی که آجرها به شکل گوشه ی سمت چپ باال، اون دیوار آ. حدس زد ولی می شه از یه جای دیگه به این نتيجه رسيد

 !این یعنی همون افکتی که گفتم. عمودی ردیف شدن، اثر سایه هاشونو ميشه دید

پشت این ماشين !...به دو دليل، یکی اینکه بازیِ  اول محشر بود و یکی از روی همين عکس. می تونم شرط ببندم که بازی کنترل محشری داره

ين سبز لجنی رو می بينيد که تازه شروع به حرکت کرده و یه کم به طرف وسط خيابون متمایل شده؟ کامًال می شه حرکت رو آلبالویيه اون ماش

این یعنی یه حرکت کند و . کمی به طرف راست کج شده و این حرکت توی یه ماشينی که داره می پيچه به طرف چپ کامًال مشهوده. توش دید

 .ن ماشين رو کنترل می کنيدسنگين و طبيعی وقتی که داری

گوشه ی سمت راست منظورمه، اون چهارتا . االن یه چيزی دیدم که یه کم تو قضيه ی زمان روایت داستان منو تو شک انداخت، اون گوشه ی باال

پس زمان بازی باید اواخر . همونا که زمان جنگ جهانی دوم آمریکا ازشون استفاده می کرد.  هستن۵٢هواپيما رو می گم، به نظر هواپيماهای بی

راستش توی . یه چيزی توی این تصویر توی ذوقم می زنه اونم جزئيات کم آدم های توی خيابون هست ! باشه١٩۵٠ و اوایل دهه ی ١٩۴٠دهه ی 

 خيلی سيخ نيستن؟ یا من به اونایی که دارن اونطرف خيابون راه می رن نگاه کنين،. بازی اول هم زیاد روشون کار نشده بود و مثل االن تخت بودن

من هرچی بيشتر به این عکس فوق العاده نگاه می کنم نکته های بيشتری توش پيدا می کنم، واسه همين هم ممکنه این  !!توقعم بيخود رفته باال؟

یگه این اتفاق بيفته، سيستم مطلب بشه به اندازه ی یه رمان، پس دیگه بسه، فقط باید تا زمانی که بازی عرضه ميشه، که احتماًال یکی دو سال د

فقط اميدوارم مثل بازی اول، اون فانوس دریایی کنار ساحل هنوز سرجاش باشه تا ... خودمو حسابی تجهيز کنم تا کم نيارم و فقط از بازی لذت ببرم

 موقع غروب خورشيد برم و آسمون نارنجی رو بازم ببينم



 

 داستان ویترس 

 آليس ميجر 

 برگردان ساقی قهرمان

 

 آخرین شيفت شب رستوران خانوادگی، مال او بود،

 بود، لباس کارش زرد بود، لين -جنیاسمش 

 لبخندش نيمروی داغ، 

 اندامش خمير ورآمده، مثل سينی فر

 . که پر از نان های ساندویچی باشد، گرم، صميمی، و متصل به هم

 

 .ت اش، آشنا بودرستوران، مثل سریال های پربيننده ی تلویزیون، برای مشتریان ثاب

 .مشتری ها او را همراه نفس، مثل خيال بوی غذای خانگی، فرو می دادند

 پيرمردها کاله کيسه ای هاشان را عين کاله راننده کاميون ها، می کشيدند باال، ته سرشان،

 . می آمدند تو که شام بخورند

 .بچه مدرسه ای ها، مسخره بازی در می آوردند و از هم جلو می زدند

 هم بود، که نيمکت ردیف آخر را قرق کرده بود، شيش ایگلتون ک
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ئ  

  

نيوزو خبرنامه ی   .برمی گشت، می خواند"  جوانانگفتگوی"را، سه شنبه شب ها، بعد از اینکه از شبانی کالس باپتيست

 

 ، که شامه اش تيز بود و شانس را روی هوا می زد، کشيش ایگلتون

 رش پای مهمان می کرد اما بستنی کنار یک بخودش را به یک توپ 

 کشيش، مردی بود ریز اندام، چوب کبریت، . قهوه اش را تلخ می خورد

 با ریش دو تيغه، که به صورتش مثًال ابهتی ببخشد،

 . انگار می خواسته عکسش را روی سکه بزنند

 .صدایی داشت که شيرین تر از آن نيست

اجتماع می رفت کليسای جنی روزهای یکشنبه  راننخستين   و به صدای کشيش زا

 که می غلتيد، مثل تصویر آگهی های عسل،  توی تلویزیون، گوش می داد 

 

 هر یکشنبه، هر یکشنبه، آن سال ها، که دخترک جوانی بود 

 هميشه در خيال، با پيراهنی از ساتن، از ميان ردیف نيمکت های همان کليسا 

 خرامان به سوی محراب می رفت،

 مام آن یکشنبه ها،تمام آن سال ها، ت

 . که نشسته بود کنار مامان

 

 .  شکِم گنده ی قهوه جوش  را از النه ی گرمش بلند کرد

 سر ميزها رفت یکی یکی پرسيد دوست دارند فنجانشان را پر کند یا نه، 

 صورتحسابشان را گذاشت روی ميز

 .دستی کشيد سر شانه ها، به نشانه ی محبتی

 ف فنجان،می گفت، فقط تا نصایگلتون 

 و هميشه سه تا نصفه فنجان قهوه می خورد،

هاجنیو   را با دست و دلبازی می ریخت، نصفه
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ی  ا     ،

           

 

 و کشيش روزنامه اش را زمين می گذاشت و خيره می شد

 نصف بيشتر یک دقيقه را، به سينه های او، 

 .  بعد نگاهش را می برد روی صورتش

 . دارد به خاکش می سپارد؟ انگاری جنیبا مهربانی می پرسيد، حالت چطوره، 

 خوبم، خوب، آقای کشيش، جنی جواب می داد، و هر بار 

 نزدیک بود از توی قوطی توی جيب پيشبندش،  خامه هم تعارفش کند،

 . و یادش می افتاد

 . حالش خوب نبود، همينجوری می گفت خوب است

 ه پدرش سال ها پيش از آن رفته بود جایی ک. مادرش زمستان قبل مرده بود

 .همه ی پدرهای درب و داغونی که زن و بچه شان را ول می کنند، می روند

 .حاال دنيا به چشمش زیادی بزرگ می آمد و زیادی کوچک، مثل بشقاب خالی

 

 پيشدست خالی را که دراز کرده بود طرفش، گرفت،

 برگشت که برود به آشپزخانه، و نگاه ها

 مثل کره ی چرخان روی سوپ داغ 

 .ه شدپی اش کشيد

 

*** 

 . آرزوهای دور و دراز داشتکشيش ایگلتون

 .زنش مشوق اش بود

 رویای دوتایی شان یک شو تلویزیونی بود 

 .در کانال تازه ی مذهبی تلویزیون

دو می گفت، کالرا  ون شوهای مثل ونینه تلویز گران  و موهایپولی  موعظه

  آن خانمخوشگال  سياه شينيون شده اش را مثًال صاف می کرد، یعنی ادای

 با خرمن موی طالیی و با یک کيلو مژه مصنوعی،ا

 که شوهرهاشان هميشه یک گندی در می آوردند و دستگير می شدند، را در می آورد،

آوپرا مثل چيزی یه عمق، پر و صميمی چيز ..یه

 کشيش لبخند می زد، 

  – پيت براد مثًال خود -و در خيال، مهمانان برنامه را می دید، درمانده

 که کشيش از لبه ی پرتگاه جهنم به راه راست هدایتشان کرده بود، 

 و آنوقت سيل کارت و نامه و کمک های مالی سرازیر می شد 

 روی سر کشيش دلزنده و مقدس، 

 که خودش را وقف جمعيت کليسای زهوار در رفته در یک شهر عقب افتاده ی فقير کرده است

 .. یه  این هم سرما:با خودش می گفت

 .  اما چطور؟ او که هيچ شانسی در کار با رسانه ها نداشت

 . فقط توانسته بود یک مصاحبه با تلویزیون محلی دست و پا کند که موفق از آب در نيامد

 .صدایش را خوب کنترل کرده بود اما دوربين ها، خيلی خونسرد، از قيافه اش خوششان نيامد

 ا امتحان کند؟شاید بهتر باشد شانسش در رادیو ر

 . ریش بزی اش را خاراند. اما رادیو به اندازه ی تلویزیون برد ندارد

 .شاید چهره اش مناسب نيست

 



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٣٩  

 . می دانست مشکلشان از کجا آب می خوردکالرا

 .با او به خاطر قيافه اش عروسی نکرده بود

 .حيف که خودش نمی توانست جلو دوربين ظاهر شود

 . ود که یک زن بشود موعظه گر تلویزیونی شانکليساشان هم هنوز آماده نب

 .نه، اصًال شدنی نبود، باید به همان خود کشيش قانع باشند

*** 

 . نيمه شب

 .چشمکی زد و خاموش شد" باز است"نور کمرنگ نئون 

 .آخرین ميز هم خالی شد

 . مشتری ها کت هاشان را با خود به تاریکی خيابان بردند

  فنجان های قهوه را جنی

 .ویهم رویهم سوار کرد برد آشپزخانهر

  . داشت زمين را می شستتری

 . چربی کش گرفته روی باربيکيوها، پاک شده بود

 پيشخوان استيل با اسپری تميز کننده سایيده شده بود و 

 صيقل خورده بود و

 . به رنگ مات نقره ای در آمده بود، آماده ی سرخ کردنی های صبحانه ی فردا

  را دسته کرد توی ظرفشویی، نعلبکی هاجنی

 . بعد، مثل کيک که در گرمای فر، به نرمی و ناگهان، وا برود، نشست

 خسته ای؟:  برگشت نگاه کردتری

 . نگهدار- کاغذاالن می تونم پاهامو وا کنم بذارم رو ميز به جای.. عزیز

 .، ول اش کرد تا ول شود روی زمين شست پای چپ اش را انداخت پشت پاشنه ی پای راست، کفش اش را کشيد پایينجنی

 

 . زمين شور را چالند و آب چرکمرد را خالی کرد توی چاهکتری

 .جنینشست پشت ميز، روبروی 

 تازه استخدام شده بود، هفته ی قبل آورده بودندش تا همبورگرها را این رو آن رو کند،

 .و سوسيس و تخم مرغ سرخ کند

  کی مثل پشنگ آب توی دیگ روغن داغ، از کوره در می رود، بعد از آن آشپز قبلی، که معلوم نبود

 . مثبت بودجنی به نظر تریاستخدام 

 

 . ، تودار بود و چارشانهتری

 خارجی بود انگار، مثال امریکای التينی، . موها و چشم هاش تيره بودند

 .از آن آدم ها که بيشتر گوش می دهند، و هيچوقت جيغ جيغ نمی کنند. خيلی ماه بود

 

 یه آبجو با هم شریک شيم؟

  فکری کرد،جنی

 .به نظرش پيشنهاد جسورانه ای بود، کمی خطرناک

  یکریزکشيش ایگلتونمادرش عرق خور نبود، بخصوص از وقتی که بابا تو عرق غرق شد و 

 . در مضرات مشروب و برباد رفتن ارزش های خانوادگی بر اثر عرق خوری موعظه کرد

 

 جو را گاه به گاه می خورد، لول شدن بعدش را دوست داشت، و ليوان آبجو را، مثل  یکی دو تا آبجنیاما 

 .یک ليوان پر بستنی، که بستنی اش از لبه ی ليوان سرریز شده باشد، دوست داشت



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ۴٠  

 گفت، آره، 

 .با اینکه می دانست صاحب رستوران دوست ندارد کارکنان در محل رستوران لب به الکل بزنند

 

 . رد قهوه ای از توی یخچال کشيد بيرون، سرش را پراند یک بطری ستری

 .  انگشت های پایش را از هم وا دراندجنی

 .دیگه این کفشای تنگ کهنه رو پام نمی کنم، هيچوقت، و آهی کشيد

 .خب پابرهنه برگرد خونه.  لبخند زدتری

 

 تو کجا می شينی عزیز؟. خونه م همين سر پيچ ه. شاید همين کارو بکنم

 .مجبور شدم ماشين بخرم تا بتونم این کارو بگيرم. شکلکی در آورد و گفت، اونور رودخونه تری

 . بعد شروع کردند به حرف زدن از اتوبوس ها، که هميشه با تأخير می رسند، یا پيش از وقت

  و کنارشداستان خنده دارش را تعریف کرد که یک روز توی ایستگاه اتوبوس منتظر بوده که برود مرکز شهرجنی  

 .یک مرد مست با چشمای سرخ و صورت مات قاق کشيده و ریش تيغ تيغی ایستاده بوده

 

 انقد داغ بود اونروز که سکه رو می انداختی رو آسفالت، آب می شد،

 فکرش رو بکن، من ایستاده م توی ایستگاه اتوبوس، پيرهن تابستونی تن ام کرده م،

 .نظر خودم خيلی با نمک بودم، مثل خانم های شيک توی گاردن پارتیبه . بی آستين، با یک شال از سر خودش

 خب، اتوبوس نزدیک شد و کشيد کنار که یه دفه این مرتيکه ی مست دوید پشت سرم و 

 یک ماچ آبدار گذاشت روی اون تيکه از شونه م که لخت مونده بود،

 اوهوی اوهوی، ماچت کردم، : و داد زد

 .ده خم شد عقب و زد زیر خنجنی

 ----انگار یکی سرِ  جونش باهاش شرط بسته باشه . اوهوی اوهوی ماچت کردم

 

 .خب، تو چکار کردی؟ من بودم می زدم ناکارش می کردم:  گفتتری

 

 . من اصًال به فکرم نرسيد چکار کنم

 .فقط سوار اتوبوس شدم

 و نشستم کنار یه خانمی که صورت مهربونی داشت،

 .  شونه مو پاک کردمیه دستمال کاغذی ازش گرفتم

 فقط خنده م گرفته بود، همين،

 .خدا می دونه این مردا چه کارایی می کنن

 تو عروسی کردی، عزیز؟

 

  مات شد، تری،برای یک لحظه، صورت 

 مثل رویه ی یکی از پيشخوان هایی که سایيده بود، 

 .شد مثل سنگ

 تو چی؟. نه، من تنهام: بعد گفت

 

 . مامان، و اینکه خانه ی قدیمی شان بعد از مردن مامان، قلبی بود که دیگر نمی تپيد، شروع کرد به گفتن ازجنی

 گفت که با چند تا مرد تا . و گفت که می خواهد خانه را به فروش بگذارد، شاید به محله ی دیگری برود

 . ببيند پيدا نکردهحاال رفته بيرون، و هيچوقت کسی را که دلش می خواسته صبح به صبح سر به بالين کنار خودش 

 من از این سکس که ميگن، سر در نميارم، برای اونا، قضيه خيلی گنده است، اما



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ۴١  

 .من هر چی فکر می کنم نمی فهمم این همه جار و جنجال سر چيه

 

 .حتی در طول یک سال اینقدر حرف نزده بود، حتی در طول عمرش اینقدر حرف نزده بود

 .دوست تازه اش دارد گوش می کند آبجوش را باال رفت و حس کرد جنی

  سرش را پایين انداخته بود و نگاه می کرد به بطری توی دستش و با ناخنتری

  حس کرد دلش می خواهد جنیناگهان .  را ور می آوردمارک روی شيشه

 دستش را دراز کند و آن گونه های نرم و تيره را ناز کند، انگار که ميوه ای از 

 . ا انبه، چيزی که در عمرش ندیده ی سيب ترشجنس دیگری،

 می خواست بداند سر انگشتانش 

 .چی حس خواهند کرد

 .تلوتلو خوران، از جا برخاست

 .فکر کنم آبجو داره اثر می کنه

 

 . گفت، بيا، من می رسونمتتری 

 . از در کناری، قدم گذاشتند توی تاریکی، وارد پارکينگ شدند

 . اب می داد، لنگان و سکندری خوران روی زمين زبر قدم برمی داشت کفش هایش را دستش گرفته بود، تجنی

 

 .احساس کرد کسی دستش را به نرمی گرفت توی دستش

 

 سنگينی نا آشنایی روی کف دستش، انگار

 سيبی را از شاخه چيده باشد، و حاال

 .چيزی را می دانست که تا حاال نمی دانست

 

** 

 .  شد زیر و روجنیو اینجوری بود که زندگی 

 انگار تخم مرغی که توی یخچال رستوران، سرد و ساکت نشسته بود، 

 .ترک خورد و یک جوجه از توش آمد بيرون، زنده، و جيک جيک جيک کنان

 .  خوردارگانيک، دوست های تازه پيدا کرد، سبزیجات تریاسباب کشی کرد رفت به آپارتمان 

 

 . خته بود دور و برشاما هنوز ذره های پوست تخم مرغ، صاف و گچی، ری

 یکشنبه ها

 صبح زود از خواب پا می شد،

  پاورچين می زد بيرون، 

 .  زائرانسوار اتوبوس می شد می رفت آن سر شهر، به کليسای نخستين اجتماع

 

 بيشتر به خاطر آوازهایی که می خواندند می رفت، 

 برای صدای زیر زن ها

 که به درگاه خدا بلند می شد

 ا صدای بم می خواندندو مردهایی که ب

 

 تمام آن سرودها، چه آشنا، 

 کمکش می کردند 



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ۴٢  

 صدای خارج از نت مامان را که کنارش می ایستاد

 .و لبخند روی صورتش را، به یاد بياورد

 هنوزکشيش ایگلتون 

 صدایش را

 مثل عسل، از کناره ی نان، می غلتاند، 

 . ، شيرینی سابق را نداشت جنیاما برای

 . مثل شکر مصنوعی که  شيرینی اش کامل کامل است، توی ذوق می زدحاال، درست 

 بعد، از این که این فکر را کرده، احساس گناه می کرد، و یک دالر اضافه 

 . توی بشقاب مسی که دوره می گرداندند می گذاشت، مثال انعام

 ، تریو سوار اتوبوس می شد و می رفت خانه پيش 

 و بعداز ظهرهای یکشنبه

 ر رودخانه و کنا

 . ، دوست های گی شان که در آپارتمان ته راهرو می نشستندبن و آبسلومو شام با 

 

  – بود تری، که مثل  آنو

 با کروموزوم های قاطی به دنيا آمده بود،

 مرد بود، آنجوری که تست دی ان ای می گفت، 

 .  شتر دختر شده بوداما تن اش به هورمون هایش اهميت نداده بود و هر چه بزرگتر شده بود بي

 

  نگاهی انداخت به دور تا دور ميزجنی

 - یک بار هم شده، نشسته بود پشت ميز، دور ميز نمی گشت جلو دیگران غذا بگذارد

  نگاه کن

 ، آبسلومچه صورت سياه خوشگلی دارد 

 ، ترینگاه کن به دست های درشت 

 به بشقاب های نيم خالی،

 تمال توی سبد نان، به خرده نان های کوت شده روی دس

 به گيالس های رخشان شراب، 

 و لبخندی به لب آورد،

 مثل هالل ماه روی خمير پای، 

 خوشحال

 

** 

  رفت کنار رودخانه قدم بزند، کالرا بعدازظهر یکشنبه بدون کشيش ایگلتون

 ته ریش اش در آمده، و  بی خيال فرق اش که کج شده و پز اش که

 .زش به گوش پيروان مؤمنی رسيده بودبه هم ریخته، موعظه ی امرو

  

 ببين چه حرف های آرامش بخشی: در لبخندی که به لب داشتند دیده بود که می گویند

 موعظه های آتشين از عذاب اليم و جهنم سوزان با طبع او جور نبود، 

  گاهی وادارش می کرد خودی نشان دهد و کالراهر چند 

 . و رهبری را گله را بگيرد دستش

 .  اما ترجيح می داد مگس هایش را با عسل  جمع کند دورش، نه با سرکهاو

 ، جنیبه خودش اجازه داد، یک لحظه، فکر کند به عسل، به گردی سينه های 



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ۴٣  

 . بيرون زده از خط یقه اش، صورتش با لبخندی، چرخيده رو به محراب

 به خودش اجازه داد یک قطره هوس توی تنش جاری شود، برای یک لحظه، 

 .  آااه، بيشتر راه می داد–، یه ذره کالراو آرزو کرد 

 

  عين عسل توی شيشه در آفتاب می درخشد، جنیو در همان لحظه، سر گرداند، و دید 

 نشسته بود روی نيمکت پارک، خم شده جلو، موهای معشوق اش را  کنار می زند

 . که ببوسدش

 . و کشيش دید که معشوقش، که نشسته کنارش، زنی است

 

  هم او را دید، دستش را کشيد کنار، با هراس، جنی

 مثل حوای گناهکار

 .که سيب را پشت سرش قایم کند

 

 . ؟ صدایش آرام بود و سرزنش بارجنیحالت چطوره 

 . گفت، خوبم، آقای کشيش، خوبمجنیعين عروسک های کوکی، 

 .  کردزن در جواب به کشيش اخم. کشيش به زنی که کنار او نشسته بود اخم کرد

 . بعد کشيش به راه خود رفت، حيرت تا گره کراواتش باال زده

 

 نمی خواست اقرار کند که مردها می توانند از مردها لذت ببرند کشيش ایگلتون 

 . و زن ها از زن ها

 .گمراهان از بدترین زناکاران اند، خود خدا را هم شرمسار می کنند

 . یگران مردها هستند زن ها برای دیگران آفریده شده اند، آن د

 . فکر کرد با آن پوست تيره اش، و اجازه داد خشم اش به حق طلبی سرریز شودجنیکشيش به رفيق 

  

  چی ميگن بهشون؟ لزبين، تور انداز، هوسباز، غير طبيعی،- را از راه بدر کرده بودجنیاین زن گنده، 

 .گناه شون رو هم می خوان، با این زندگی های غرق در " حق"و حاال 

  او باید پيروانش را با قاطعيت بيشتر به راه راست هدایت می کرد،– باشد کالراحق با  شاید

 آن هم در این روزها

 .که شيطان، مکرر سر راهشان سبز می شد

** 

 . پخته بود، سرد و خشک برگزار شدبن که وینادولوی کاری شام آن شب، حتی با 

 .  لب بسته بود جنی،بعد از بگومگویی که با هم کرده بودند

 . پرسيدآبسلومشما دو تا چتونه؟ باالخره 

  را توی پارک دیدیم، جنی لب هایش را به هم فشرد، و جواب داد، کشيشِ  تری

 . و این را که گفت صدایش خش داشت

 . حاال خيال می کنه گناهکاره و زندگيش غرق در گمراهی شده

 

 . ه گفتنه اینجوری نيس، با صدایی خف.  پلک زدجنی

  مثل راه رفتن روی پوست تخم مرغ بود، تریفهماندن این قضيه به 

 . زیر پا له کردن چيز ظریفی که هنوز الزمش داشت، نمی خواست له اش کند

 

  لکه ی پخته شده روی سطح اجاق را سایيد، لکه یتری. هنوز هر یکشنبه ميره اونجا
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 . نمی آیداعصاب خردکنی که تا لعاب زیرش را خش نيندازد ور

 

 . گفت، تمام عمرم رفته م اونجا.  پر شد و سر ریز شدجنیاشک توی چشم های 

 .، می دونم، می فهميمتجنیمی دونم .  دستش را دراز کرد و دستش را گرفتبن

 

  گفت، منظورم این نيست که ما گناهکاریم عزیز، فقط، یه چيزی این وسط کمه، جنی

 ... شکستو صدایش ... من هميشه فکر می کردم

 .هميشه فکر می کردم که یه روز عروس می شم

 . خب، ما نمی تونيم عروسی کنيم

 شاید بهتره برگردی همونجا که بودی: با موهای سيخ شده پرید وسطتری، 

 .و یه مردکی رو پيدا کنی که یه انجيل و یه حلقه دستش گرفته باشه

 

 ..می خوام با تو عروسی کنممن یه مردک با یه انجيل نمی خوام، : داد زد سرشجنی 

 

 .  کلمه ها را را مثل آب چرک چالندتری. و این هم که مخالف قانونه

محرابما هيچوقت  سوی به هم دست در  .  نخواهيم رفتدست

 . این اتفاق تو اون زیارتگاه قراضه ی تو نخواهد افتاد

 .فکرشو از سرت بيرون کن، یا برگرد برو همونجا

 

 ای گشاد شده، خم شده رو به جلو، نگاهشان می کرد، گفت، صبر کنين صبر کنين،   که با چشم هآبسلوم

 و مثل شعبده بازها، 

 که با چرخشی نرم از زیر کالهشان  جادو می کشند بيرون،

 . نگاهشان را آن دو را خيره به خود نگه داشت

 

 شما می تونين عروسی کنيد، قانونی، 

 . کردند گفتاین را به آن دو که حيران نگاهش می

 بعد، انگار که از سر مهربانی بخواهد شعبده اش را با حرکت آهسته 

 : دوباره جلو چشم هاشان به نمایش بگذارد، اینطور توضيح داد

 . قانون می گوید برای عقد ازدواج، یک مرد باید باشد و یک زن، تا گواهی ازدواج صادر شود

 و اما

 . ين ماجرا در تگزاس اتفاق افتاد ترکيب ایکس و ایگرگ دارد؛ عين همتری

 .و بنابراین، تری می تونه از دکترش گواهی بگيره که وقتی به دنيا اومده مرد بوده

  گواهی رو ببرین شهرداری

 . و ازدواج رو ثبت کنين

 

 .  با مژه های خوشگلش، سر از ته تراشيده ش، قيافه ی شيطنت بارشآبسلومخيره شدند به 

 . نکه حواسش باشد، شعبده باز حلقه های برنجی را از توی هم بيرون لغزاند غرید، و بدون ایتری

 . مثل بچه ای بود که توی ردیف جلو ایستاده و خرگوش را داده اند بغل کندجنی.  عصبی بودبن

 

  گفت، نه، فایده نداره، تریباالخره 

 اما.  آرزوشه که تو همون کليسای قدیمی ش عروسی کنهجنی

 . راضی نميشه وایسته اونجا تا ما حلقه دست هم کنيماون کشيش هرگز 
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 عقدمون نمی کنه، اما 

 .حاضره بده شالقمون بزنن

 

 . موجی از شال های رنگارنگ بود آبسلوملبخند

 . الزم نيست اون بدونه تو مرد نيستی

 . کت و شلوار بپوشی. موهاتو شونه کنی عقب. می تونی سبيل مصنوعی بذاری

 . و دیده، یادش نمياد کههمه ش یه بار تو ر

 

 !من سبيل نمی ذارم عروسی کنم 

  کوبيد روی ميز، و دیدتری

 از جا پرید و .  در هم رفتجنیصورت 

  دنبالش رفت آبسلوم. بشقاب ها را برداشت

 . توی آشپزخانه

 ، فکر کن بهش، این یه شانسهترییواش گفت، ببين، 

 .که سر این مقدس نماهای کون کن رو شيره بماليم

 اگه این کشيش شما رو عقد کنه. ولی می شه رو دستشون زد. قانون رو اونا نوشتن

 . دیگه نميتونه باطلش کنه

 

 تری مایع ظرفشویی ریخت توی سينک ظرفشویی

 شير آب را باز کرد، قاشق و چنگال ها را زیر آب جوش به تلق تلق در آورد، 

 ، و شروع کرد  آبسلومنگاه کرد به

 . به لبخند زدن

 

** 

 کشيش ایگلتون

 وارد دفتر کارش شد،  سبک، مثل پيراهن تابستانی،جنی، روزی که 

 با ورقه ی ازدواجش توی دستش، که مهر شهرداری هم رویش خورده بود

  کامًال قانونی،

 . بسيار احساس امتنان کرد

 

 موعظه ی آتشينش در گناهکاری لواط کاران، 

  هر چند حاظران در کليسا را متعجب کرد،

 اما کار خودش را کرده بود 

 .را کشانده بود از لبه ی پرتگاه اینورجنی 

 پيروان کليسای نخستين اجتماع زائران، 

 روحشان از اینگونه مسائل بيخبر بود، 

 که چندین سال پيشخانم لوتز به جز پسر 

 .فرار کرده بود و حاال در لس آنجلس کار می کرد

 يرت کرده بود  از آن همه هيجان کشيش حکالراحتی 

 خود کشيش هم کمی شک در دلش بود چون

  تا چند هفته سرجایش در ردیف نيمکت های کليسا جنی

 اما خدا از راه های گوناگون . ننشسته بود
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 رحمت اش را شامل حال بندگان می کند و حاال

  دوباره به ميان گله باز گشته بود و نجات یافته بود و جنی

 .  ی حق است، ازدواج کندمی خواست همانگونه اراده

 روز عروسی را در تقویم کشيش عالمت زدند و 

 .پيانيست و گروه کر را هم رزرو کردند

 

 سه روز مانده به عروسی،

 بيش از کشيش ایگلتون  تلفن زنگ زد، 

 آبسلوم، پيش در پوست نمی گنجيد؛ مردی به نام 

 که در یکی از ایستگاه های تلویزیون آسيستان بود،

  گرفت که مراسم عروسی را اجازه

 برای یک مستند در باره ی ازدواج در دهه ی نود

 و بعد از مراسم، مصاحبه ای با خود کشيش، . ظبط کند

 اگر امکانش باشد؟

 

  رسيدکشيش ایگلتونبوی شهرت به مشام 

 مثل بوی تندی که در پيک نيک های کليسا

 .. ندآن طرف تر دارند مرغ سرخ می کن: از دور داد می زند

** 

  پا را روی پدال پيانو فشردکالرا. روز موعود رسيد

 و گروه کر زمزمه ی بمی را آغاز کرد 

 .  روی کليدهاکالراو چشم دوخت به انگشت های 

 دیرآمده ها خش و خش وارد می شدند و 

 راهنماها، در لباس های زیبای ساتن،

 عروس؟ از دوستان داماد؟از دوستان :  راهنمایی شان می کردند به  ردیف نيمکت ها

 . کليسا غلغله بود که کشيش رفت باال و نگاه مؤمنانه اش را دوخت به حاضران

 

 . نارضایی غریبی در دلش پيچيد و ابروهایش گره برداشت

 . جمعيت به نظرش عجيب می رسيد

 آه، خدا را شکر، انگار، مردمی که هر یکشنبه می دید هم آنجا بودند، 

  مثل خانم لوتز، و

 .جنیبعضی دیگر از دوستان 

 . اما دوستان داماد را نمی توانست بشناسد، جور خاصی بودند که درک نمی کرد

  زوج های چاقالوی معمول نبودند، زن ها با گلی روی کالهشان، اشکریزان در تمام طول مراسم

 .   شوهرها عرقریزان، با کت شلوار و کراوات

 نمی فهميد جریان چيست، اما

 ست چهره ی معمول زن و شوهرها، یک آقا یک خانم، رامی دان

 حتی به نظرش رسيد که در ردیف آخر. در ميان جمع نمی یابد

 . مردی نشسته است که موهایش را با چند دانه گل آراسته است

 

 داماد، ناشيانه، به دنبال ساقدوش، مردی قد بلند

 . د شدسياه پوست، با چشمهای گيرا، و چهره ای ساحرانه، ، وار
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بب   

  فکر کرد که ردیف جلویی ها حق دارندکشيش ایگلتون

 به ساقدوش، بيش از داماد که مردی کوچک اندام و متوسط بود 

 و با چشم های گرسنه نگاه می کرد و با دستمالی که در دست داشت

 . نم چشم هایش را می گرفت، نگاه کنند

 

 شوهر آینده، در کنار ساقدوش، اصال به چشم نمی آمد، 

 . کمی چاق، کمی نا آرام، و ملتهب

 . با حالتی عصبی هی دستش را به سبيل سياهش می کشيد

 . کشيش با خود گفت، جنی بهتر از این را می توانست گير بياورد

 اما تقدیر زن ها ازدواج است، و این مردک قد کوتاه بی مایه

 . خيلی بهتر است از آن انتخاب دیگرش

 

 کشيش را .... با وجود این چيزی بود که 

 ا سر بر می گرداند و کالرکاش . کمی معذب می کرد

 اما در همين لحظه صدای موزیک . نگاهی به جمعيت می انداخت

آیدبا آهنگ  می  . در سالن پيچيدعروس

 از دوربين های تلویزیون ها، ناگهان، 

 . سيلی از روشنایی زمينی رها شد توی سالن

 وارد شد، و جنی از ته سالن کليسای کوچک 

 . موجی از سفيدی درخشان و پستان های درشت

 خرامان پيش می آمد و زیر بارانی از لبخندها و برق فالش ها

 . قدم بر می داشت

 . آنقدر غرق در شادی ای معمول بود که شک کشيش از ميان رفت

 

 سر جایش که ایستاد کشيش لبخندی به رویش زد

 وربين ها و آیه های عقد را همراه با همهمه ی د

  را به یاد آورد و کالرابه زبان آورد و دستور 

 صدایش را باال برد تا به نظر نياید دوربين ها

 . حواسش را پرت کرده اند

 به جای آن، فکرش را روی زوجی که مقابلش ایستاده بودند متمرکز کرد

 دعاگویان دست هاشان را در دست هم گذاشت، و آخر سر

وسحا: شکر خدا، اعالم کرد را  عروس  ال

 

 کليسا به وجد آمد، فریادی از شادی و هق هق گریه، منظره ای 

 . زیبا از در آغوش کشيدن

 ساقدوش های عروس هم را بوسيدند، 

 . ساقدوش داماد، مرد خوش صورتی را در ردیف جلو بوسيد

 .  زیر تور جنی هم را آغوش کشيدند، و لب بر لب هم گذاشتندتری و جنی

 .  افتاد توی سينه ی جنیتریوش هم بيرون آمدند سبيل وقتی از آغ

 .  سبيلش را برداشت و زد زیر خندهتری.  جيغی کشيدجنی

 دست در دست هم، برگشتند رو به جمعيت مهمانان، و 

 شادترین آهنگ گروه کر آغاز به نواختن کرد 



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ۴٨  

 .و سالن غرق شادی ای شيرین شد

 

 هميد و به یاد آورد، و دوربين ها همچنانکشيش همچنان خيره مانده بود، و کم کم ف

 . روی صورت او زوم کرده بودند

 

 آن شب در اخبار تلویزیون، خبر ازدواج لزبين ها در کليسای اصولگرایان، 

 . درست پيش از خبر مربوط به کورتاژ پخش شد

 کشيش با بيچارگی چشم به صفحه ی تلویزیون دوخت و 

  به خس خس افتاد و خود را تماشا کرد که چگونه صدایش

 : ، با صدایی محکم از پشت سر  او اعالم کردکالرادر گلو گره خورد و 

 . شوهرم در حال حاضر نظری ندارد

 

 . به باد رفتکشيش ایگلتون و به این ترتيب، آرزوهای 

 .  کار خود را در رسانه ها آغاز کردکالراو به این ترتيب 

 و به این ترتيب بعد از آن همه سال 

 سر ميز خداوند خدمت کرده بودجنی ه ک

 . زوج عاشق ما به عقد هم در آمدند
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 بابا آب داد

 گی_مجيد

 

 بابا آب داد 

 

 بابا نان داد

  

 اما بابا زندگی یاد نداد

 

 بابا محبت یاد داد

 

 ابراز محبت یاد نداد

 

 سرنوشت گریه یاد داد

 

 اما بابا گریه ام را ندید

 

 ابا ایرانی ستب

 بابا سنتی ست

 او از من عروس می خواهد، نه داماد

 

 :بابا ادب می کند

 

 جدی باش

 محکم راه برو

 ابرو باریک نکن

 لباس تنگ نپوش

 آرایش نکن

 

 روانپزشک ام

 می فهمد همه چيز را

 حتی درد دل امثال مرا

 

 می گوید فکر خوبيست

 اگر می خواهی بروی

 

  در آنجا

 مراشاید که فهميدند 

 

 اگر نتوانم
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 چکار کنم؟

 

 بمانم تا مرگ؟

 دل به دریا زدن یا سوختن؟

 

 بابا نمی داند

 اینجا باباها نمی دانند همجنسگرایی ما را

 

 دل من به چه خوش است؟

 سالی یک بار سکس

 

 می دانم که می گویند بيمارم

 در خيابان، پارک، یا اتاقم

 زندانيم

 هيچ کس مرا نمی فهمد

 

 می خواهم بروم

 به دنبال دلم

 بابا نمی داند

 باید شبانه

 در تاریکی

 رخت بر بندم

 تا آنجا که من خودم باشم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعه

 ی ماست کار همه» دگرباش ستيزی«مبارزه با 

 گو با ساسان قهرمان گفت

 آرشام پارسی

 

 را به خوانندگان چراغ معرفی کنی؟» ساسان قهرمان«ممکن است 
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های کوتاه  پرده  شکل قصه کوتاه، شعر، نمايشنامه، فيلمنامه و ميان

 ها 

آمده بازگو » ها نگفتيم به بچه«چيزی که در مؤخره سومين  رمانم اجازه بده همان 

 : کنم

دوران دبستان را به تناوب در مشهد، مزدوران . در مشهد زاده شدم١٣۴٠در فروردين 

و تهران گذراندم و سراسر دوران دبيرستان ) قرارگاهی نظامی بين مشهد و سرخس(

به عنوان بازيگر، صورتگر و ) ١٣۵٣ -١٣۵٨ (در اين دوران. را ساکن اروميه بودم

ی جوانان، اداره کل فرهنگ و هنر و کارگاه  کارگردان همکار و در استخدام  خانه

 نمايش راديو و تلويزيون آذربايجان غربی بودم و نخستين سياه مشقهای خود را در

 نخست در رشته علوم سياسی و سپس هنرهای نمايشی دانشگاه تهران آغاز به تحصيل کردم که با تعطيلی دانشگاه١٣۵٨در سال . نوشتم

و سردبير » نشر افرا«خوانم، مدیر  نويسم، می امروز، می .ام  ساکن کانادا بوده١٩٨۴ ايران را ترک کردم و از تابستان ١٣۶٢در بهار . ناتمام ماند

 . هستم» گذار«ی  تی دوزبانهی اينترن ماهنامه

ام، از نجاری و  ها و فعاليت های متعدد و متفاوتی مشغول بوده ، به جبر و به اختيار، به حرفه»ابن مشغله«در ايران و در مهاجرت، به مصداق 

. و تلفن، و تا نشر کتاب و مجلهزنی و پرستاری گرفته، تا نامه بری و ماشين پایی، تا معلمی و مدیریت روابط عمومی یکی دو شرکت پخش  آمپول

 از مقاالتم منتشر شده و  و یک مجموعه) سبز، رنگ، هفده روایت مرگ(ی شعر  ، سه مجموعه)گسل، کافه رنسانس، به بچه ها نگفتيم(سه رمان 

یک .  نمایش را کارگردانی۶ -۵ام و   نمایش بازی کرده٣٠در حدود . ام تهيه کننده و ویراستار یک کتاب درسی برای آموزش زبان و ادبيات فارسی بوده

 .کنم کار می» کما«ام دارم و چند ساليست که روی رمانی به نام  فيلمنامه، چند نمایشنامه و چند قصه کوتاه هم در کارنامه

  

 آبا ساسان قهرمان یک کوششگر حقوق بشر است یا یک نویسنده و یا فعال سياسی؟

ی خودم را روی  ی آینده از نوجوانی که با تئاتر آشنا شدم، همه.  همچنان یک بازیگر باشم و روی صحنهشاید بيش و پيش از اینها، دوست داشتم 

اش را یافته بودم و  هم تجربه: ای؛ به هر دو معنا  ساله بودم  و بازیگری حرفه١٨انقالب که آمد، . نوشتم البته در همان دوران هم می. دیدم صحنه می

همراه با آن مهاجرت . ام شد ا انقالب مرا هم به فعال سياسی بدل کرد و سياست، تا سال ها بعد، بخش مهمی از زندگیام. هم از آن درآمد داشتم

ای درآمدزا بتوان روی آن حساب کرد؛ و پس، اجبار  »حرفه«ای؛ گرچه تنها به یک معنای آن، بی آن که به عنوان  آمد؛ و اینبار، نوشتن، به صورت حرفه

نهایت . ام های مهاجرت یا تبعيد، تئاتر هم البته رهایم نکرده، یا من رهایش نکرده در این سال»  .نفرین نان«ی دیگر، برای شکستن به یافتن مشاغل

اما شاید جور دیگری هم بشود به این . کنم کنند و من هم در آنها؛ در آنهاست که زندگی می ی این وجوه به هر تقدیر در من زندگی می این که همه

در آن . کار من نيست. ام هاست که رها کرده های سياسی سال  به عنوان تحزب یا همراهی با تشکل-فعاليت سياسی را: ش پاسخ گفتپرس

 توان کوششگر حقوق بشر هم نبود؟   اما به عنوان نویسنده یا هنرمند، مگر می. گنجم نمی
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 ساسان قهرمان چه تعریفی از حقوق بشر دارد؟

، برابر و آزاد باید باشند که ...این که انسان ها، از هر رنگ و نژاد و قوم و ملت و فرهنگ و جنسيت و. وشنی باید داشته باشدحقوق بشر تعریف ر

ی امکاناتی که مدنيت امروز در  ی زندگی خود را، بی آزار رساندن به دیگری و دیگران، بی محدود ساختن دیگران، خود انتخاب کنند و به همه شيوه

توان به همين کليت روشن اکتفا کرد، یا هر یک از  می. ور شوند می گذارد، برای پيش رفتن، رشد کردن و لذت بردن از جان و توان خود بهرهاختيار 

و » آزادی«؛ روزگاری بود که مفاهيمی چون ...ها را بيشتر گشود، از حقوق  دموکراتيک سخن گفت، از حق کار، آموزش، سفر، انتخاب، عشق، و این

اما به باور . شد  تعریف می-ی اهميت  یا با تفاوت در درجه-و امثال آن جدا و گاه در تضاد» استقالل سياسی«و » حقوق دموکراتيک«با » حقوق بشر«

. ای مقطعی ی اینها همه است و نباید گذاشت بازی های سياسی آن را محدود و کوچک جلوه دهد، یا شعار و وسيله مبنا و ریشه» حقوق بشر«من 

 .  یعنی هوا. یعنی زندگی. یعتی بشر بودن بشر» حقوق بشر«

 

پرسم که بيشتر بتوانيم بحث در این زمينه را باز  بنابراین، قاعدتًا باید حقوق دگرباشان جنسی ایرانی را  هم حقوق بشر بدانيد؟ می

 .کنيم

هایی  ان حقوق بشر هستند که متأسفانه هنوز در زمينهبسياری از کوششگر. کنم ات را درک می علت پرسش. روشن است و طبيعی. خب البته

های گذشته؛  بندی ی همان اما و اگرها و درجه نخست، دنباله. این برخورد هم به نظر من ریشه در دو برداشت نادرست دارد. هایی قائلند کشی خط

بگذارید به استقالل سياسی "گفتيم که  گفتند و می ود که میروزگاری ب. هاشان را نيز کند و نيازها و حق که مردم را به قشرهای مختلف تقسيم می

.) خود به خود از پی خواهد آمد» آزادی«پنداشتند که  ترهامان می یا خوشبين(مبارزه خواهيم کرد » آزادی«و اقتصادی دست یابيم، بعد در راه استقرار 

شد  رفت، باز گفته و پنداشته می  و پنجه بکس به  گوش و روح زنان فرو میبا تيغ و سوزن و چاقو» یا روسری، یا توسری«یا، همچنان که فریادهای 

برخی از کوششگران حقوق بشر، امروز هم . شد بود که باید به خاطر آن، چيز و چيزهایی دیگر فدا می» اول«و هميشه چيزی ...." اول "که 

ام که حتی خود شما  دیده و شنيده. هاست  دیگر حقوق برای دگر بخشهای جامعه، کمتر از پندارند که اهميت برخی حقوق برای برخی از بخش می

ای را همجنسگرایان تشکيل   درصد از هر جامعه٧ی آمارهایی، نشان دهيد که مثًال حدود  کوشيد با ارائه گرایان هم گاه می مدافعان حقوق همجنس

ها  ای که نسبت به حقوق انسان این روش البته برای جامعه.  شان توجه شود وقدهند، تا دیگران را قانع کنيد که با توجه به این رقم، باید به حق می

یک .  درصد، یا یک هزارم درصد٧بشری است؛  » هر«ی بشرها، که حقوق » همه«اما حقوق بشر، نه حقوق . کم توجه است،  شاید ضروری باشد

است و  دارای همان حقوق و نيازها، » بشر«خواه، همچنان یک  ها دگرجنس ونگرا در ميان ميلي زن در ميان مردان، یک مرد در ميان زنان، یک همجنس

ها  دانشی مورد دوم اما به باورهای دیرسال ناشی از تعصبات و کم. خواهيم باید دارا باشد و همان امکانات را که برای همگان در جامعه می

گرایی را به چشم  ، هنوز  همجنس...نگاران و یسندگان، هنرمندان، روزنامهبينيم که بسياری از کوششگران حقوق بشر، نو و باز، می. گردد برمی

. کار و شرایط دشواری در برابر داریم. کامل را برای آنان قایل نيستند» بشر«نگرند و بر این مبنا، حقوق   می- در بهترین حالت–و بيماری » انحراف«

گرایان در راه کسب  در راه حقوق مردم کرد، و همجنس» کردها«در راه حقوق زنان و » نزنا«، تا روشن باشد که قرار نيست فقط »داریم«گویم  می

 .  برداشت؛ و همراه با هم» بشر«ها را باید با هم از سر راه پيشرفت جامعه، پيشرفت  این سنگ. حقوق خود مبارزه کنند

 

ی از کوششگران حقوق بشر در ارتباط با حقوق پس به نظر شما این دو برداشت یا طرز تفکر علت های اصلی عدم تمایل بسيار

 دگرباشان جنسی می شود؛ آنهم  در حالی که این افراد تالش های زیادی در گسترش صلح و برابری را در کارنامه ی خود دارند؟ 

کنند؛ و برخی  ود و در خود حمل میبرخی از این دوستان هنوز در این زمينه باورهای سنتی را با خ. دقيقًا خواستم به همين اشاره کرده باشم. بله

ترسند که همراهی با این جنبش، مردم را از آنها و مبارزات شان  ، یا می"جامعه هنوز آماده نيست"پندارند که  برخی می! دارند» شرم حضور«هنوز 

 قایل نخواهند -گرایان و دگراندیشان ه همجنس از جمل-دور کند؛ و برخی اگر خود نيز روزی در قدرت باشند، حقوق برابر را برای بخش هایی از جامعه

 . توان با اما و اگر و شرط و شروط محدود کرد تفکيک کردنی نيست و مبارزه در راه آن را هم نمی» حقوق بشر«اما . بود
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 آیا علت های دیگری هم ممکن است داشته باشد؟  

البته در صورتی که بر این باور باشيم که این . هاست ترین  دو علت مهمولی به گمان من این. شاید علت های دیگری هم داشته باشد. خب بله

در آن صورت البته . کنند؛ نه با اهداف شخصی یا گروهی و یا مقطعی کوششگران، به عنوان افرادی مستقل و با آرمانی مستقل و روشن فعاليت می

 .   یمبارزه را با چشم تردید نگریست دیگر باید مجموعه

 

 ا چطور باید با دگرباش ستيزی  مقابله کرد؟به نظر شم

و » اقليت و اکثریت«ای که تفکری مبتنی بر  در جامعه» دگرستيزی«به همان گونه که با هر گونه : توان گفت این مبارزه دو وجه دارد، در وجه اول، می

» اقليت«در »  زنان«ه در بسياری جوامع، از جمله ایران، مثال در وجه دیگر، از این هم باید فراتر رفت و توجه کرد ک. بر آن حاکم است» من و دیگری«

ای با  ، در جامعه»زن ستيزی، کودک ستيزی، مهاجر ستيزی«توان گفت به همان گونه که با  در اینجا هم باز می. کم اهميت» کودکان«نيستند؛ یا 

در وجه . زی هم مبارزه کنيم، یعنی با تفکر سنتی، با تعصب، با ناآگاهیکنيم، باید با دگرباش ستي مبارزه می»مردساالر، پدرساالر، و طبقاتی«تفکر 

ی مدنی و مبارزان راه حقوق بشر، صلح و  کلی، باید از هر راه ممکن به روشنگری و آموزش جامعه پرداخت؛ و خصوصًا به  آموزش کوششگران جامعه

. کند ای را طلب می های روشن و بابرنامه ها و گام خود شيوه» شنگریرو«گویی گذشته، همين کوشش در جهت  اما از کلی. های اجتماعی جنبش

باید برای جامعه . ی درازمدت است های مقطعی، و استراتژی یا برنامه ی دیگری، نيازمند تشکل، انتخاب تاکتيک یا گام این مبارزه، مثل هر مبارزه

 تاریک مبنایی ندارند؛ یا به زبانی دیگر، مسئله را باید شکافت و از آن های کور و خواهی چيست؛ باید روشن کرد که سنت روشن کرد که همجنس

و » به رسميت شناختن حقوق«با تالش برای گنجاندن . های قابل اعتماد جامعه با جلب حمایت شخصيت. با روشنگری و آموزش. کرد» تابو زدایی«

از . ها ها و گام برداشتن در کنار آن با حمایت از دیگر جنبش. ر و برحقهای معتب ی مبارزات جنبش در برنامه» گرایان حمایت از حقوق همجنس«

 .                          توان آموخت و با آنها همگام شد ها هم می ی دیگر جنبش های مبارزاتی آزمایش شده روش

 

شرایط برای این اقداماتی که شمردید تر و  ی کنونی ایران پيچيده کنيد که مشکل دگرباشان در شرایطی مانند جامعه ولی فکر نمی

دشوارتر باشد؟ منظورم این است که دگرباشان جنسی در دو جبهه باید مبارزه کنند؛ و آموزش یا جلب حمایت کوششگران یا 

سادگی خود را همدل و همرزم جنبش زنان یا  جنبش دانشجویی ایران شاید به. های دیگر، برای ما بسيار دشوارتر است جنبش

 . گرایان ندارد ان بداند و احساس کند، ولی چنين برخوردی با جنبش دفاع از حقوق همجنسکارگر

از خانواده و دوستان و آشنایان گرفته تا . گرایان، نه در دو، که در چندین جبهه باید مبارزه کنند شاید حتی بتوان گفت که همجنس. کامًال درست است

اندیش از یکسو، با تسلط سنت ها و تصعبات کور در جامعه از سوی دیگر، و با   حکومتی مستبد و تاریکهای رسمی جامعه، و در جامعه، با محدودیت

دشوار است، بسيار دشوار، اما به قول . های همراه  هم از سویی دیگر ی جنبش ها در جبهه دانشی ها، و یا کم توجهی ها، کم تردیدها، حسابگری

های  به باوری بدیهی و همگانی بدل شود؛ صد البته بر دوش جان» چرخش زمين«و دور نخواهد بود روزی که " چرخد با این همه، زمين می"، »گاليله«

 خاصه پدران و مادران، -به هر تقدیر، بخش بزرگی از جامعه در این زمينه ناآگاه است و بخشی بزرگ نيز.  ها ی بيشمار های خون و رنج سوخته و جوی

و این کار . این دیوار را با روشنگری و روشنگری و روشنگری باید فرو ریخت.  برای چشم فرو بستن بر واقعيت و فریب خودخانواده و  دوستان، در تالش

 . ی ماست همه

 

 نظر شما در ارتباط با این واژه چيست؟. ی دگرباشان جنسی واژه ای تازه است که سازمان از آن استفاده کرده است واژه

بودن در » دگر«اند و آن را به پذیرش  ام که برخی با این انتخاب موافق نبوده دیده. ام ظراتی را در این زمينه شنيده و خواندهجسته و گریخته بحث ها و ن

ی تشکيالتی آن  کنم که شما در انتخاب این عنوان، به جنبه یعنی فکر می. کنم که همين است اما واقعيت هم فکر می. اند تلقی کرده» اصل«برابر 

» اصل«ای هستند که   از جامعه- اقليتی آماری-ی بشری امروز، بخشی ، در جامعه»خواهان همجنس«. اید، نه توضيح فرهنگی یا طبيعی تهنظر داش

به گمان من، . تسلط دارد» اصل«خواهی دیده است و بر تمام قوانين، روابط سياسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی، و اداری آن، این  را در دگرجنس
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ی را نيز »دیگر«مطلق را باید کنار گذاشت و حق » تسلط«به جای خود، » اصل«، به این جامعه بگویيد که این »تاکتيکی«اید به صورت  تهشما خواس

.  م و حقوقی برابر دارم»بشر«ام؛ اما »دیگر«، » اروپایی-سفيد«ای با تسلط  ای مهاجر، در جامعه خاورميانه» من«روشن است که . باید محترم شمرد

و امثال آن ایجاد کنم، یا » ایرانيان، رنگين پوستان، مسلمانان«توانم برای دفاع از حقوق خود و همگنانم، نهادی با عناوینی چون  ال، من نوعی، میح

که خواسته کنم که شما هم، پيش و بيش از آن  گمان می. ام»دگر«در این جامعه، » من«خواهی نخواهی، » دگرباشان«، یا »غير اروپایيان«کلی تر، 

های سنتی از عنوانی با بار  اید؛ و یا شاید به دور زدن برداشت بر جامعه نظر داشته» اصل«یک » تسلط«بودن خود را بپذیرید،  به همين » دگر«باشيد 

ی این نهاد،  ونی مبارزهی کن کند و در مرحله تری یافت؛ اما همين دو منظور برای این انتخاب کفایت می شاید بتوان عناوین مناسب.  منفی فرهنگی

 .  کنم که انتخاب درستی بوده است تصور می

 

» گذار«مایليد در مورد این نشریه توضيحی دهيد؟ و این که آیا در . اشاره کردید» گذار«در معرفی خودتان به مسئوليت سردبيری 

  این طرز تفکر رعایت شده است؟ -ی حقوق بشر و دموکراسی است  که ویژه-هم

ها و تبليغات ناروا بسيار بوده است و کسب امکانی برای توضيح واقعيت،  هم پيشداوری» گذار«در مورد .  ین پرسش بسيار سپاسگزارماز طرح ا

ی مسائل اجتماعی، حقوق بشر، و  است و فضای کلی آن، تحليل و نقد و نظر در زمينه)  انگليسی–فارسی (ای دوزبانه  نشریه» گذار«. مغتنم است

در طول این .  شماره از آن منتشر شده است١۵تا کنون . های مرتبط با این مباحث  نظر در مورد تعميق و گسترش دموکراسی است و دیدگاهنيز تبادل

ی نام  سياهه. منتشر شده و به آن جایگاهی معتبر بخشيده است» گذار«های متفاوت در  ای با دیدگاه نام و برجسته  ماه، آثار همکاران صاحب١۵

هایی از آنان در گذار به چاپ رسيده، شامل طيفی گسترده بوده است؛ از  شيرین عبادی، سيمين بهبهانی و عيسی   که مقاله یا مصاحبهکسانی

پور، مهرداد  کار، هادی خرسندی و احمد سخاورز، از عبداهللا مومنی، علی افشاری و اکبر عطری، تا مهرداد درویش سحرخيز گرفته، تا مسعود نقره

 و  محسن سازگارا، از  مهرانگيز کار، نيلوفر بيضایی، ليلی پورزند، فریبا داوودی مهاجر، و مهناز افخمی، تا  مجيد محمدی، فرج سرکوهی، مشایخی

ن به ماهيانه در حدود نيم ميليو.   و دوستانی با نام مستعار- آرشام پارسی-منصور پویان، عباس معروفی، آرش آبادی، و بسياری دیگر از جمله خودت

 ساکن داخل ایران - با وجود فيلتر شدن- هزار خواننده از سراسر جهان که بيش از نيمی از آنان٣٠شود، از جانب حدود  می) کليک(آن مراجعه 

س ی وقت مجل به پيشنهاد خانم فرح کریمی، نماینده(ایست که در حدود دوسال پيش، پارلمان هلند  ، بخشی از بودجه»گذار«منبع مالی . هستند

، »رادیو زمانه«، »روز«های دیگری چون  رسانه. های جمعی مستقل برای ایرانيان در نظر گرفت برای گسترش رسانه) »سبزها«هلند از حزب 

ی  دجهبو. اند  ایجاد شده و  فعاليت خود را آغاز کرده- از طریق برخی نهادهای غيردولتی اروپایی-نيز از محل همين بودجه» زیگزاگ«، و »شهرزاد نيوز«

» ی آزادی خانه«. پرداخت شد که مدیریت و نشر آن را بر عهده دارد) فریدام هاوس(» ی آزادی خانه«هم بنا به تقاضای سازمان غيردولتی » گذار«

موکراسی  د-کند و مبلغ  ليبرال ی حقوق بشر، دموکراسی و آزادی فعاليت می ترین نهادهای غيردولتی آمریکایی است که در زمينه یکی از قدیمی

کنندگان منشور جهانی حقوق بشر، و ریيس نخستين  بنيانگذار آن، النور روزولت بوده است، که همو از جمله پيشنهاد دهندگان و تهيه. غربی است

 .کميسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز بوده است

 

گران اجتماعی  و هنرمندان  نگاران، کنش نویسندگان، روزنامه، در کنار لطف و حمایت »گذار«دانم یادآوری کنم که در طول دوران انتشار  الزم می

این تبليغات، دانسته و نادانسته، به قصد تخریب یا با نيت نيک، . ای نيز عليه آن مطرح شده است نام در داخل و خارج از کشور، تبليغات منفی صاحب

تغيير «کار کنونی آمریکا یکی فرض کرده و آن را مبلغ  را با دولت محافظه» یی آزاد خانه«؛ و »ی آزادی خانه«را با » گذار«از جانب منابع متفاوتی 

، خالف این »گذار«داوری به مقاالت منتشره در  نيازی به توضيح نيست که نگاهی کوتاه و بی پيش. معرفی کرده است» حمله به ایران«و » حکومت

، تریبونی باشد برای بحث و تبادل نظر »گذار«ی گذار، این بوده و هست که   برای تحریریه، دستکم و مطمئنًا هدف و برنامه. تبليغات را ثابت خواهد کرد

، در »ی آزادی خانه«. های متفاوت؛ صد البته در چارچوب حمایت از احترام به حقوق بشر، صلح، آزادی بيان، و دموکراسی و دفتری برای نشر دیدگاه

ی فاشيسم و نيز حمایت از قربانيان جنگ تأسيس شده و از دوران  بی در برابر سلطهاواخر جنگ دوم، با هدف حمایت از دموکراسی غر

، چه در قالب »راست«کاری و تحدید و تهدید آزادی در آمریکا و جهان مخالفت داشته است؛ چه در قالب  ی محافظه تا کنون، با سلطه» کارتيسم مک«



ی  ی گذار، مصادف شد با انتشار نامه اتفاقًا انتشار نخستين شماره. ه و هستدر مجموع، مبلغ دموکراسی غربی و ليبراليسم بود. »چپ«

های دولت وی در عراق و بازداشتگاه  خطاب به جورج بوش، در انتقاد و اعتراضی تند به سياست» ی آزادی خانه«ی  ی هيأت مدیره سرگشاده

این اعمال آبروی آمریکا را در جهان و در پيوند با دموکراسی و حقوق " صریح که های فردی در داخل آمریکا؛ و این  خطاب و تهدید آزادی» گوانتانامو«

ی بحث و تبادل نظر ميان  ای مستقل، ویژه ، که به عنوان پروژه»ی آزادی خانه«های  ، نه به عنوان مبلغ دیدگاه»گذار«ی  اما پروژه." بشر برده است

ی  خانه«من نيز کارمند .  کند  برای حل مسایل اجتماعی و پيشرفت ایران عمل کرده است و میی راهجویی گران ایرانی، در زمينه تحليلگران و کنش

 . قرارداد همکاری با این پروژه را دارم» سردبير گذار«نيستم و به عنوان » آزادی

 

، »های جنسيتی مشکالت و تبعيض«ی  یژهای و در شماره. ای شکل بگيرد ، حول محور ویژه»گذار«ی  قرار از ابتدا بر این  بوده است  که هر شماره

از آنجا که . ای با خودت هم در آن شماره منتشر شد گان ایرانی داشتيم و مصاحبه گونه گرایان و دوجنس ی مسایل همجنس مطالبی هم در زمينه

ای مناسب برای  شود، رسانه ر میی مطالب، چه در اصل به فارسی باشد و چه  به انگليسی، به هر دو زبان منتش دوزبانه است و همه» گذار«

شناسان و سياستمداران غرب است و تأثير روشن و مفيدی هم  گران ایرانی به تحليلگران، جامعه رساندن صدای روشنفکران، تحليلگران و کنش

و  محور توجه ما هم به جانب نشر تبدیل خواهد شد » وب سایت«ماهانه خارج شده و به  ی آینده، گذار از حالت مجله از ژانویه.  تاکنون داشته است

ی  طبيعتًا، در این چارچوب، طرح مباحثی در زمينه. سير خواهد کرد» ی مدنی جامعه«مطالبی در جهت آموزش اصول، قراردادها و جنبه های مختلف 

 . گرایان هم در کنار دیگر قشرهای جامعّه جای خود را خواهد یافت حقوق همجنس

 

 . ره های آینده ی چراغ، از نوشته های شما در زمينه ی شعر و داستان هم نشریه مان ببينيماميدوارم در شما. متشکرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ۵۵  



 

 همجنس گرایی و فریدون فرخزاد

  مجيد نفيسی

 

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ۵۶  

شهروند  نوشتم که در نشریه " کانون و فریدون فرخزاد" من مطلب کوتاهی به عنوان ٢٠٠٧ سپتامبر سال ٢٠در 

بدون حمایت از حقوق همجنسگرایان دفاع از "در آنجا اشاره کرده ام که ) ١.(پ شدچا٢٠٠٧آگوست ٢٣مورخ 

این جمله ی من خبرنگار گرامی رادیو فردا، فيروزه خطيبی را واداشت تا با من ." فریدون فرخزاد مفهوم ندارد

راز همجنس " در مقاله ی ١٩٩٨ نوامبر ۵ سال پيش در ٩گفت وگویی به عمل آورد و با توجه به نکاتی که 

 سال ۴حامی حقوق همجنس گرایان ایرانی شماره " هومان"و نخستين بار در مجله (نوشته ام " خواهی

 .نظر مرا در زمينه ی همجنس گرایی فریدون فرخزاد جویا شود)  چاپ شده١٩٩٩

 به گرایش جنسی خود اشاره نکرد و احتماال به دليل همانطور که در آن گفت وگو توضيح داده ام تا آنجا که من ميدانم فریدون فرخزاد هيچگاه صراحتًا

تنها شنيده ام که در اوایل . باقی ماند" همجنسگرای در پستو"و نفرت عمومی تا پایان عمر به قول آمریکایی ها به صورت یک " حرف مردم"ترس از 

امروز که فرخزاد دیگر در ميان ما نيست، این وظيفه ی . اشت یکی از مجالت هفتگی تهران به نقل از همسر او پرده از روابطش با مردان برد۵٠دهه 

دوستداران و پژوهندگان شعر و موسيقی اوست که با انجام مصاحبه با خویشاوندان و دوست پسرهایش و کندوکاو در آثار و نامه هایش این گرایش 

نرفته روشن کنند و به آن سندیت بخشند و بدین ترتيب خاطره ی او فریدون فرخزاد را که صحبت درباره ی آن تاکنون از پچ پچه و حرف درگوشی فراتر 

این امر نه فقط از این لحاظ اهميت دارد که همجنس گرایی نقش مهمی در آفرینش . را به نحوی عميق و پرمعنا نه سطحی و پرهياهو گرامی بدارند

ایرانی و به رسميت شناختن حقوق انسانی این اقليت جنسی حائز هنری فریدون داشت، بلکه همچنين از لحاظ نيازهای جامعه ی همجنس گرایان 

است که باید سنگسار، حلق آویز، " غيراخالقی"در جامعه ی سنتی ما به شخص همجنس گرا چنين القاء می شود که او یک فرد . اهميت است

ان همجنس گرایان نيز مثل سایر اقليت های تحت ستم، زندانی و در بهترین حالت در آسایشگاه روانی بستری شود، حال این که در واقعيت در مي

افراد برجسته از دانشمند و هنرمند گرفته تا سياستمدار و ورزشکار دیده می شوند که الزم است از سوی اهل قلم و رسانه های جمعی، چهره ی 

ی سنتی است که ميخواهد از آنها یک فرد غيراخالقی این فقط جامعه ! آنها برجسته شود تا برای همجنس گرایان و افراد دیگر روشن گردد که نه

بسازد حال آن که آنها نيز عالوه بر این گرایش جنسی که جنبه ی شخصی دارد و دولت، خانواده، مدرسه و مسجد حق دخالت در آن را ندارند، 

 .وستی مهربان باشندصاحب استعدادهای برازنده ی انسانی هستند و ميتوانند مانند دیگران پدر و مادر دلسوز، و د

. در جامعه رابطه دارد" قدرت"مسئله ی همجنس گرایی همانند ستم مضاعفی که بر زنان و توانخواهان تحميل می شود مستقيما با مفهوم و نهاد 

 در نتيجه هستند و" جنس دوم"جامعه ی سنتی نسبت به همجنس گرایان زن اغماض بيشتری نشان می دهد تا همجنس گرایان مرد، زیرا زنان 

به همين ترتيب، در ميان همجنس گرایان مرد وجه تمایز آشکاری بين دو دسته . همجنس گرایی آنان نيز چندان به پایه های قدرت آسيب نمی رساند

تری به دست می بيش" قدرت"نه تنها مورد گذشت قرار می گيرد بلکه حتی عرفًا ـ و نه شرعًا ـ " فاعل"مرد : گذاشته می شود" دهنده"و " کننده"ی 

بيهوده نيست که هنگامی که مردی از ارکان . تر به حساب می آید"پایين"برتری جنسی خود را از دست داده و حتی از زنان نيز " مفعول"آورد، اما مرد 

 وقتی که مردم مجسمه ١٣۵٧ به یاد می آورم پس از فرار شاه در اواخر دی ماه. بودن قرار می گيرد"مفعول"قدرت می افتد بالفاصله در معرض اتهام 

جمع " ممد دماغ"ی او را از روبروی دانشگاه تهران به پایين کشيدند برخی از الت های خيابانی دور مجسمه ی به خاک افتاده ی به قول خودشان 

در گذشته وجود داشت البته شایعه ی همجنس گرایی شاه ". پسرت کونی درآمد!/ رضا خان، سرت سالمت: "شده، بشکن می زدند و می خواندند

 در سوئيس، با یکی از همکالسی هایش به نام ارنست پرون که پسر باغبان آنجا بوده Le Roseو گفته می شد که او در دوران تحصيل در مدرسه 

 همسر دوم شاه، در پرون در سالهای بيست به تهران می آید و در آنجا اقامت می گزیند و به نوشته ی ثریا اسفندیاری ـ بختياری. دوست می شود

، حتی اجازه داشته که شاه را از ) در پاریس به زبان فرانسوی به چاپ رسيده است١٩٩١در سال " کاخ تنهایی"که تحت عنوان (خاطراتش 

 .خوابگاهش به بيرون بخواند



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ۵٧  

شيوه ی برخورد بيشتر ایرانيان از توده ی مردم گرفته تا ر

 .

ی 

ه 

 

٨ 

انند قاضيان شرع بی رحمانه و قرون وشنفکران با مسئله ی همجنس خواهی، اگر م

وسطایی نباشد، بيشتر به برخورد شرمگينانه ی خود فریدون فرخزاد می ماند که می 

کوشند وجود این گرایش جنسی را بپوشانند، کتمان کنند یا با شتاب از کنار آن رد شوند

هور مکتبروشن ترین نمونه ی این برخورد پاسخ خنده آور محمود احمدی نژاد رئيس جم

 می باشد که به کلی منکر وجود ٢٠٠٧ سپتامبر ٢۴به پرسشگری در دانشگاه کلمبيا در 

جالب اینجاست که سامانه ی او که نخست این خبر را . همجنس گرایان در ایران می شود

نمونه ی . منعکس کرده بود در زمان کوتاهی آن را به کلی از صفحه ی خود حذف می کند

) مانی(ميرزا آقا عسگری" خنياگر در خون"ی برخورد نویسنده ی کتاب دیگر این الپوشان

 صفحه ای اش که به عنوان بزرگداشت خاطره ی فریدون فرخزاد اساسًا از کنار هم گذاشتن مطالب دیگران تهيه کرد٢١٠ميباشد که در تمام کتاب 

مگر ! بود که بود... می گفتند و می گویند که فرخزاد همجنس گرا بود: "کهفقط به چند بند بسنده ميکند که جوهر آن در این چند عبارت نهفته است 

و آنگاه مانی از کنار این مسئله ی پراهميت یواشکی رد می شود و ) ١٧، صفحه ی ١٣٨۴آلمان، !"(ما نگهبان و مسئول امور جنسی دیگران هستيم؟

شاید اگر فرخزاد زنده بود . اید و کاری به همجنس گرایی اش نداشته باشدميکوشد که او را تنها به عنوان یک هنرمند مبارز سياسی معرفی نم

پرداختن به زندگی جنسی اش دخالت در زندگی شخصی او تلقی می شد، اما حال که دیگر او در ميان ما نيست طفره رفتن از بازشکافی همجنس

به باور من امروزه بدون پرداختن به همجنس گرایی فریدون فرخزاد . گرایی او به بهانه ی عدم دخالت در زندگی شخصی اش خنده آور می نماید

از همان ابتدا که او . نميتوان به شعر، موسيقی و زندگی و مرگ او راه برد و از نقش و جایگاه ویژه ی او در فرهنگ چهل سال اخير ایران آگاه شد

خورد و حتی هنگامی که در " زنانه"و " اوا خواهر"از و نمایشی خود انگ اش را به صحنه آورد به دليل سبک و محتوای عاطفی، ب" ميخک نقره ای"

 به آن طرز فجيع و غيرعادی در خانه اش در بن آلمان به قتل رسيد، جانيان صحنه را چنين آراستند که گویا قربانی یک جنایت همجنس ١٩٩٢اکتبر 

 .گرایانه شده است

ه نمونه های باال محدود نمی شود و بدبختانه آخرین از سوی گردانندگان رادیو فردا گریبان سياست حذف و سرپوش گذاشتن بر همجنس گرایی ب

مدتی پيش وقتی که همکار شاعرم ساقی قهرمان به من زنگ زد که بگوید متن مصاحبه را در . گفت وگوی فيروزه خطيبی با من را هم گرفته است

که حامی حقوق همجنس گرایان ایرانی ست بازچاپ کند، تلفن قطع شد و " چراغ" در سامانه ی بایگانی سامانه ی رادیو فردا پيدا نکرده تا آن را

اگر متن آن مصاحبه را در بایگانی رادیو فردا پيدا نکردی به دليل آن است که اساسًا گردانندگان رادیو هرگز آن را ! ساقی جان: نتوانستم به او بگویم که

 ! ن موضوع همچنان مسکوت بماندپخش نکرده و ترجيح داده اند که ای

  ٢٠٠٧ اکتبر ١٣

اتهام زده که این سازمان از فریدون " کانون نویسندگان ایران در تبعيد"ـ در آن نوشته ی کوتاه به ميرزا آقا عسگری انتقاد کرده بودم که چرا به ناروا به ١

مه اش که در شهروند چاپ شده به جای تصحيح خطای خود ميکوشد فرخزاد و علی اکبر سعيدی سيرجانی دفاع نکرده است، اما مانی در پاسخ نا

 آن را بپوشاند

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 »رضا پسر« با گفتگو

 آرشام پارسی
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از او پرسيدم چرا این عنوان را انتخاب کردی، . می شناسند» رضا پسر«او را به اسم 

ب اغلدیگران با شنيدن اسمم . پسر هم چون پسرم! چون بهش راضيمرضا، «گفت، 

چون این اسم رو خيلی !. خوب تحویل می گيرن، گاهی هم یه خورده زیادتر از خوب

، یه جور ی منها ها می شناسن، چه به خاطر وبالگ و چه به خاطر چراغ و داستان

 . »صميمی و گرم برخورد می کنن

 سال دارد و گاهی برای برخی از نشریات مطلب می نویسد اما چون درآمد ٢٣رضا 

در رشته عمران کاردانی دارد اما ترجيح . یش ندارد آن را شغل نمی داندچندانی برا

رضا ساکن یکی از استان های غرب » .کاردانی خاک و ُخل دارم«می دهد که بگوید 

در حالی . » زندگی می کنمدر زندانی غریب و غربی«خودش می گوید، . ایران است

ه صدایش را می شنوم، تنها او با رضا گفتگو می کنم که نه تصویرش را می بينم و ن

را از ميان کلماتی که بر صفحه ی نمایشگرم ظاهر می شود، حس می کنم و شاید 

 .  نزدیک تر از هر گفتگوی حضوری دیگری باشيم

این جمله را از حدود . وقتی رضا گفت در زندانی غریب زندگی می کند تعجب نکردم

زندان فضایی محدود . بارها شنيده امسه چهارم افرادی که با آنها در ارتباط هستم 

است که شخص را در آن به هدف تنبيه نگه می دارند اما چرا رضا باید زندانی باشد؟ از او می پرسم که مگر اطرافت سيم خاردار و یا ميله می بينی 

 که یادمه از وقتی چشم باز کردم عين خيلی تا جایی، ميله آره، دیوار زیاد، خار چشم فراوان«و در پاسخم با آرامشی که حس اش کردم می گوید 

 . »های دیگه محکوم به حبس بودم

از رضا می . آزادی و یا حتی اميد به آزادی، آرزو ی هر زندانی است. مدتی پيش با فردی صحبت می کردم که برایم از خاطرات زندانش می گفت

دادگاه تحجر ، در فکر نمی کنم آزادی به عمر من قد بده«می کشد، اما گفت پرسم کی از زندان آزاد می شوی و انتظار دارم بگوید، زیاد طول ن

عزیزانم  وملت بدانم های خواهم خودم را یک لحظه جای کسی گذاشتم که ناچار است در یک اتاق . » محکوم به زندان ابد شده امنمی

. ط رها شدن از آن انتظار اجباری برایم از همه چيز مهم تر می بودمن بودم چه کار می کردم؟ شاید فق. کوچک و تاریک و بی پنجره منتظر مرگ باشد

هيچ از رضا می پرسم . اتاق رضا دو پنجره دارد و پنجره هایش را به این دليل دوست دارد که آسمان از آن جا به اتاق تنهایی اش سرک می کشد

 ولی گویا نرود ميخ آهنين در  هستسوهان روح اطرافم« می گوید ؟ی سوراخی در دیوار زندانت ایجاد کنی تا به بيرون برسیه اوقت تالش کرد

 .»سنگ خاره

این دریچه به . زمينی ها بيشتر در آن دریچه دیده می شوند. اما رضا مدتی است یک دریچه ی دیگر در اتاقش دارد که گذرگاه آسمان نيست

اون اوایل برای دل خودم . خيلی وقته وبالگ می نویسم«. انش استگستردگی صفحه ی نمایشگرش و به پهنای سيم تلفنش و به اندازه ی دوست

 چند سالی به این منوال گذشت. کم کم دیدم اونچه که دل من می خواد دل خيلی ها می خواد و به خاطر همين عمومی تر نوشتم. شروع کردم

قبًال سياسی اجتماعی می . که شد پسر، ام درست کنمم و برای هم احساس ه وجود خودیه وبالگ برای واقعيت تا چند ماه پيش تصميم گرفتم

ولی به  تا مطلب هم در دفاع از احساسم داشتم البته چند. نبودتوی یک وبالگ دیگه می نوشتم و مختص همجنسگراها . نوشتم ولی خارج از پسر

 »ع کنم، که شد پسرفعاليت هام رو در مورد همجنسگرایان یک جا جم و بعد تصميم گرفتم !عنوان یک انسان بی طرف

وبالگ پسر به یک مرجع برای معرفی مطالب جالب و مهم وبالگ های دگرباش ایرانی تبدیل شده است و  می توان به جرأت گفت که در کار خود از 
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الگ ها در آنجا عالوه بر اینکه مطالب منتشر شده در وب. خبررسانی وبالگ پسر فوق العاده است. وبالگ های مشابه بسيار موفق تر بوده است

این پيامک ها به حدی مؤثرند . منتشر و لينک داده می شود، به صورت پيامک بر روی ليست مسنجر یاهو برای تعداد بسيار زیادی ارسال می شود

 رضا می پرسم راز از. که بارها این تجربه را داشته ام که حتی در ميان انبوه کارها به محض دریافت پيامک وبالگ پسر بر روی آن کليک کرده ام

قدر گسترده بشه و اونطور که شما می گيد و االن هست یک  نآنداختم فکر نمی کردم اوقتی پسر رو راه می «می گوید . موفقيت تو در چيست

ون فوتو لی همو. هایی که شاید امروز خودم هم چندان از نشرشون راضی نيستم اوایل پسر فقط یک فوتو گالری بود با عکس. وبالگ مرجع بشه

کم کم با خودم گفتم پسر به موقعيت و تعداد بيننده خوبی . که دیدم خوب استقبال شدی وبالگ وردم روآبعضی از مطالبم رو .  بودبينندهگالری پر 

ه به کميت هم کنار آخ.  بيننده برای دیگران هم بيننده ساز بشهظپس به فکر افتادم که با حف. چرا فقط باید این بيننده ها برای پسر باشن، رسيده

و همين شد که طرح جدید برای   استفاده نکنم کارچرا از این  سر می زنمدیگرانمن که دارم اغلب اوقات به وبالگ های  بعد دیدم. کيفيت اعتقاد دارم

) البته نسبی و نه به طور کامل  ( و با لينک کردن بهترین ها و اونم این بود که برای تک تک مطالب خوب دیگران بيننده ساز بشه. پسر به ذهنم رسيد

ولی به نظر خودم کارشون ، که بيننده سازندد یعنی وبالگ های مرجع دیگران کارهای اینطوری کردن. این شد که االن هست در کنار مطالب خود پسر

پسر برای تک تک مطالب بيننده می سازه و در عين حال به نظر خودم یه جور رقابت رو می تونه برای بهتر نوشتن و نگاشتن . با پسر کامال متفاوته

که به نظر من  های موجود دیگه فقط وبالگ رو کلی معرفی می کنند و نهایت یک تيتر مطلب هم کنار کارشون می زنند ایجاد کنه ولی لينکستان

ولی فکر می کنم باید  ارند و دیگه قدری کارشون تکراری شده هرچند معتقدم باید باشند و نباید اونها رو هم دست کم گرفتجذابيت کار پسر رو ند

 » .رهای نویی مثل پسر هم رقم زده بشهاک

کی از نقاط قوت هدف وبالگ پسر معرفی پست های وبالگستان دگرباشان جنسی ایرانی است و به اصطالح خودش بيننده سازی می کنند و این ی

هر چند که با توجه به اینترنت کم سرعت ایران و . آن است و با ایجاد یک محيط صميمی و خاص در سطح قابل توجهی فقط اطالع رسانی می کند

 شود او برای استفاده بيش از حد از کامپيوتر مشکالت زیادی را برای رضا بوجود آورده است اما فعاليت های رضا پسر به وبالگ پسر محدود نمی

شاید از نظر صاحب نظران ادب فارسی و داستان نویسی، نوشته های رضا در قالب داستان نگنجد و آن را فاقد . نشریه چراغ نيز داستان می نویسد

ب های مشخص و ارزش خاص ادبی بدانند اما نکات بسيار مهم اجتماعی در البالی داستان های رضا نفهته است که به سختی می توان آن را در قال

 . به طوریکه تعدادی از دوستان مقيم اروپا عالقمند هستند نوشته های او را در قالب کتاب به چاپ برسانند. بسته ی ادبيات پيدا کرد

ز وبالگ از طریق یکی ا. این بر می گرده به سه چهار سال قبل«   در پاسخ گفت چطور شد که با سازمان و نشریه چراغ آشنا شدی؟از رضا پرسيدم 

و البته من یک پيش زمينه هم داشتم  نشریات مختلفی روی سایت آرشيو می شد. ها با سایت سازمان که اون موقع پی جی ال او بود آشنا شدم

ر می ند و نشریه ای منتشه ایک سازمان تشکيل دادایرانی که تعدادی از همجنسگرایان  و اون این بود که از طریق یک رادیوی خارجی شنيده بودم

ند نشستم و هر چ، انگار دنيا رو بهم داده باشن وقتی به سایت سازمان و آرشيو نشریاتش رسيدم. کنند و داشتن یک شماره از اون نشریه آرزوم بود

ات با سازمان و  کم کم از طریق نشری. اون موقع نشریه بود برای خودم دانلود کردم و البته سرعت اون موقع افتضاح تر از حاال هم بودتا شماره از

آشنایی با چراغ هم تقریبا همين روند رو داشت و از طریق سایت سازمان .  با سازمان بوداین آشنایی منو  دیگران حتی خودم بيشتر آشنا شدم

 » بود

کردم داشتم گریه می و یادمه اولين بار که باهات چت  و جالبه بدونی اولين کسی که از سازمان شناختم هم خود شما بودی«رضا ادامه داد که 

 جای خوشحالی داشت صحبت با افرادی که برام واقعًا.  گریه می کردماز خوشحالی. کردم و شما اون موقع مسئول روابط عمومی سازمان بودی

نه ی تعجب حرفش رو سریع با یک نشا. ». می تونه باشه منفکر می کنم تنها حامی  سازمانی که ی با نمایندهو مخصوصًا حاضر شدن بگن هستن

ه با واقعيت حتی هاین یه واقعيته، وقتی در مواج« گفت را حس می کنی سازمان تنها حامی تو هست؟در یاهو مسنجر قطع کردم و پرسيدم چ

خانواده ات حاضر نيستن قبولت کنند فکر نمی کنم دیگی هيچ حمایت کننده ای جز سازمانی که برای حمایت من و امثال من تاسيس شده باشه 

آیا یک سازمان این توانایی را دارد که جلو خودکشی ها، فرارها، . این مسئوليت خيلی سنگينی بود که رضا از سازمان توقع داشت» .قی بمونهبا

از را بگيرد آن هم در شرایطی که ارتباط حضوری غير ممکن است و امن ترین راه برقراری ارتباط ... مطرود شدن های خانوادگی، انزوای اجتماعی و 

 ایران هستند حمایت داخل از کسانی که دناکنی چطور سازمان می تو فکر میطریق صفحه کليد های کامپيوتر انجام می شود؟ پرسيدم 
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. اگه به شوخی بخوام بگم باید بگم تنها کاری که می تونه بکنه اینه که یادشون بده چطور از ایران فرار کنند«د؟ در جوابم گفت، کن

با هر چه آگاه تر کردن دگرباشان در مورد خودشون و ،  با آموزش به خود دگرباشان، اینه با فرهنگ سازیولی جدی و واقعيش

ولی به نظرم فرهنگ سازی عمومی شاید بهترین کاری باشه که سازمان بتونه . ه با واقعيت اطرافشونهموقعيتشون و نحوه مواج

 و قدری عوض کردن تفکر منفی موجود در بين عموم مردمدر بين   دگرباشانشناخت هر چه بيشتر و بهتر. برای داخل ایرانی ها بکنه

،  چند روز پيش سالروز جشن صدا بود، االن اوضاع خيلی با اون موقع که سازمان شروع کرده فرق کرده. عامه مردم از طریق رسانه ها

به نظرم باید با استفاده از توجه رسانه ها .  موقعيت سازمان خوبهقعًا االن واو ،پيش رفتهسازمان یه مقایسه کوچک می گه که از آغاز تا حاال چقدر 

هرچند نشریات وابسته به سازمان هم می . سازمان سعی کنه حرفش رو به مردم منتقل کنه، و همکاری با اونها  نقض حقوق بشر یبه مسئله

 .».ان هامثال از طریق همين داست. که چراغ به نظرم نقش مهمی داره، ثر باشنؤتونن م

 ای کاش این جمله رو طور دیگه «وقتی داستان های رضا در نشریه چراغ چاپ می شود آنها را با دقت می خواند و بعضی وقت ها با خود می گوید 

رسيد یا یه  دیگه می  یولی هيچ وقت نشده با خودم بگم بهتر بود به یه نتيجه ...ای می نوشتم یا بهتر بود این جمله رو بيشتر کش می دادم و 

از رضا خواستم که کمی راجع به داستان . او همه ی داستان هایش را دوست دارد و هر کدام شيرینی خاصی برایش دارند. ».حس دیگه می داشت

یایی در مورد  یه داستان هرچند روونشریات رو ورق بزنم  که یه وقتی عشقم این بود«هایش و اینکه چطور شد که دست به این کار زد برایمان بگوید، 

 چرا دوست داشتنی .با خودم گفتم چرا من ننویسم. ولی از اون دیپلم ردی هاش  من دیپلم نویسندگی دارم.توش بخونمرو یه هم احساس خودم 

البته پسر . ناین شد که شروع کردم به نوشت. بشمدیگران شریک رو با چرا نخوام خنده ها و حتی گریه ها و ترس هام . هام رو و افکارم رو ننویسم

ولی هميشه خودم ماه ها باهاشون زندگی می . با فالن جاش خندیدیم می گن با داستانت گریه کردیمها رو دیدم که خيلی . ثير نداشتأهم کم ت

های من  داستان، اما یه چيز دیگه هم هست. و برای گریه هاش هم همينطور  گاه یک ماه می خندم،و برای یک احساسش اگر قراره بخندونه کنم

سعی می کنم توش یاد خواننده . حتی اگر پورن می نویسم  اغلب سعی می کنم پيام هم داشته باشه،ش احساس نيسته هم

بندازم که روش بهداشتی کدومه و فکر می کنم از این نظر هم یه مقداری با داستان های دیگران متفاوت باشن اونچه که من می 

یاد ميده که چطور باید دگرباشان به و هم یاد ميده که دگرباشان چه کسانی هستند  مردم به همفکر می کنم داستان هایم . نویسم

 برای اونهایی که .من تو داستان تاکسی فقط دارم برای هم احساس هام می نویسم.  مفيد باشهدگرباشانبرای ولی فکر می کنم بيشتر  باشند

و  می تونه بگه هنوز روی خانواده های دگرباش تحقيق نشده، عام هم می تونه نکته داشته باشهولی داستان دو بابا برای . یه روزهایی به تنگ ميان

 »ثر باشند رو نمی دونمؤاما اینکه چقدر م و می تونه تعریف جدیدی در برابر تفکر زنانه مردانه بودن خانواده قرار بده یا چندان چيزی ازشون نمی دونن

از رضا پرسيدم تفکر زنانه مردانه بودن و تعریف جدید آن . بی اختيار یاد نوشته های ساقی قهرمان افتادم" انه بودنتفکر زنانه مرد"با خواندن کلمه ی 

البته . اینکه چرا نباید مردها هم لذت مادر بودن رو بچشن. ساقی جمله قشنگی در مصاحبه با شرق گفت«چيست، که در کمال تعجب من گفت، 

ولی من می گم می شه دو  این بوده و بوده، ما مدام شنيدیم مادر و پدر. ه من می گم این قاعده هم می تونه نباشهک این باز می شه مادر و پدر

 حتمًا رزندی داشته باشن فاین تفکر هست که اگر یک زوج همجنسگرا بخوان. بدون نياز به مادر و دو مادر بدون نياز به پدر. بدون مادر، بابا هم داشت

مگر بچه هایی که تنها با پدر و یا . چرا نشه دو مادر داشت، چرا نشه دو پدر داشت ولی من می گم نه. در رو بگيره و یکی نقش پدراید نقش مابیکی 

 فکر می کنم .و یک طور محبت کنند یک زوج هر دو یک نقش داشته باشند و س می شه دو پدر هم باشهپ. مشکلی دارند مادرشون بزرگ می شن

چقدر مردم  نمی دونم. و اون آموزه های قدیمی و مرسوم که می گه یک خانواده یعنی پدر و مادر  جدیده در برابر تصورات خيلی هااین تفکر یک تفکر

 .».این تفکر رو قبول دارند، ولی فکر نمی کنم پذیرشش هم براشون ساده باشه

هنوز بی اف «گفت، . يست کمی از زندگی خصوصی اش بپرسموقتی صحبت هایمان به زندگی مشترک و رابطه های دو فرد کشيده شد گفتم بد ن

شاید تعجبم بی مورد بود اما از روی کنجکاوی پرسيدم که نخواسته ای و یا پيدا نکرده ای و یا دليل دیگری داشته . ».یا به قول خودم همسری ندارم

یا . پيدا نکردم مناسبی  ی من هنوز گزینه اماد امتحان کنه، که فکر نمی کنم کسی باشه که نخواد یا حداقل نخواش رو،خواستن« است، که گفت 

مناسب به نظر من ی هر کسی برای خودش یه سری معيارها داره، گزینه . بهتره اینطور جمله ام رو بگم که هنوز گزینه مناسبی نتونستم پيدا کنم

ليل اینکه می دانست این گفتگو منتشر خواهد شد مایل نبود که ، اما شاید به د».کسيه که حداقلی از معيارهای مورد عالقه من رو داشته باشه
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 . معيارهای خودش را بگوید

 ی بییه جورهایاد، ي کنه کنار بی میا اغلب سعیاره ي خودش نمی به روی دونه همجنسگرام ولی مبًایتقر«رضا یک برادر کوچکتر از خود دارد 

 گرایش های جنسی برخورد می کنند و شاید  کشور ما خيلی راحت تر از گذشته با گوناگونینسل جوان . برایم جالب بود اما عجيب نبود» !المهيخ

افراد دگرجنسگرای بسياری را می شناسم که می . دليل عمده ی آن در دسترس داشتن منابع اطالعاتی که اغلب بر روی اینترنت قرار دارد، باشد

نها دوستان ما هستند و همانطور که در مسائل خصوصی ما وارد نمی شوند ما هم حریم گویند همجنسگرایی دوستانمان به خودشان مربوط است، آ

رضا می گوید . شاید برادر رضا هم یکی از این افراد باشد شاید هم حساب برادر کوچکتر و یا بزرگتر در ميان است. شخصی آنها را رعایت می کنيم

 یراستش فکر م.  داشتی به نوشته هام دسترسی ندارم به راحتی کاریب عادت به مخف بود و چون من اغلیکیوترمون ي کامپیادیه مدت زیخب «

 یح بدم ولي کردم براش توضی سعیلي نداره و البته خشناخت درستی از قضيهزنه و هم از طرفی چون  ی نمی برادر کوچک تره حرفچونکنم 

 از گرایش جنسی تو آگاه شوند و با تو  پدر و مادرتیاگر روز از او پرسيدم که »نهي بی میالي خین راه رو بیکه به نظرم بهتر نقدر بزرگهآ یناباور

نمی دانست که چه . رضا پاسخ داد اما معلوم بود که اطمينانی ندارد. آنها می پيونددبه گروه برادرت از تو حمایت خواهد کرد و یا اینکه مخالفت کنند 

باشه اونم احتماال بهشون !  داره، اگر مخالفت نرمیبستگ« گرفت شاید تصورش هم سخت بود اتفاقی خواهد افتاد و در چه شرایطی قرار خواهند

 .» .مقاومت خواهد کرد و سمت منو خواهد گرفتکردن خانوادگی د طر کنم در برابر ی فکر میوست وليخواهد پ

تعجب هستند که چطور می توان هم مسلمان بود و یکی از مسائلی که معموال سئوال برانگيز است همجنسگرایی و دین داری است و خيلی ها م

قد باشند در صورتی که به تعمن و یا مبسياری فکر می کنند چون همجنسگرا هستند پس نمی توانند دین دار، خداپرست، مؤ. هم همجنسگرا

رضا در پاسخ سئوال . معه ی دگرجنسگراراحتی می توان رد پای دین و مذهب را در زندگی همجنسگرایان پيدا کرد به همان راحتی یافتن آن در جا

.  بهتر از دلم داشته باشمیاز به رسولي ارتباط باهاش نی کنم برای هم کمکم کرده، فکر نمیلي دوستش دارم و خیليه خدا دارم که خی«من گفت 

 تجربه سفر حج رو هم دارم، یرت نشه ولد باویشا.  شهیل به تحجر می که تبدیی گذرام مگر اونجایگران اغلب احترام می دیهرچند به افکار مذهب

ا حداقل اونچه ی داشته باشم ید اسالمی کنم چندان عقای فکر نمی مکه، ولنم، مخصوصًاينه رو ببینه دوباره بتونم مکه و مدیز آرزوهام اا یکی و اتفاقًا

ز دگرباشان جنسی ایرانی باشد، قبول نداشتن تعریفی  شاید این، پاسخ خيلی ا.».ستي نیکید من ی کردند با عقایکه به من به عنوان اسالم معرف

 .که در حال حاضر از اسالم و دین داری وجود دارد نه خود دین

شتره يزان مطالعه ام بياالن م یسه کنیالبته اگر مقا  کم شدهیلي االن خی خوندم ولی کتاب میليها خ می قد« کتاب بوده است  یرضا اهل مطالعه

 که نویسنده ی مورد عالقه اش چه کسی است هيجان زده شدم به طوریکه مدتی به کلی از حال و نوشتوقتی » ینترنتی اکثرش شده منابع ایول

شاید نزدیک به یک سال است که به کتاب های صادق هدایت معتاد . نویسنده ی مورد عالقه ی او صادق هدایت بود. هوای مصاحبه خارج شدم

یت همجنسگرا بوده یا نه و یا شاید مطمئن نبود اما خود صادق هدایت از زبان خودش این راز را فاش کرده رضا نمی دانست که صادق هدا. شده ام

با اینکه می دانم که هر « :  به دوستی در فرانسه به زبان فرانسوی فرستاده نوشته است١٩۴۶صادق هدایت در نامه ای که در اواخر سال . است

د با این حال نمی توانم جلو ميل شدیدم را بگيرم به فرار از این جهنم و گم و گور کردن خودم در جنگل های کجا بروم چه چيزی انتظارم را می کش

به شرط اینکه این ) این مطمئن تر است(دست نخورده یا در ميان وحشی های آفریقائی یا حتی بهتر، در یک اردوگاه محکومان به اعمال شاقه 

که نيرو و پول و بسياری ! افسوس. یکسره ترک کنم و این کابوس را برای هميشه فراموش کنم) جنسگراییبا وجود ضعف من برای هم(سوراخ را 

داستانی . رضا داستان سه قطره خون صادق هدایت را بيشتر دوست می دارد اما من بن بست او را دوست دارم»  !چيزها الزم است که من ندارم

صادق هدایت، پدر داستان نویسی ایران، رابطه همجنسگرایی شریف و محسن را . شر شده است در مجموعه ی سگ ولگرد منت١٣٢١که در سال 

آیا واقعًا مردم نفهميدند که شریف و محسن عاشقانه همدیگر را . چنان به تصویر می کشد که فقط باید خواند نمی توان با هيچ زبان دیگری نوشت

این فقط داستان .  همجنسگرایان آگاه است هاییسنده ی این داستان از ظریف ترین حسدوست می داشتند؟ و با خود فکر نکردند که چطور نو

ک ی تو «از رضا خواستم که صادق هدایت را در یک جمله تعریف کند گفت .  حقيقت نگاری استی هدایتنویسی نبوده است مثل خيلی از نوشته ها

 »! افسوس... گمیکلمه م

رضا از زندگی همجنسگرایان در ایران گفت، داستان هایی که برای ما . رایان در گذشته و حال کشيده شدصحبت های ما به شرایط زندگی همجنسگ
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 ندارند  از همجنسگرایی اینه که در ایران اغلب خانواده ها هيچ ذهنيتی زندگی ما درد آور یاولين نکته«. تازه نيست اما اکثریت مردم از آن بی خبرند

خيلی ها می گن اگر دوتا مرد تو یه خونه زندگی . عد اجتماع استمورد ب. براشون غير قابل قبول و حتی فاجعه است همجنسگراییو به خاطر همين 

ایران به تهران چند شهر بزرگ دیگه ختم می ی اما مگه همه  این شاید در شهرهای بزرگ تا حدی درست باشه، کنن کسی بهشون گير نمی ده

 همون  از جامعه ی دگرباشان جنسیولی فکر می کنم بهترین تعریف. که در همه جای ایران زندگی می کنند اند دگرباشان یک طيف گسترده شه؟

. ».کرد و به دنيا نشون داد، یعنی ناباوری، یعنی نادیده گرفته شدن، یعنی حق حيات نداشتن به خاطر قدری دگرگونه بودنارائه بود که احمدی نژاد 

وقتی از . ».یتلخ عصبی خندیدم با دانشجوهای اونجا خندیدم ولی خنده «ر دانشگاه کلمبيا را شنيده بود و گفت رضا سخنرانی آقای احمدی نژاد د

خب یک همجنسگرا در ایران تعریف «گفت،  ،نداریم در ایران همجنسگرا  آقای احمدی نژاد این بود که واقعًا منظورفکر می کنیاو پرسيدم آیا 

اونچه که در ایران از همجنسگرایی برداشت بتونه با ما آشنا باشه، م آنچان فعاليتی نداریم که کسی از طرفی ماها ه، قانونی نداره

احمدی نژاد نمی تونست اونجا چيز . هيچ جوری با تعریفات واقعی همجنسگرایی نمی خونهکه می شه یک سری تصورات غلطه 

و چون   می داد از قبيل اینکه چرا حقوق ما پایمال می شههرچی می گفت باید پاسخ سئوال های دیگه ای رو هم، دیگه ای بگه

فکر نمی کنم ایشون فراموش کرده باشن که دليل ظاهری تعطيلی شرق چی . جوابی برای سئوال های دیگه نداشت بهترین راه انکار بود

 انکار ما ی که ایشون داشتنر می کنم تنها راهو فک  منظورشون این بوده که ما همجنسگرا نداریمپس به همين دليل فکر نمی کنم که واقعًا بود

 .».بود

بتونم یک زندگی نسبتا خوب داشته باشم و بتونم با سختی اميدوارم "رضا تصور می کند که زندگی آینده ی او سخت خواهد بود اما می گوید که 

 انجام می دهد که حتی نزدیکان او از گرایش جنسی اش او دست به آشکار سازی نزده است و و در حالی این فعاليت های گسترده را. ».کنار بيام

و این ! ولی خب نگرفتن می تونستن بفهمند که من یک همجنسگرام دقت می کردنو یا حتی خانواده ام اگر یه ذره مخاطبينم «. خبردار نيستند

و او یک دقيقه فرصت دارد تا حرف هایش را به آنها بزند او از او خواستم که تصور کند پدر و مادرش جلو او نشسته اند . »،تقصير من نيست از یک بابت

وس باز نيست، دیگه بچه نيست که فکر کنيد داره یه حرف بچگانه می زنه و یه تصميم بچگانه گرفته، هباور کنيد پسر بزرگتون «به پدر و مادرش گفت 

من واقعی . طبيعی طبيعيه. نيست تقصير هيچ کس ون دست من نبوده باور کنيد ای. از اون وقتی که یادم مياد عالقه ای به جنس مخالفم نداشتم

دیگر نمی خواستم چيزی بپرسم چون جواب هر سؤالی را می شد در این . »..رو باور کنيد، خسته شدم از بس رضای واقعی براتون نبودم

می کردم تصور کنم پدر و مادر رضا چه عکس العملی نشان در بين راه سعی . خداحافظی کردم و آماده ی رفتن به دانشگاه شدم. یک دقيقه پيدا کرد

 خواهند داد آیا اصًال این یک دقيقه را به او قرض می دهند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اقليت جنسی چيست؟

 کاميار مسافر 

 )دایره المعارف ویکی پيدیا(
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نسی آن ها با اکثریت اقليت های جنسی گروهی از افراد یک جامعه هستند که هویت، گرایش و یا رفتارهای ج

 و ١٩۶٠این واژه در تقليد از واژه ی اقليت قومی در اواخر دهه ی . دیگر جامعه پيرامون شان متفاوت می باشد

 .  ابداع و به کار گرفته شد١٩٧٠اوایل دهه ی 

در ابتدا این واژه به مردان و زنان همجنسگرا اطالق می شد ولی بعدها در برگيرنده ی دوجنسگراها و 

 . بندی می شوند گروهLGBTاین چهار دسته اغلب تحت عنوان یک واژه ی واحد به نام . گان نيز شدگرجنسگونهد

برخی صاحبان نظر، فتيش ها و افراد مبادرت کننده به بانداژ و اعمال تأدیبی و دستور دادن و دستور پذیرفتن و یا 

اما این . را نيز جزو اقليت های جنسی به حساب می آورند)  ناميده می شوندBDSMکه به صورت کلی به نام (لذت بردن جنسی از شکنجه شدن 

واژه شامل کسانی که انتخاب آنها برای همسرگزینی شان متفاوت است، مثل افراد هوسران و چندهمسر، زنان چند شوهره و یا مردمی که دارای 

 . ف سنی زیاد با آنها تمایل دارند، نمی شودارتباطات غير تک همسری و یا کسانی که به شدت به افرادی با اختال

برای مثال، این واژه برای اشخاص . معموًال واژه ی اقليت جنسی تنها برای گروهی اطالق می شود که به سکس با رضایت طرفين مبادرت می کنند

ه نمی شود، اما  معموًال دربرگيرنده ی مرتکب شونده ی تجاوز جنسی، یعنی عملی که بدون رضایت یکی از طرفين انجام می شود، به کار برد

کسانی است که تمایالت جنسی شان نقش عمده و غيرقابل تغييری را برای مبادرت به یک عمل جنسی رضایتی و خارج از وسوسه آنی را ایفا می 

دازد نيز در دایره ی اقليت های همچنين شخصی که گاه به گاه به ارتباط جنسی با همجنس خود و یا هر نوع سکس نامتعارف دیگری می پر. کند

 . جنسی قرار نمی گيرد

دالیل این .  استفاده شودLGBTدهند از واژه ی در مورد خود اعتراض دارند و ترجيح می" اقليت جنسی" به اطالق واژه  ی LGBTبرخی از افراد 

واژه ی اقليت جنسی مداومًا تبعيض و در اقليت بودن را به برای مثال، برخی از این افراد احساس می کنند که . اعتراضات ممکن است متفاوت باشد

برخی از . آنها نمی خواهند اقليت به شمار بروند بلکه می خواهند بخشی جدایی ناپذیر و قابل احترام از جامعه به حساب آیند. آنها یادآوری می کند

 و یا افرادی یا تمایالت BDSM گروه با افراد هوسران و چندهمسره و یا افراد این قبيل افراد نيز این واژه را از این جهت قبول ندارند که آنها را هم

آنها می خواهند که بين همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان با افراد فوق الذکر تفاوت و تمایز . جنسی عجيب و غریب قرار می دهد

 .  مشخصی موجود باشد

آنها استدالل می کنند که در پدیده . ان و افراد تغيير جنسيت داده نيز به دالیل دیگری خوشایند نيستواژه اقليت جنسی برای برخی از دگرجنسگونگ

. ترنس سکشواليتی فرد نمی تواند کاری در ارتباط با تغيير رفتار و یا گرایش جنسی خود انجام دهد اما می تواند به تغيير جنسيت خود دست بزند

گروه بندی آنها تحت عنوان اقليت جنسی درست نيست و در حقيقت آنها بایستی به عنوان اقليت تنوع جنسيتی بنابراین آنها احساس می کنند که 

 . مورد بحث قرار گيرند

آنها تصور می کنند که واژه ی اقليت . کار نيز به استفاده از واژه ی اقليت جنسی به دالیلی کامًال متفاوت اعتراض دارندبرخی گروه های محافظه

اصوًال برای قانونی کردن یا حفاظت افرادی با رفتار جنسی غيرمتعارف ابداع شده است، درست مثل واژه ای که در کشورهای دموکرات برای جنسی 

 .اقليت های قومی برای رفع تبعيض از آنها بکار برده می شود و از این رو ترجيح می دهند که از واژه ی منحرف جنسی به جای آن استفاده نمایند
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 محبوبه از .. پاسخ 

 روان درمان گر

 

  ."بلکه عدم توانایی ما در شناخت، قبول و ارزش گزاردن به آن تفاوت هاست. این تفاوت های ما نيست که ما را از هم جدا می کند"

 ادری ُلرد، شاعر دگرباش

ين مليت های دیگر در ارتباط با مسائل و مشکالت هویت مدت بيست سال است که به عنوان روان درمان گر با ایرانيان و همچن. من محبوبه هستم

 . جنسی، و مشکالت خانوادگی آنها کار کرده ام

اگرچه . خواهيم پرداخت) همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان(در این ستون چراغ ما به مسائل و مشکالت دگرباشان جنسی ایرانی 

ماعی ما می تواند باشد ولی هدف اصلی این ستون باز کردن دریچه ایست برای مطرح کردن بحث های تئوریک هم الزمه ی درک سياسی و اجت

 ... تجربيات شخصی، مسائل و مشکالت هویت جنسی، روابط خانوادگی، مسائل و مشکالت روزمره و 

 را با هم پيدا ای ممکن مطرح کنند تا جواب هال ها و مشکالت خود را سؤم که به این فضای دوستانه قدم بگذارند ودر اینجا از این جمع دعوت می کن

 .کنيم

 :نامه ی یکی از خواننده ها

شما در . سوالی داشتم، ممنون می شوم اگر مرا راهنمايي کنيد.  هستمFull Gay ساله از تهران و ٢۵من دانشجوی کارشناسی ارشد، . سالم

. ران استناد می کنيد که خداوند، بشر را متنوع آفريده و اين امری ذاتی است بودن فطری است و به قGayنشريه چراغ و صحبتهايتان می گوييد که 

و مردولی قران به صراحتا بيان می کند که انسان را به دوگونه يا زوج  زن بنابراين اين دليل . آفريده ايم)  شوری۵٠ نجم، ۴۵ ليل، ٣ نسا، ١(بصورت

گردد؛ حتی در کتاب انجيل مقدس نيز به آن اشاره شده و فرد همجنس خواه را مجرم می منطقی و محکمی نمی باشد که مرتبا در نشريه ذکر می 

 - هستند در دوران کودکی خود به نوعی تجربه جنسی داشته اند که ممکن است از آن لذت برده باشند و يا از لحاظ روحیGayاکثر افرادی که  . داند

 بصورت نهفته در آنها ذخيره می شود تا دوران بلوغ که رشد جنسی اوج می گيرد و فرد خود را  بودنGayعاطفی صدمه ديده باشند و بدين ترتيب راز 

 سالگی تجربه جنسی کوچکی با يک پسر داشته ام و همچنين همبازی های من در کودکی، بيشتر دختران ٩من خودم در .  می بيندGayبصورت 

ريک نمی شوم و هيچ عالقه و حسی برای زندگی مشترک با آنها ندارم و دوست دارم که با بوده اند؛ که وقتی بزرگتر شدم ديدم اصال از دخترها تح

 که اگر تجربه با پسر بوده، فردی که )١( دارم که همه آنها به نوعی تجربه جنسی در کودکی داشته اندGayاکنون من چند دوست . يک پسر باشم

 ظاهر می گردد؛ و اگر Bisexual قدرت و مردانگی بيشتری داشته در آينده بصورت فرد  می يابد و ديگری کهGayعاطفی تر هست در آينده احساس 

 اين تجربه اول که از آن خاطره تلخ يا خوشی به جا . نمايان می گرددGayتجربه با دختر بوده که پسر از آن تجربه بد يا تنبيهی دارد و در آينده بصورت 

 می نامد نه اينکه امری Gay در قالب ترس يا خواستن همجنس در فرد بروز می کند که فرد خود را می ماند در نهايت بصورت حسی روحی و عاطفی

اين همان سوالی است که از روانشناسان و دست اندرکاران نشريه چراغ دارم که اين سوال ذهن مرا . فطری است و در ذات بشر نهاده شده است

 بودن خودم معتقدم ولی تمنا دارم اين موج پريشان Gayبه دين اسالم گرايش دارم و همينطور به اشغال کرده و جواب محکمی ندارم؛ در ضمن بنده 

 . ذهنی ام را بسوی ساحل آرامش هدايت کنيد

در . پيشنهادی برای نشريه دارم که قسمتی از آن را به پرسش  و پاسخ قرار دهيد تا بدين گذرگاه راهی برای اثبات حقانيت و رفع شبهات ايجاد گردد

 ضمن از همه مجريان نشريه کمال تشکر را دارم و اين ويژگی در نشريه هويداست که به هيچ يک از مسئوالن دولتی و مذهبی ايران و جهان توهين

 انشا اهللا. نمی کنند که اين خود دليلی بر ماندگار و پايدار بودن آن خواهد بود

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

ها را gay و هوسرانی است که من با چنين افرادی که جامعه پاک gay نيستند اما هدف آنها لذت جويي از gay يافته ام که ولی بعضی دوستان - ١

 به مخاطره می اندازند به شدت مخالفم



 

 )١ (آزاد زیستن

 پيتر برنير

  پویابرگردان

 

د و اینک این فرصت دست داده تا این ستون را به کمک یکی از مجرب  می شو و سازمان ایرکيوسؤاالت بسياری درباره ی مهاجرت به کانادا از چراغ

آقای برنير در این ستون خود را معرفی می کند، به . ترین متخصصين مهاجرت کانادا در زمينه مهاجرت همجنسگرایان به کانادا برای شما منتشر کنيم

 . به او کمک کنيد تا این صفحه حداکثر کارایی را برای شما داشته باشدسؤال های شما پاسخ می گوید و نيز توضيح می دهد که چطور می توانيد

 

تخصص من در مهاجرت همجنسگرایان به . دفتر مهاجرت من در شهر تورنتو در انتاریوی کانادا واقع است. من یک مشاور مهاجرت به کانادا هستم

ی کنم که ضامن پارتنر همجنس خارجی خود برای مهاجرت به کانادا در رده ی به خيلی از کانادایی ها یا مقيمان دائمی کانادا کمک م. کانادا است

همچنين به بسياری از همجنسگرایان خارجی کمک می کنم تا به تنهایی یا به همراه پارتنر خود با درخواست رده . درخواست های خانوادگی بشوند

خودم اقامت دائم به عنوان پارتنر قانونی ام گرفتم به زوج های همجنسگرا برای  که برای پارتنر ١٩٩۴از سال . ی اقتصادی به کانادا مهاجرت کنند

 .  راه اندازی کردم)Immigration Link(" پيوند مهاجرت" شرکت مهاجرت خود را به نام ٢٠٠۵در سال . مهاجرت به کانادا کمک می کنم

)ca.gayimmigration.www  یاca.lesbianimmigration.www(  

این سازمان به تازگی برای سامان دهی به مشاورین مهاجرت و محافظت از مراجعان آنها .  هستمCSIC" جامعه کانادایی مشاورین مهاجرت"ضو ع

 تمام مسایل مهاجرت به کانادا موفق شوند و همچنين آزمون زبان انگليسی یا فرانسوی را نيز اعضا موظفند در یک آزمون سخت در. ایجاد شده است

 .اعضا همچنين باید بطور دائم دانش و مهارت خود را ارتقا دهند. پشت سر بگذارند

زمينه ی امور مهاجرت کار می این سازمان برای کسانی است که در .  هستم(CAPIC)من همچنين عضو انجمن مشاوران حرفه ای مهاجرت کانادا 

من نایب رئيس کميته . این سازمان تالش می کند تا اعضایش را با برنامه های آموزشی یک وب سایت و سمينار با دولتمردان به روز نگه دارد. کنند

 . می باشد هستمCAPICآموزشی شعبه ی انتاریو که بزرگترین شعبه 

در برنامه ی مدرک شاغلين مهاجرت در کالج  ) IRPAقانون حمایت از مهاجران و پناهندگان ( جدید مهاجرت در اولين سال تحصيلی بعد از تصویب قانون

. این بهترین برنامه ی آموزشی درباره ی مهاجرت به کاناداست و دشوار بود و من با نمرات باال  فارغ التحصيل شدم. سنکا در تورنتو تحصيل کردم

 .MBA کارشناسی هنر در روان شناسی و تاریخ، کارشناسی ریاضی، و کارشناسی :همچنين سه مدرک کارشناسی دارم

. من در کيپ برتون در نووا اسکوتيا متولد و بزرگ شد ه ام. پارتنرم به من می گوید که خوب است اطالعاتی درمورد زندگی شخصی خودم نيز بنویسم

بعدها به تورنتو . در آن زمان نيز شرایط مانند اختناقی که اکنون در ایران هست نبوددر آنجا نمی شد راجع به گرایش جنسی آشکارا حرف زد اما حتی 

من در جامعه ی همجنسگرایان تورنتو در کميته افتخار، گاهنامه ی محلی . رفتم چون بزرگترین و متمایزترین جامعه ی همجنسگرایان کانادا را دارد

 که قبل از آشنایی با پارتنرم Mr. Rightما یک گربه داریم به اسم . ه مهاجرت فعاليت می کردمهمجنسگرایان، خط تلفن بحران دگرباشان، و یک گرو

قوانين حقوق همجنسگرایان در کانادا از زمانی . ما با هم در قلب جامعه ی همجنسگرایان در مرکز تورنتو زندگی می کنيم. به دست من رسيده است

 . همجنسگرای دنيا هستم تغييرات زیادی کرده اندکه من نوجوان بودم و فکر می کردم که تنها

در این صفحات که درباره  مهاجرت به کانادا به ویژه برای همجنسگرایان است روی مسائل برای همجنسگرایان مایل به مهاجرت به کانادا تمرکز می 

که شما می پرسيد، و مسائلی که در اخبار یا جای مطالب این صفحه بر مبنای مسائلی که من بر اساس تجربه مهم تلقی می کنم، مسائلی . کنم

سعی می کنم بين اساس مسائلی که شما می پرسيد و مسائلی که باید بدانيد توازنی . دیگری هر از گاهی مطرح می شوند، تنظيم خواهد شد
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 . بفرستيدcheraq@gayimmigration.ca به آدرس) فقط انگليسی ( پيشنهادات خود را . ایجاد کنم و پاسخ بدهم

موضوع ماه آینده بررسی . منتظر پيشنهادات شما برای موضوع این ستون هستم اما هميشه سعی خواهم کرد موضوع شماره ی بعد را اطالع بدهم

 .نوع درخواست  باشيدشما ممکن است واجد شرایط یکی از چهار . خالصه ی درخواست های رده ی اقتصادی است

 .مشتاقانه منتظر نوشتن مطالب جالب در این صفحه با همکاری شما هستم

طبق قانون هر کسی که برای راهنمایی شما در زمينه درخواست .  گوشزد کنمCSICچون هنوز مقداری فضا دارم الزم دیدم که نکته ای را در رابطه با 

هر تقاضای . ، است"مصرف کننده"این قانون برای حمایت از شما، یعنی . یا یک وکيل کانادایی باشد CSICمهاجرت از شما پول می گيرد باید عضو 

هيچ .  یا وکالی کانادایی پولی بابت آن پرداخته است بدون بررسی بازگردانده می شودCSICمهاجرت به کانادا که متقاضی به کسی غير از اعضای 

 قرارداد ببندید اما او حق توصيه CSICیکی از کارمندان شما می توانيد با . بلغی نداردرا در ازای دریافت مکس دیگری اعتبار راهنمایی یا معرفی شما 

قبل از استخدام کسی برای کمک، اطمينان حاصل کنيد که او عضو . کردن به شما را ندارد و تنها رابطی بين شما و نماینده ی قانونی شما می باشد

CSIC برای این کار می توانيد ليست اعضای . است یا یک وکيل کاناداییCSICرا در  

  در)CLL( یا ليست وکالی کانادا find/ca.scci-csic.www://http/:  وب سایت

همچنين باید بررسی کنيد که در زمينه نوع درخواست مورد .  مشاهده کنيدhtml.CLLterms/pages/com.anadianlawlistc.www://http:  وب سایت

 .در غير از این موارد هر کسی تا زمينی که پولی دریافت نکرده باشد می تواند به شما کمک کند. نظر شما مجرب هستند یا خير

 

Free to Be!              

© Peter Bernier 

 
Cheraq and IRQO have had many enquires about Canadian immigration and we now have an 

opportunity to bring to you a column by one of Canada’s most experienced immigration 

professionals on the subject of Canadian immigration for gays and lesbians, Mr Peter Bernier. Mr 

Bernier will now introduce himself and give you an idea of what his column will be like and how you 

can help him make it as useful to you as possible.  

 

 

I am a Canadian immigration consultant with my own immigration business in Toronto, Ontario, 

Canada, specializing in Canadian immigration for gays and lesbians. I help many Canadian and Canadian Permanent 

Residents sponsor their foreign same sex partner for immigration to Canada on Family Class applications. I also assist 

many foreign gays and lesbians immigrate to Canada on their own or with their same sex partners on Economic Class 

applications. I have been assisting same sex couples with Canadian immigration since 1994 when we got my partner his 

permanent residence as my common-law partner. We have just passed our 14½ year anniversary. In 2005 I started my 

own immigration firm – Immigration Link (www.gayimmigration.ca or www.lesbianimmigration.ca) . 

I am a member of the Canadian Society of Immigration Consultants (CSIC  http://www.csic-scci.ca ). This organization 

was recently set up to regulate immigration consultants and protect the consumers. It requires members to pass a 

stringent test on all aspects of Canadian immigration as well as to pass a language test in either French or English. 

Members must also continually upgrade their knowledge and skills. 

I am also a member of the Canadian Association of Professional Immigration Consultants (CAPIC   http://www.capic.ca ). 

This is an organization for people who work in the immigration field. It works to keep its members up to date with 

educational events, a website and seminars with Government officials. I am the Co-Chair of the Education Committee of 

the Ontario chapter, the largest CAPIC Chapter. 
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I studied the Immigration Practitioners Certificate Program at Seneca College in Toronto the first academic year after the 

new immigration law (Immigration and Refugee Protection Act [IRPA]) came into effect in 2002. This program is the best 

one available on Canadian immigration and it was tough. I graduated with High Honours.  As well I have three Bachelor 

degrees: Bachelor of Arts in Psychology and History; Bachelor of Science in Mathematics; and Bachelor of Business 

Administration in Marketing. 

My partner said I should give a little more personal information as well. I was born and brought up in Cape Breton, Nova 

Scotia. It was not a place you could be open about your sexuality but even then was not as repressive as it is in Iran now. 

I later moved to Toronto as it had and still has Canada’s largest and most diverse gay and lesbian community. I have 

been active in our community in Toronto with the Pride Committee, the local gay periodical, the LGBT crisis phone line, 

and an immigration group. We have a cat called Mr Right that I acquired just before meeting my human “Mr Right”. We 

live together in the heart of the gay community in downtown Toronto. Canadian gay and lesbian rights have come a long 

way since I was growing up wondering if I was the only one. 

In this series of columns on Canadian immigration written especially for gays and lesbians I will concentrate on topics that 

are of importance to gays and lesbians wanting to immigrate to Canada. I will base the columns on topics that I know from 

experience you should know about but probably wouldn’t know to ask about, topics that you ask about, and topics that 

may come up in the news or elsewhere from time to time. I will try to alternate between columns based on your 

suggestions and ones on topics you should know about. You can send suggestions to me (in English only) at 

Cheraq@gayimmigration.ca

I look forward to your suggestions for column topics but I will always try to let you know what the topic of the next column 

is. Next month the topic of my column is a brief overview of Economic Class immigration applications. You may find that 

you do qualify for one of the four types of applications. 

 

I look forward to an interesting time writing this column with your help. 

Since I have a bit more space I thought I would mention something that relates to CSIC. The law requires that anyone 

paid by you to assist you with your immigration application must be either a member of CSIC or a Canadian lawyer. This 

is to protect you, the consumer. Canadian Immigration is required to return, unprocessed, any application received where 

the applicant paid someone that was not a CSIC member or a Canadian lawyer to help them. No one else is accredited to 

advise you or represent you to Canadian Immigration for a fee. You may deal with an agent of a CSIC member or 

Canadian lawyer but the agent is not permitted to advise you. They are only allowed to be a go-between you and your 

legal representative. Before hiring someone to help you, you should make sure they are a member of CSIC or a 

Canadian lawyer. You can do this by checking the members list on the CSIC website http://www.csic-scci.ca/find/ or 

Canadian Law List (CLL) http://www.canadianlawlist.com/Pages/CLLterms.html website. You should also check to see if 

they are experienced in the type of application you are doing. 

Otherwise, as long as they are not paid, anyone can assist you with your application. 
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 !مراقب زیر پایتان باشيد

 مورچه

murkuchulu@hotmail.com 

)١( 

 .آقای دکتر گفت نيستم

 .او هم باشد ميز مه ی دکترها در کشو ميز من است شاید در کشواما نا

 

)٢( 

 .آقای شهردار گفت نيستم

 .می گردند کنم اما در پارک شهر ها به دنبالم به شهروندان شهر سالم می

 

)٣( 

 .نيستم آقای رئيس جمهور گفت

 .در انتخابات شرکت می کنم اما به حساب نمی آیم

 

)۴( 

 ا نيستممثل آنه گفتند که گفته

 .بله نيستم اما می خواهم بشوم

* 

 باز هم دیده نشدم

 .سپيده دم پياده روی کردم اما دیده نشدم در

 .نشدم در غروب از کوه باال رفتم اما دیده

 .داد زدم که ببين اما دیده نشدم

 روی ایستادم که ببينی اما پای سنگينت را

 .من گذاشتی

 ببين

 اینجا هستم

 زیر پاهای تو

 تماینجا هس

 زندان های تاریک تو در

 اینجا هستم

 روی تخت خواب شکنجه ی تو

 هستم اینجا

 هنوز بر چوبه ی دار تو نرفته ام
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 آری او یک هم جنس گرا بود

 کاوه
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راستش تمايلی نيز به اين (گرد مرگش بود، امكان شرآت در مراسم يادبودش برايم فراهم نشد  چند روز پيش نخستين سال

و به يك )  ناسازوار بود هايی در شكل معمول دانستم خود او با برگزاری چنين مراسم اين رو آه میحضور نداشتم از 

 . گوی تلفنی با پدر و مادرش اآتفا آردم و گفت

گيرد،  ی صحبت را از من می های مادرش آه پس از گذشت يك سال هنوز تازگی روزهای اول را داشت توان ادامه هق هق

گذارم تا دو مادر فرزند از دست داده در  شوم و آنان را به يك وا می دهم و از آنار تلفن دور می م میگوشی را به دست مادر

 .نوايی با يكديگر بگريند و ضجه بكشند، شايد دمی و آمی آرام گيرند دردی و هم هم

. ی بود و من ترم اول حقوقشناس او دانشجوی سال دوم روان. ام بود در شيراز آورد سكونت يك ساله ام با آريو دست دوستی

ی  ها و نيز همكاری در نشريه آردم و از طريق همين آالس شناسی شرآت می های روان گاهی از سر عالقه به عنوان ميهمان در آالس گه

 .دانشجويی بود آه با هم آشنا و دوست شديم

گير از غربت و  هايی آه دل بسياری از آن شب.  هم آشنا بوديمبا ها تنها در حد سالمی و آالمی آوتاه مان آغاز شود مدت آه دوستی پيش از آن

ی گاز  هايی آه بيزار از غذای خوابگاه به فلكه جا بود، بعضی از آن شب بردم تا آرام شوم او هم آن تنگ برای خانه و خانواده به حافظيه پناه می دل

 .پرسی ديدم و تنها سالم و احوال  هم میبخورم او را ی ميدان شام های حاشيه رستوران رفتم تا در يكی از می

آردند اما هميشه در  اش را تحسين می آه شخصيت و رفتارش را تائيد و متانت و به قولی آقايی های نشريه ضمن اين هايش و بچه آالسی هم

اجتماعيه اما ! جوشه ياد با آسی نمیخوش برخورده ولی ز! شخصيت مرموز و عجيب و غريبی داره! يه طوريه: گفتند به او می شان راجع ی ها صحبت

و البته يه افكار خاصی داره آه ديگه ! شو به چشم ديده در حالی آه اصًال خسيس نيست تر آسی رنگ خونه تا حاال آم! تر وقتا تو خودشه بيش

 !!!خواد بگه من خيلی مدرنم خيلی از اون ورش افتاده مثًال می

هايش و يا حتی از روی سكوت يا تغيير  شد در ميان سخنان و نوشته افكاری آه به راحتی می. اش جالب بود هاما برای من همين افكار از آن سو افتاد

گيری يا ايستادگی در برابرشان را نداشت و يا زمان و مكان را  ها يا ديدن رفتارهايی آه شايد توان موضع اش آه با شنيدن برخی صحبت حالت چهره

 .د بدان پی برددي گويی نمی مناسب برای پاسخ

. جا آه برای يك روز جمعه از من دعوت نمود تا به منزلش بروم و نهار را ميهمان او باشم و همين افكار بود آه رفته رفته ما را به هم نزديك آرد تا آن

رانم پيش از ظهر خودم را به توانم دور از شلوغی خوابگاه آه خاص اين روزهاست بگذ آه يك روز تعطيل را می من هم پذيرفتم و خوشحال از اين

 .آدرسی آه داده بود رساندم

. ی دانشجويی ترسيم شده نداشت چه آه در ذهن ما به نام خانه اش آه سوئيتی آوچك در يك مجتمع آپارتمانی بود هيچ شباهتی به آن خانه

اش آه ساآن يكی از  تم وضعيت مالی خانوادهدانس می. ای آراسته و تميز با تمام وسايل رفاهی آه برای يك زندگی عادی الزم است خانه

های استان فارس هستند نسبتًا خوب است و تهيه چنين مكانی و فراهم نمودن اين امكانات برای زندگی راحت فرزندشان در دوران  شهرستان

 .آيد شان بر می دانشجويی از عهده

گاه نتوانستم يا بهتر بگويم او نخواست فراتر از  هميشه حد و مرزی داشت و هيچتر آه البته  تر و دوستی صميمی آن روز آغازی بود برای آشنايی بيش

 .قرار داشتم ی دوستان به او بودم آه حداقل در ميان انگشت شمار دوستان نزديكش ترين فرد در مجموعه آن باشد اما با اين وجود اگر نگويم نزديك

به آسی بگويم مطمئن باش تو جزو اولين آسانی  پی ببرم و بخواهم روزی آن رااش  گفت يك رازی هست آه اگر خودم به واقعيت هميشه می

نه، نه، نه، اعتراف .  دست آوردم، نفهميدم هايی آه برای کشف آن راز به هستی آه خواهی فهميد و من چقدر احمق بودم آه با تمام سرنخ

از چه؟ ! ترسيدم شايد می! دانم چرا؟  فهميدم اما خودم را به نادانی زدم، نمیتر بگويم گيرم، نخواستم که بفهمم و يا صريح آنم، حرفم را پس می می
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خواندم آه او نيز از اين آگاهی من خبر دارد  البته از نگاهش می... از پذيرش حقيقت او... از رويارويی با واقعيت يك دوست!!! دار است خنده! دانم نمی

 ...تر است طوری راحت آردم او اين خوب شايد فكر می... آورد اما به روی خودش نمی

های تلفنيم با آريو ادامه داشت و چندين بار هم يكديگر را  اما تماس. تحصيل به شهر خودم بازگشتم ی سال اول دانشگاه را آه گذراندم، برای ادامه

 .دو بار من به شيراز رفتم و يك بار هم او به آرماشان آمد. ديديم

گفت ديگر تحمل حضور در ميان اين مردم را ندارد، از همه  می. نشين شد  درسش را نيمه آاره رها آرد و خانه شده بود،اين اواخر به افسردگی دچار 

ای را آه در  آرد و از من خواست تا با او صحبت آنم تا رويه گرفت از رفتارش گاليه  مادرش چند بار تماس . آرد ناليد و از همه آس شكوه می چيز می

 . يير دهدپيش گرفته تغ

شناس  پيشنهاد دادم آه به يك روان. شناسی دشوار بود ی علمی قوی از روان  نصيحت آردن آسی آه خود هم گفتاری شيوا داشت و هم پشتوانه

پيشنهاد آردم ! ام ام و چقدر آتاب در اين زمينه مطالعه آرده شناسی بوده ای آه من خود دانشجوی روان مراجعه آند، با خنده پاسخ داد فراموش آرده

دادند انجام  اش در اختيارش قرار می  به يكی از آشورهای اروپايی برود، اما در حالی آه با توجه به امكانات مالی آه خانواده ی زندگی آه برای ادامه

هايم  بستگی  از بسياری از دلجا به دست خواهم آورد بايد گفت در برابر چيزی آه در آن پذير بود می اين سفر و اقامت در هر آشوری برايش امكان

 .بگذرم

دانم آجا بودم، سر آالس يا جايی ديگر آه مادرم تماس گرفت و خواست هر چه زودتر به منزل برگردم،  روزهای پايانی مهرماه سال گذشته نمی

ش بد است، آماده شو بايد به شيراز اند، گويا آريو حال از شيراز تماس گرفته: ريخت گفت سرآسيمه به خانه آمدم و مادرم در حالی آه اشك می

 ...برويم

ها  آيند اما بعضی از آن ها بدون خواست خود به دنيا می انسان: گفت دانستم چه اتفاقی افتاده، خودش هميشه می نيازی به حدس و گمان نبود، می

بينند اين راه را بر   ناتوانی آه خود را در انتهای خط میهای گفت البته انسان اش می تواند با اختيار خود از دنيا بروند و سريع در تكميل جمله می

 ...گزينند و اين يعنی آه باز هم اختيار آامل از خود ندارند می

های ُگل، مادرش شيون  اند، درون ساختمان پر است از سبد و تاج ی دامادی بسته شان حجله توی حياط خانه اند، شان تقاری ِگل گذاشته منزل درب

خواست  گويد تو بگو چه دردی داشت؟ يك چيزی را می زنيم می آيد و در حالی آه سرم را در آغوشش گرفته و با هم زار می مان می قبالآنان به است

 ...تو بگو، تو آه رفيقش بودی! وقت نگفت به من بگويد اما هيچ

 ...گرا بود جنس نه او دردی نداشت، تنها يك هم: گويم ود میخورم و تنها در دل و برای خ هايم فرو می خواهم بگويم اما حرفم را همراه با بغض می

 

 ...نوشت پی

حتی در ) هرچند در اقليت(گرايی دليل خودآشی آريو نبود، عدم توانايی در پذيرش يك واقعيت و پذيرفتن يك هويت طبيعی  جنس از نظر من هم

ی جهل جای  پرورده جامعه در برخورد با اين موضوع و تابوهای رهنگ غلطها و ف اگرچه سنت. شد خودآشی او محدوده وجودی خويش بود آه منجر به

 .آند و ابراز آشكار آن توجيه می حقيقت خود قبول گرفته در ذهن عوام و خواص بخش بزرگی از عدم توانايی وی را در

 

 

 

 

 

 

 



 

 همجنسگرایی در اظهارات اخير رئيس جمهور ایران

 مينو آيامان
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در : سخنان اخيرخود در دانشگاه آلمبيا گفت رئيس جمهور ایران طی 

به شكلی آه در آشور شما هست وجود ندارد، » همجنسبازی«آشور ما

 .»اصًال وجود ندارد، ما چنين چيزی نداریم،

 

 : جمالت او در سه مورد قابل تعمق است 

 

را به آار می برد، آلمه ای آه » همجنسبازی«ایشان آلمه  -یک 

ر منفی به آارش و برای تحقير افرادی آه بدالیل مختلف مردم،عاميانه و با با

 این عنوان برای توهين و آزار. با همجنس خود رابطه دارند را بدنبال دارد

این در حالی است آه همجنس آميزی با اهداف متفاوتی . همجنسگرایان استفاده می شود و هر نوع آميزش، ميان دو همجنس را در بر می گيرد

و به تعداد این اهداف، کسانی که با همجنس خود می آميزند، از یكدیگر متمایز شده وهویت مجزا می یابند وهر یك از جهت علمی صورت می گيرد 

نيست و دارای سابقه ی تاریخی می باشد، همچنانكه به یك فرهنگ یا » اآنون« می توان گفت این پدیده مربوط ومختص به . قابل تًامل و بررسی اند

در ميان اعراب نيز چه پيش از اسالم و چه بعد از آن همجنس . قابل رد گيریست... صاص ندارد و در ادبيات یونانی، ایرانی، وعرب ویك قوم اخت

       .                 بعد از اسالم نيز مجازات های مشخصی برای آن در نظر گرفته شد. وجود داشته است) صرفنظر از قبحی آه در دیدگاه اسالم دارد(آميزی

تقریبًا مدت هاست گرایش دو همجنس به یكدیگر، به عنوان یك هویت جنسی مشخص، به مباحث آآادميك راه یافته و مورد پژوهش و آندوآاو 

پژوهندگان جنسيت وسكس قرار گرفته است و دیدگاه های مختلفی در باره ی آن وجود دارد چنانكه از دیدگاه زیست شناختی همجنسگرایی به 

گرچه ریشه ها و دالیل ثابت شده و مشخصی برای این نوع گرایش شناخته نشده است اما بزرگترین . نوان یك پدیده ی ژنتيك شناخته می شودع

در جوامع بشری است و نهایتًا اطالق » تفاوت«دستاورد پژوهش های آآادميك در این خصوص نگاه غير مجرمانه به این پدیده و درك آن به عنوان یك 

خاصيت و هدفمندی مجامع . وانی آه بيشتر نشان از حقيقت هویتی بخشی ولو آوچك از انسان هاست تا تحقير و توهين و سخيف شمرد ن شانعن

شاید لقبی در خورتر برای آن دسته از » همجنسگرایی«بدینسان عنوان . علمی، نه توهين و تحقير، آه تحليل و تشریح مسائل و حوادث است

 .نسبت به همجنس خود گرایش دارند)*نا معلوم( آه بدالیل انسان هایی است

را با خود یدك می آشيد، در جمعی آآادميك و در محيطی علمی آلمات » دآتر«بهر حال، در حاليكه انتظار می رفت ریاست جمهوری ایران آه لقب 

 به مفهومی تحليل شده ومنطبق با واقعيات و بدور از تلقيات عوام و یا اصطالحاتی را به آار برد آه الاقل از داالن تحليل های آآادميك گذشته و تبدیل

 .نگاه مجرمانه باشد

  

همجنسگرایان نه تنها مورد پيگرد قانونی نيستند بلكه علی رغم قبحی آه هنوز در ميان )اروپایی و آمریكایی(در بسياری از آشورهای غربی  -دو 

دارد، قانونًا صاحب حق حيات هستند و می توانند آزادانه زندگی آنند و آسی حق آزار و اذیت آنان برخی از همين جوامع نسبت به این مسئله وجود 

گرچه قوانينی وجود دارد آه آنها را محدود می سازد اما آنها نيز همچون سایر گروه های اجتماعی برای به دست آوردن حقوق بيشتر دست . را ندارد

دانسته و بر »  خالف شرع«اما در ایران همجنسگرایی را گناه و. سيدن به خواسته هایشان مبارزه می آنندبه تشكيل اجتماعات می زنند و برای ر

طبق قوانين آيفری جمهوری اسالمی آه طی سه فصل در قوانين مجازات های اسالمی شرح داده شده است، مورد مجازات هایی از تنبيه گرفته تا 

اعدام های بسياری . شناخته می شوند» مجرم«محسوب شده وهمجنسگرایان » گناه«ر همجنسگرایی دراین آشو. شالق واعدام قرار می گيرند
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نكته ای آه در سخنان احمدی نژاد بچشم می خورد افتخاریست .  سال گذشته صورت گرفته است آه قابل تْامل است٢٨نيز تحت این عنوان طی 

در حذف یا پذیرش این بخش از انسان های جامعه به حساب قوانين اسالمی می گذارد؛ ) محل سخنرانی(آه او از تفاوت دو جامعه ایران و آمریكا 

از (را در آشوری همچون آمریكا به سخره می گيرد » آزادی«، نگاهی افتخار آميز دارد و»مجرمان«نوعی احساس برتری آه درآن به حذف و نابودی 

 )»...آنجور آه در آشور شما هست ...«:بيانات اوست

بسيار مشكل و گاهی غير ممكن است، همجنسگرایان فرصت می یابند در سایه ی * از آنجائيكه اثبات رابطه ی همجنسگرا در قوانين اسالمی -سه 

هویت این انسان ها باید . همجنسگرا تا زمانی امنيت دارد آه هویت خود را مخفی نگه دارد. به زندگی ادامه دهند» مخفی آردن هویت خویش«

این خود منجر به ایجاد جو ریا و . در واقع آنها تازمانيكه خودرا نفی می آنند اجازه ی حضور در زندگی اجتماعی دارند. ند یا نفی شودمسكوت بما

 .فریب می گردد آه دائما باز توليد می شود و به تمام سطوح جامعه تسری می یابد

یت بسياری از همجنسگرایان توسط خودشان، از سوی دیگر، به انكار این آقای احمدی نژاد در سایه ی مجازات های سخت از یكسو، و نفی هو

 به لطف مجازات های اسالمی همجنسگرایی در ایران -١: انكار او در معنای عمده حقيقتی عميق را در خود نهفته دارد. اقليت در ایران می پردازد

 . قوانين اسالمی چنين چيزی را نمی پذیرد، پس نيست-٢! وجود ندارد

 

 :پانوشت

برخی محدودیت های . دالیل بيشماری برای این نوع گرایش ذآر شده است آه هر یك تنها گوشه ای از حقيقت را درباره آن بيان می آند -١

به عنوان یك » همجنس گرایی«آه خود مقوله ای جداست و با » همجنس آميزی«این دليل برای درك . اجتماعی را به عنوان دليل ذآر می آنند

ویت، متفاوت است قابل تًامل و بررسی است بخصوص در شرایط فعلی واوضاع سياسی و اجتماعی ایران آه تفكيك جنسيتی به شكل گسترده ه

 .ای رو به رشد می باشد این مسئله جای بررسی بسيار دارد

  ١١٩ تا ١١۴مواد:  راه های ثبوت لواط در دادگاه– فصل دوم قانون مجازات های اسالمی -٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 من اینجا هستم ، آقای رئيس جمهور احمدی نژاد
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 واشنگتن پست 

 ٢٠٠٧سی سپتامبر 

 

من یکی از کسانی هستم که رئيس جمهور ایران آقای محمود 

 . سال دارم و یک همجنس گرای ایرانی هستم٢۵من . احمدی نژاد ميگوید که وجود ندارند

تا جایی که به خاطر می آورم ميدانستم که . رم زندگی ميکنم و دانشجوی مهندسی نرم افزار کامپيوتر هستممن در تهران با پدر و مادر و برادر کوچکت

 متولد شدم، دو سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق، در دوران کودکی بيشتر پسرها بازی ١٩٨٢من در سال . با برادرم و دیگر پسرها فرق داشتم

باز درجنگ ایفا کردن را دوست داشتند ولی من به نقاشی و بازی با عروسک عالقه داشتم، برادرم ترجيح ميداد کردن با تفگ اسباب بازی و نقش سر

 .تا با پسرهای دیگر همبازی شود و من بيشتر اوقات تنها بودم

تنها . احساسات باید چه کنم سالم بود که برای نخستين بار متوجه شدم به بعضی از هم کالسی هایم گرایش جنسی دارم، نميدانستم با این ١۶

فکر ميکردم همجنس باز آدم خشنی . چيزی که از همجنسگرایان ميدانستم جک ها و داستان های بدی بود که مردم راجع به آنها ساخته بودند

ی دیدم و دریافتم که را در یک دانشنامه انگليسی به صورت اتفاق" Homosexual"برای نخستين بار واژه . است که به کودکان تجاوزجنسی ميکند

 .تعریفی که از آن نوشته با من مطابقت دارد

پس از مدتی دو سایت ایرانی همجنس گرایان را پيدا کردم که در آنها . پس از آن شروع به جستجو در اینترنت در باره همجنس گرایی کردم

استم آدرس ایميل ام را به کسی بدهم چون می ترسيدم که  سال داشتم، نميخو١٧در آن زمان . ميتوانستم با همجنس گرایان دیگر گفتگو کنم

سرانجام پس از مدتی با یکی از . شاید آنها بخواهند از من سوء استفاده کنند یا خانواده ام خبر دار شود یا اینکه آنها ميتوانستند مامور دولت باشند

هرگز اولين باری که صدای یک همجنس گرا را . م تلفنی صحبت کنيمهمجنس گرایان آدرس ایميل مبادله کردیم و پس از مدتی تصميم گرفتيم باه

تصميم گرفتيم که در خانه یکی از دوستان او مالقات کنيم و در آنجا ما سه نفر حدود یک ساعت با هم صحبت کردیم، روز . شنيدم فراموش نميکنم

 .بعد متوجه شدم که دوست او به من عالقه مند شده و با هم دوست پسر شدیم

 به راه افتاده بود عالقه مند شده بودم، در دولت آقای خاتمی جامعه ایران باز تر ٢٠٠٠من همچنين به جنش اجتماعی همجنس گرایان که در سال 

ه شده بود و اینترنت بسيار عمومی تر شده بود، خيلی ها شروع به صحبت راجع به مسائلی که قبال حتی امکان فکر کردن به آنها را نداشتند کرد

 .بودند

پيش از این دوره جامعه همجنس گرایان ایران بسيار مخفی و زیر زمينی بود، در جمهوری اسالمی همجنس گرایان ممکن بود با مجازات مرگ روبرو 

 گرایان گردهم آیی ها و مهمانی ها بيشتر در خانه های مورد اعتماد صورت ميگرفت، دگرجنس. شوند یا شغل و حمایت خانواده را از دست بدهند

بيشتر همجنسگرایان ميان سال ازدواج . حتی همجنسگرایان تازه وارد به کندی پذیرفته ميشدند. تقریبا هيچ وقت در این همایش ها شرکت نداشتند

 .کرده بودند و حتی صاحب فرزند بودند و خانواده آنها هيچ شناختی راجع به همجنس گرا بودن آنها نداشت

س گرایان در تهران وجود داشت که معموال کسانی که نتوانسته بودند همجنس گرا بودن خود را پنهان کنند و خانواده چندین محل تجمع برای همجن

 .آنها را از خود رانده بود برای تجارت رابطه جنسی در این محل ها جمع ميشدند

سالگی بودم که فکر کردم اگر به صورت منطقی با خانواده  ٢٠نسل من اولين نسلی بود که برون آیی را به صورت گسترده تری آغاز کرد، من در سن 

قسمتی . در این باره صحبت کنم آنها دالیل من را خواهند پذیرفت ولی کامال در اشتباه بودم، واکنش آنها خوب نبود و شروع به محدود کردن من کردند

 از بابت اینکه من تميتوانم به عنوان همجنسگرا در ایران زندگی کنم، از واکنش آنها به خاطر زمينه های مذهبی بود و قسمتی به خاطر نگرانی آنها

ما هميشه در حال کشمکش بودیم، آنها عقيده داشتند که من . آنها همچنين از اینکه این موضوع را به دیگر فاميل بگویند شرمسار و گریزان بودند

نها در این باره آرام شدند و با نا اميد شدن از تغيير دادن من خودشان شروع سالها طول کشيد تا آ. همجنس گرا نيستم و فقط فکر ميکنم که هستم
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 .به تغيير کردند، حاال آنها پذیرفتند که من همجنس گرا هستم ولی از این بابت خوشحال نيستند

به نظر من موثر ترین . واده ها کار کردهدر طول این مدت جامعه همجنسگرایان بر روی آموزش مردم از طریق اینترنت و همچنين گفتگو با دوستان و خان

وقتی مردم ما را به عنوان یک انسان معقول می بينند تصویر منفی که از همجنس . راه برای تغيير دادن فکر مردم برون آیی همجنس گرایان است

مجنس گرایی تا حدی تغيير کرده، ما در پارک ميتوانم بگویم که دیدگاه های مردم در ایران نسبت به ه. گرایان در ذهنشان نقش بسته درهم ميشکند

فعاالن تخمين ميزنند حدود . ها، کافی شاپ ها و بعضی دفاتر همایش هایی داریم و امروزه تعداد بيشتری از همجنسگرایان مایل به برون آیی هستند

 . درصد جمعيت ایران همجنسگرا، تراجنسی و دوجنس گرا هستند٠٫۵

د در باره همجنسگرایان شگفت زده نشدیم، او چه چيز دیگری ميتوانست بگوید؟، ما در ایران همجنس گرایان را سنگسار ما از پاسخ آقای احمدی نژا

 .ميکنيم چون این چيزی است که خدا ميخواهد؟، با اینکه پاسخ او مسخره بود ولی این تنها جوابی بود که او ميتوانست بدهد

تنها پاسخ من این است که او . تن به همجنسگرایان را یاد بگيرد به جای اینکه وجود ما را انکار کندای کاش رئيس جمهور ميتوانست احترام گذاش

 .هرچه بگوید نميتواند این حقيقت را تغيير دهد که ما وجود داریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دگرباش ایرانی در تبعيد

 "کشنددگرباشان چه رنجی می باید به دنيا بگویم . د حرف بزنمبای"

 Global and Mail روزنامه ی – اکتبر ۶شنبه 

Margaret Wente 

 

از من خواست .  ساله، باریک و بلند و قوی بود٢٧یک هفته بعد از جنجالی که محمود احمدی نژاد در امریکا به پا کرد، آرشام پارسی را دیدم؛ پسری 

خط های قرمز و دردناکی که از شانه ها شروع شده و تا کمر ادامه . رنج آور بوددیدن کمر آنها بسيار . تا عکس دو نفر از دوستانش را نگاه کنم

 ."به خاطر شرکت در ميهمانی شالق خورده اند: "او در حالی که قهوه می خورد گفت. داشتند

 .این مجازاتی است که در جمهوری اسالمی ایران برای همجنسگرایان اجرا می شود

اما آرشام !  کرد که در ایران همجنسگرا وجود ندارد، غربی ها خندیدند و او را مسخره کردند و گفتند چقدر احمقانهوقتی که آقای احمدی نژاد اعالم

بر اساس . او فهميده بود که منظور رئيس جمهور ایران چيست، یعنی همجنسگرایان زندانی، شکنجه و یا کشته خواهند شد. پارسی نخندیده بود

 که بر طبق احکام شریعت است برای همجنسگرایان مجازاتی از قبيل شالق، طناب دار، سنگسار، به دو نيم کردن با قانون جمهوری اسالمی ایران

همچنين تجاوز به آنها امروزه رایج شده است و گاهی آنها را به ماشين . شمشير و پرتاب از باالی کوه و یا ساختمانی بلند در نظر گرفته شده است

 .ن می کشند و یا آتش می زنندمی بندند و به روی زمي

من باید حرف بزنم، باید به دنيا بگویم که دگرباشان چه رنجی "و ادامه داد که " سالها کسی درباره ی دگرباشان حرف نمی زد،: "آرشام پارسی گفت

 .".می کشند

وب سایت آنها . نی را از تورنتو اداره می کندآرشام پارسی که دو سال پيش از ایران خارج شده است در حال حاضر سازمان دگرباشان جنسی ایرا

آنها یک مجله اینترنتی به زبان فارسی منتشر می کنند، همچنين به . نشان دهنده ی مسير پر تالطم زندگی دگرباشان جنسی ایرانی است

آرشام پارسی نمی تواند به . ری می کنندپناهجویان دگرباش کمک می کنند تا در خانه های امن مستقر شوند و پرونده های پناهندگی آنها را پيگي

 . کشور خود بازگردد چون احتمال دستگيری او هست

شاید یکی از دالیل آن . عجيب این است که در کشورهای غربی آزار و اذیت هایی که برای دگرباشان جنسی ایرانی وجود دارد زیاد مطرح نشده بود

خيلی از ایرانيان ساکن . تن فرزند دگرباش برای خانواده ها شرمساری به شمار می آیدداش. دگرباش ستيزی جامعه ی ایرانی ساکن غرب است

غرب فقط محل سکونتشان را تغيير داده اند و هنوز ارزش های کهنه و در اکثر مواقع نادرست خود را نگه داشته اند که یکی از آنها دگرباش ستيز 

آنها مایل نيستند که حقوق دگرباشان جنسی ایرانی را بپذیرند و : " او می گوید.  باشدبودن است و همانها می خواهند که آرشام پارسی ساکت

بسياری از فعاالن حقوق بشر هستند که  نمی خواهند از حقوق دگرباشان جنسی "و در ادامه اشاره می کند که ." می گویند در این باره حرف نزن

نيز نمی خواهد به طور آشکار از حقوق دگرباشان حمایت کند چون ممکن است اعتبار و شيرین عبادی برنده جایزه ی صلح نوبل ." حمایت کنند

 .بسياری از حاميان خود را از دست بدهد

خيلی از روشنفکران چپ از جمله همکارم ریک سالوتين سعی دارند این بحث . پس مدافعان حقوق بشر در غرب کجا هستند؟ اکثر آنها نيز ساکت اند

آنها می گویند کسانی که رژیم ایران را محکوم می کنند که محور شرارت است و .  احمدی نژاد به حماقت جورج بوش نمی رسدرا پيش بکشند که

 . ارزش های غربی را ممتاز می دانند به گونه ای از استعمار طلبی دچار شده اند

نگران بودم که شاید پليس به هر دليل من را .  می ترسيدمدر ایران وقتی که ماشين پليس می دیدم،: "آرشام پارسی طور دیگری نگاه می کند

 ."احساس می کنم آزاد هستم و امنيت دارم. پليس از من حمایت می کند. اینجا نگران نيستم. بگيرد

 مخفيانه باشند، در بسياری از جاها تا زمانی که دو همجنس با احتياط رفتار کنند و. همجنسگرایان در اکثر کشورهای مسلمان زندگی مخفی دارند

اما برای کسانی که می خواهند زندگی مشترکی را شروع کنند و یا حقوق شهروندی برابری . روابط همجنسگرایانه ی آنها در جامعه تحمل می شود
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ودن خود را انکار با دیگران داشته باشند، وضع به این سادگی نيست به طوری که اکثر مردانی که با همجنس خود ارتباط جنسی دارند، همجنسگرا ب

 .در کشورهای مسلمان معنی ندارد" حقوق دگرباشان جنسی"برخی از محققان غربی ادعا می کنند که مفهوم . می کنند

 . آرشام پارسی کامال مخالف است

ی در دنيا است که احساسات او با کسی در ارتباط نبود و فکر می کرد تنها فرد. نوجوانی آرشام پارسی در شيراز پر از تنهایی و نفرت از خود بود

 . ، همه یک ماه روزه داری می کردند و آرشام پارسی سه ماه."دعا می کردم تا مثل دیگران شوم. "غریبی دارد

اولين کسی که " از آن پس کم کم فهميدم که چه کار باید بکنم. "پس از آن آرشام پارسی به اینترنت دسترسی پيدا کرد و فهميد که تنها نيست

 پارسی با او مالقات کرد یک دگرباش ایتاليایی ساکن ایران بود و پس از مدت کوتاهی با خيلی از دگرباشان ایرانی ارتباط برقرار کرد با کسانی آرشام

 .که همگی زندگی بسيار مخفيانه ای داشتند

ه ارسال مقاله ها و اطالعاتی درباره ی مسائل  یک گروه اینترنتی کوچک به اسم رنگين کمان را درست کرده و شروع ب٢٠٠١آرشام پارسی در سال 

تعدادی از دوستانش در دام پليس افتادند و زندانی شدند، سه نفر از دوستان . زندگی پر مخاطره ای را شروع کرد. جنسی به اعضای گروهش نمود

پدری پسر همجنسگرایش را با بنزین سوزاند و در جایی دیگر . در استان های دیگر کشورش تعدادی به دار آویخته شدند. نزدیکش خودکشی کردند

 .پسر نوجوان ُمرد

از آن پس دیگر . تصميم گرفت از کشور خارج شود و به سمت ترکيه رفت.  متوجه شد که پليس به دنبال او می گردد٢٠٠۵آرشام پارسی در سال 

 جنسی ایرانی حمایت کنم و این شيوه ی پرستش من خواهد وقتی از ایران خارج شدم با خدای خودم پيمان بستم که از دگرباشان. "عبادت نکرد

 ."بود

پرونده ی آرشام پارسی در ترکيه توسط سازمان ملل در مدت زمان بسيار کوتاهی بررسی شد و پس از پذیرفته شدن او را به سفارت کانادا 

سازمان آنها روزانه بيش از صد ایميل دریافت .  ُپر بودن استزندگی امروز آرشام پارسی چيزی بيش از.  وارد کانادا شد٢٠٠۶فرستادند و در ماه می 

او در اکثر رسانه های غربی به عنوان یک مدافع پر جنب و جوش حقوق دگرباشان . می کند و او اغلب تا نزدیکی های صبح مشغول کار است

و همچنين مشغول تحصيل در رشته ی طراحی . خت کندیک شغل روزانه دارد تا بتواند مخارج زندگی اش را پردا. جنسی ایرانی معرفی شده است

 . صفحات اینترنت است

در کافی شاپ مرکز شهر، همان جایی که همدیگر را مالقات کردیم، به نظر می رسيد آرشام پارسی در شهر و خانه ی خود زندگی می کند، پر 

بزرگترین . اما هنوز او احساس می کند که در تبعيد است. چند فرهنگیجنب و جوش با لباسی همانند بسياری از جوانان شکيبا و بردبار در یک شهر 

آرزوی او برگشتن به خانه اش است، خانه ای در کشوری که اکثر اقليت ها در نهایت باید تحمل کنند و ساختارهای قانونی آنها را تحت فشار می 

 ."ند نمی دانند آزادی یعنی چهکسانی که در کانادا به دنيا آمده ا: " آرشام پارسی می گوید.  گذارد
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 * عجيبانکار 

 ژاد ادعا می کند در ایران همجنسگرا وجود ندارد  احمدی ن

 وال استریت ژورنال

 برت ستيونز

  اهورابرگردان

 ٢٠٠٧ اکتبر ٢سه شنبه 

 

 ميالدی، جمهوری اسالمی ایران از هيچ اقدامی در جهت آزار رساندن، به دام انداختن، شالق زدن، ١٩٧٩از زمانی که به قدرت رسيده است، سال 

به استثنای انتشار چند گزارش از سازمان های حقوق بشری،  کشورهای مغرب زمين .  عدام همجنسگرایان خودداری نکرده استزندانی کردن و ا

ما در ایران «این گونه بود که وقتی محمود احمدی نژاد، هفته ی گذشته در دانشگاه کلمبيا ادعا کرد که .  توجهی به این موضوع نشان نداده اند

، برای کسانی که اعتقاد دارند که ایران و رئيس جمهورش از سوء تفاهم و سوء تعبير رنج می برند فرصتی جهت »رشما نداریمهمجنسباز مثل کشو

 .   شناختن ایران فراهم شد؛ آقای احمدی نژاد در خواب و خيال به سر می برد

 

گو درباره ی چگونگی برخورد با ایران اختصاص دادند بدون نامزد های ریاست جمهوری دموکرات آمریکا چهارشنبه شب ساعاتی طوالنی را به گفت

اینان همان کسانی بودند که در ماه اوت گذشته در برابر بينندگان همجنسگرا، . اینکه حتا یک بار از دیدگاه عجيب احمدی نژاد ذکری به ميان آید

دن هول، ویراستار مجله نيشن که به شدت از دولت رونالد ریگان کاترینا ون. سياست های دولت بوش را نسبت به همجنسگرایان تحقيرآميز خواندند

 .  به خاطرعدم فعاليت و  تعصب عليه  همجنسگرایان انتقاد کرده نيز در باره ی این موضوع هيچ اظهار نظری نکرده است

 عنوان سازمان تروریستی معرفی کنند در عوض، او تمام ستون خود را به تقبيح رأی مجلس سنا در این خصوص که سپاه پاسداران ایران را به

 .  اختصاص داد

 

در صفحات گاردین، روزنامه ی چپگرای دیگری که برای حقوق همجنسگرایان مبارزه می کند، مارتين ووالکوت مقاله نویس امور خارجه به لی بولينجر، 

انگار ایران هيچ «چنين تذکراتی را نشانه ی آن می داند که ووالکوت .  رئيس دانشگاه کلومبيا، به خاطر تذکرات خصومت آميزش زخم زبان می زند

باز هم هيچ ذکری از طرز برخورد احمدی نژاد با همجنسگرایان دیده نمی شود چه برسد به بررسی شایستگی .  »مورد شایسته ی بررسی  ندارد

در گرفت، انگار » مثل«اره ی منظور احمدی نژاد  از واژه ی مانند دموکراتيک آندرگراند، بحث جدی درب» مترقی «در وبسایت های  .  چنين برخوردی

 .  گفتار احمدی نژاد  تنها یک مقایسه ی ادبی فرهنگی بوده و نه انکار وجود یک رده کامل از شهروندان ایران

 

 روزهایی زندگی می کنيم که از آن روزهایی که مردم از عشقی می گفتند که جرأت به زبان آوردن نامش را نداشتند، خيلی گذشته است؛ ما در

نفرتی هست از چيزی که نامش را نمی توان برد مبادا محافظه کاران ریاکار از اظهارات احمدی نژاد سوء استفاده کرده و گفتگوهای دو جانبه قطع 

ر این مطلب اعتماد کرد، و دسته ی ولی اگر نمی توان به یک دسته از سياستمداران  برای بحث د.  شود و برای جنگ با ایران تبليغات به عمل آید

 دیگر اصًال وارد بحث نمی شود، پس تکليف چيست؟

 

گفتگویی درباره «ساخته، وی آن را » جهاد عشق « برای این کار می شود به پروز شارما، یک خبر نگار متولد هند رجوع کرد که فيلم مستندی به نام 

آقای شارما، که نمی توان او را از هيچ نظر محافظه کار دانست، در طی شش .  توصيف می کند» ی اسالم از زبان بعيد ترین گفتگوگران این مبحث

سال  در ساخت فيلم خود با افرادی از چهار قاره ی متفاوت  مصاحبه کرده است، از جمله با یک امام همجنسگرا از آفریقای جنوبی، یک جفت لزبين 
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دن به پاریس یک سال به جرم گی بودن در مصر زندانی بوده، و همچنين چهار مرد جوان ایرانی که اکنون از استانبول، مردی از مصر که قبل از پناه بر

 .  به عنوان پناهنده در کانادا زندگی می کنند

 

 آنان یکی از نکات بر جسته ی این فيلم مستند ایمان سر سخت این افراد به دین شان است با وجود تعصب کشنده ای که در این دین نسبت به

مثال آرشام پارسی بيست و هفت ساله از تورنتو و دبيرکل سازمان دگر .  چنين  ایمانی به خصوص درایرانيان قابل مشاهده است. موجود است

ان دو نفر از دوستانم به خاطر وضعيت بسيار دشوار دگرباش«: باشان جنسی ایرانی و یکی از مخاطبان آقای شارما، در یک مصاحبه تلفنی می گوید

او به طور مخفيانه و از راه .  مرگ ایشان باعث شد او گروهی برای حمایت ازهمجنسگرایان تشکيل دهد»  . خود کشی کردند٢٠٠٢در ایران در سال 

ایی به روز رسانی سایتی اینترنت آغاز به کار کرد که بخش مهمی از مطالب آن جمع آوری مقاالت ترجمه شده از زبان انگليسی راجع به همجنسگر

با . ما گمان می کردیم در دنيا  تنهایيم«: آقای پارسی می گوید.  امروز جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی شامل شش مجله الکترونيکی است. بود

 »  .داشتن این مجالت، می دانيم که تنها نيستيم

 

معصر ملکه ویکتوریا و حکمران ایران در طول پنجاه سال، پسر ناصرالدین شاه قاجار ه.  در واقع، همجنسگرایی در ایران تاریخ غنی و ویژه ای دارد

از پارک های تهران گرفته تا : امروز هم همجنسگرایی در ایران به همين آشکاریست.  کردی به نام مليجک را به عنوان معشوق خود نگاه  می داشت

نيروی انتظامی از اینترنت برای عمليات مخفی «ی می گوید و. ولی فعاليت های آقای پارسی باعث خطرات ویژه ای برای او شد. مدرسه ی قم

پارتنر هستند تا اینکه کسی را به دام بياندازند و سپس از مکاتبات وی به عنوان /آنها ادعا می کنند که به دنبال یافتن دوست.  استفاده می کند

 پارسی به همين سرنوشت دچار شدند و به مدت یک ساعت شالق  چند نفر از دوستان آقای٢٠٠٣در سال »  .مدرک عليه خود او استفاده می کنند

 .خود او هم اگر بعد از شنيدن اینکه تحت تعقيب است از ایران فرار نمی کرد دچار همين سرنوشت می شد.  خوردند

 

.   خواننده دارد چاپ می کند٣٠٠٠ حدود در تورنتو آقای پارسی در ارتباط با کمک به پناهجویان ایرانی مشغول کارست و نشریه ی چراغ را که در ایران

 .  دیروز مجموعه ای از نامه های همجنسگرایان ایرانی در جواب آقای احمدی نژاد در نشریه ی چراغ چاپ شد

 

اشته اید، در موسيقی الهی همجنسگرا باشد که چماقی که بر سر ما افر فالشآرزو می کنم که فرزند شما نيز بر اثر یک « : یکی از آنها می نویسد

من به شما توصيه می کنم حتما در اولين پراید ما ایرانی ها شرکت کنيد تا ببينيد که این « : فرد دیگری می نویسد»  .بر سر خودتان نيز فرود آید

رایان  یک راهپيمایی و اضافه می کند که پراید همجنسگ»   بهمنی هم پرشکوه تر و پر جمعيت تر خواهد بود٢٢راهپيمایی از هر تظاهرات روز قدس و 

یک عده بچه مدرسه ای یا مردم ساده از روستاهای دورافتاده که به زور برای کوباندن مشتی به دهان استکبار جهانی به «داوطلبانه خواهد بود و نه 

 ». خيابان کشانده شده باشند

 

در نهایت رژیم : و مترقيان ساده دل تنها باید در شيوه برخورد آنها باشدتمام اینها  گواه آنست که در رابطه با رژیم ایران، فرق بين محافظه کارهای بد 

 .ایران باید واژگون گردد

 

آقای شارما در روزنامه الکترونيکی هافينگتون پست می نویسد که بر خورد غالب  کشورهای مغرب زمين با ایران مانند کاریکاتور حق عليه باطل 

آقای شارما کارگردان با استعدادیست ولی سياستش یبشتر به نتيجه گيری سقراط )  مترجم. ایران باطلاینجا حق با غرب است و دولت .  (است

که در آن آقای  پارسی باالخره به (وگر نه چطور می توان صحنه فيلم ایشان را .  می ماند که یک شاعر نمی تواند نسبت به اشعار خود قضاوت کند

تفسير کرد؟  آیا ) ست آورده و نيز برای دوستانی که هنوز در اسارت جمهوری اسالمی هستند گریه می کندتورنتو رسيده  و برای آزادی که به د

منظور اینست که هيچ تفاوتی ميان آزادی و اسارت در دنيای بوش و سرزمين احمدی نژاد وجود ندارد؟  اگر چنين دیدگاهی جدی گرفته شود، انسان 
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 .  شر را درک نکرده استمفهوم حقوق دگرباشان و بلکه حقوق ب

 

 :یادداشت مترجم

وال ستریت جورنال روزنامه اقتصادی چاپ نيو یورک است و بخش هيات وایراستاری آن که آقای برت ستيونز عضوش است بيشتر به سوی محافظه 

 به آزادی خواهی اجتماعی و پارتی در این مقاله آقای برت ستيونز به طور غير مستقيم.  کاری اجتماعی و آزادی خواهی اقتصادی تمایل دارد

به عالوه بحث حقوق بشر این مقاله دیدگاه .  کنایه می زند)  مثال در دولت جرج بوش(دموکرات آمریکا و انتقاد ایشان از محافظه کاری اجتماعی 

 .  ایدئولوژی وی را نيز منعکس می کند

 .   نيو یورک منتشر می شودبوده و در) اجتماعی(نيشن مجله ای هفتگی چپگرا و آزادی خواه 

 .  تمایل دارد) اجتماعی(گاردین روزنامه چاپ لندن و به دیدگاه چپگرا و آزادی خواه 

 .   استفاده شده است که کنایه ایست از دگرباشان جنسیqueerدر انگليسی از واژه * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "که هستيم؟ ما : " پرسند همجنسگرایان ایرانی از رئيس جمهور می

  گزارشگر سان-نوشته گریس راو 

  نيویورک سان - ٢٠٠٧ سپتامبر ٢۵

 برگردان پویا

 

ادعای رئيس جمهور احمدی نژاد در حين سخنرانی در دانشگاه کلمبيا مبنی بر آن که در ایران همجنسگرا وجود ندارد، به سرعت واکنش سازمان 

 . رئيس جمهور را به چالش کشيدهای حقوق بشر انجاميد و یک فعال حقوق بشری که

ما در ایران مثل کشور :" احمدی نژاد در پاسخ به سؤال اساتيد و دانشجویان حاضر در سخنرانی در مورد نحوه برخورد با همجنسگرایان در ایران گفت

 ." باز داریمنمی دانم چه کسی به شما گفته که ما همجنس. چنين چيزی در کشور ما وجود ندارد. شما همجنس باز نداریم

من که هستم؟ من که هستم اگر ما :"  دیروز سؤالی برای رئيس جمهور مطرح کرد(IRQO)آرشام پارسی دبير کل سازمان دگرباشان جنسی ایرانی 

 . برای فرار از بازداشت و زندان مجبور به خروج از ایران شد٢٠٠۵وی خاطر نشان کرد که او در سال " در ایران همجنسگرا نداریم؟

یک ترس هميشگی از شکنجه و اعدام و همچنين طرد "خنگوی کميته بين المللی حقوق بشر همجنسگرایان، حسين عليزاده گفت، در ایران س

 .وجود دارد" اجتماعی به علت همجنسگرا بودن

ی بين المللی حقوق همجنسگرایان،  از تهران به آمریکا رفته است، اضافه کرد که کميته ٢٠٠٠آقای عليزاده که خود یک همجنسگرا است و در سال 

وی گفت تعيين دقيق تعداد ایرانيانی . که در نيویورک مستقر است، پرونده های بی شماری از اعدام و شکنجه ی همجنسگرایان را ثبت کرده است

 .زدکه به علت همجنسگرا بودن اعدام شده اند مشکل است زیرا دولت دليل اصلی دستگيری این افراد را فاش نمی سا

اسکات النگ دبير برنامه ی حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان، و دگرجنسگونگان در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت، ایرانيانی که به علت احتمال 

 .همجنسگرایی دستگير می شوند شکنجه می شوند

ی به علت گرایش جنسی خود، به دنبال پناهجویی در امریکا آقای عليزاده که خود در ایران همجنسگرایی خود را آشکار نکرده بوده، گفت ایرانيان زیاد

 . ماو یاداوری کرد که خود نيز به همين دليل پناهنده شده است. هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٨٠  



 

 رشام پارسيآبا ) دويچه وله(مصاحبه راديو صداي آلمان 

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٨١  

 

. هستيد“ سازمان دگرباشان جنسی ایران“آقای پارسی، شما دبيرکل : دویچه وله

توانيد لطفا نخست برای ما بگویيد که این سازمان چه مدت است وجود دارد و چند  می

 عضو فعال دارد؟

سازمان “ با نام ٢٠٠۴بنيان نهاده شد و در سال “ رنگين کمان“ با تشکيل یک گروه اینترنتی به نام ٢٠٠١سازمان ما از سال : آرشام پارسی

در حال حاضر بدليل شرایطی که ما . در تورنتو ثبت شد“ سازمان دگرباشان جنسی ایرانی“ به نام ٢٠٠۶در نروژ و در سال “ همجنسگرایان ایرانی

 . نفر در ارتباط هستيم که اکثر آنها در ایران هستند۵٠٠٠داریم، عضو رسمی نداریم، ولی با حدود 

 و از چه طریق با شما در ارتباط هستند؟: دویچه وله

 .از طریق اینترنت: آرشام پارسی

 کار این سازمان چيست؟: دویچه وله

کند، یعنی برای همجنسگرایان،  سازمان ما یک سازمان حقوق بشری است که برای دگرباشان جنسی ایرانی فعاليت می: آرشام پارسی

کند و در رفع  ، پيگيری میکند، مسائل پناهندگی آنها را، اگر الزم داشته باشند گان؛ مسائل حقوقی آنها را پيگيری می گونه دوجنسگرایان و دگرجنس

 .کند های نادرستی که نسبت به همجنسگرایان در جامعه وجود دارد، تالش می هموفوبيا، یعنی اندیشه

وقتی شما این را شنيدید چه . نژاد در سفرشان به امریکا در هفته پيش گفتند که در ایران ما همجنسگرا نداریم ریيس جمهور احمدی: دویچه وله

 فکری کردید؟

نژاد که ریيس جمهور کشور  مسلما آقای احمدی. ما معتقدیم که این یک اعالم موضع شدید دولت نسبت به همجنسگرایان است: آرشام پارسی

گویند ما  این موضعی است که وقتی که می. شان از وجود این قشر در جامعه نيست اطالعی اند و این دال بر بی هستند از آمار و ارقام کشور مطلع

ما معتقدیم . حقوق هستند که عمال وجود ندارند سگرا نداریم، یعنی ما تمایل نداریم که هيچ گونه حقوقی برای آنها قائل شویم و اینها انقدر بیهمجن

 بودن توانند به بهانه امن که دولتهای اروپایی باید امروزه بدانند که دولت جمهوری اسالمی هيچ حق و حقوقی برای دگرباشان قائل نيست و نمی

 .ایران و نداشتن مشکل، همجنسگرایان را به ایران بازپس بفرستند

 توانيد برای ما برخی از مشکلهایی که دگرباشان جنسی در ایران با آن روبرو هستند، بربشمرید؟ می: دویچه وله

ای که فعال همجنسگرایان و در  کل عمدهمش. کنم که بهترین کار این است که من راجع به مسائل اجتماعی صحبت کنم من فکر می: آرشام پارسی

با برداشتهای قبلی خودشان . مردم اطالع ندارند که همجنسگرایان چه کسانی هستند. کل دگرباشان در ایران دارند با جامعه است، با هموفوبياست

تصور کنيد که آنان در ایران . آورند ران بوجود میکنند و یک جو بسيار خطرناکی را برای دگرباشان جنسی در ای که اکثرا نادرست است به آنها نگاه می

به نظر من هيچ کس دوست ندارد که همچنين . کنند، یک زندگی زیرزمينی اند و دارند زندگی می  ساعته یک ماسک روی صورتشان گذاشته٢۴

هایشان حمایت  ها باید از بچه  خصوصا خانواده.باید به حق و حقوق همه احترام بگذاریم و حقوق بشر متعلق به همه است. ای را داشته باشد زندگی

 .ها کنند، نه اینکه آنها را طرد کنند و دامن بزنند به این مشکالت بچه

 دهيد؟ اگر بخواهيد به اختصار تصحيحی بکنيد در برداشتی که از دگرباشان جنسی وجود دارد، چه توضيحی می: دویچه وله

اید و عالقه به جنس مخالف دارید، یک عده  مان طور که شما با گرایش دگرجنسگرایانه به دنيا آمدهه. گرایش جنسی انتخابی نيست: آرشام پارسی

 .ای نيست این کامال طبيعی است و چيز اکتسابی. آیند که عالقه به همجنس خودشان دارند انسان هم با گرایشی به دنيا می

 )رادیو دویچه وله(کيواندخت قهاری : گر مصاحبه

 

 



 

  زندگی ممنوع ایرانییک برش از

  برگرفته از رادیو زمانه– معصومه ناصری

 

بـاز   مـا در ایـران، همجـنس   » :نژاد در دیدار با دانشـجویان دانشـگاه آلمبيـا، گفـت     هفته گذشته آقای احمدی

ما حرف آقای رئيس جمهور را » .باز نداریم همجنس نداریم؛ قطعا) نژاد استفاده آرد ای آه خود احمدی آلمه(

نـژاد   گـرا نـداریم یـا آقـای احمـدی      رفتيم آه آیا ما واقعـا در ایـران همجـنس    افه پيگيری آردیم و دنبال ایندر آ

ندارد؟ سراغ

نتایج زیادی منجر شد و همين امروز در آافـه، حـداقل تجربـه دو     دو روزی آه ما دنبال تهيه این برنامه بودیم، جستجوهایمان به-راستش در همين یكی

 .شنویم هایشان را می آنيم و حرف ها صحبت می ی آن ایرانی را داریم آه درباره اهایگر نفر از همجنس

گراست و دوسـتی آـه مـا را بـا هـم       گفت همجنس آه می آردیم یكی دو ساعت پيش، من و اردوان با یک مرد چهل ساله ایرانی در تهران صحبت می

بـه همـان    گرایی درایران مثـل قضـيه مـاهواره اسـت؛ و     عتقد بود آه قضيه همجنساو م. اش ندارد جنسی گفت آه مشكلی هم با هویت آشنا کرد می

 .داشته باشد، به همان اندازه ممكن است مشمول مجازات شود گرایی اندازه، در مورد آن پنهان آاری وجود دارد ولی هست و اگر آسی همجنس

های سطحی در جامعه نياید، ظاهرا برای آسی مشكلی  الیه ماعی، اگر بهگفت مسائلی مثل ماهواره، روابط دختر و پسر یا روابط خاص اجت او می

  .تواند مجرم یا متهم باشد صورت، یك فرد می شود، در آن های سطحی دیده می الیه ولی وقتی در. پيش نخواهد آورد

توانند  ها برای آنها پاتوق است و می محلهو حتی بعضی  گفت در ایران، زندگی آردن با این مساله، چندان سخت نيست مان می طور که دوست این

  .توانند با هم ارتباط داشته باشند می جمع شوند، گپ بزنند و

است آه دیگر در  است و در حدود یك سال آه به تازگی از ایران آمده» مانی«ای است به نام   ساله٢۴جوان  زمانه پسر یكی از مهمانان امروز آافه

 درباره زندگی (سی آانادا تهيه آننده شبكه سی بی) «نژاد فرید حائری» نی از طریق فيلمی آشنا شدم کهبا ما. آند ایران زندگی نمی

 تهيه کرده است گراها همجنس

 وجود داریم، از ما نترسيد

 .همجنسگراها حدود یک سال پيش از ایران خارج شده است است که به خاطر دردسرهای زندگی  ساله ٢۴مانی یک جوان همجنسگرای 

*** 

 آنی؟ اینجا چكار می. در ایران تهيه شده است  و شناسيم آه از شبكه سی بی سی پخش شده ما تو را از طریق فيلمی می! مانی

 .ام  روزی است آه به دنيا آمده١١-١٠! ام تازه متولد شده! زندگی جدید

شما مگر چند نفرید . هاست تيتر اول بسياری از رسانهنداریم،  گرا نژاد در مورد اینكه ما در ایران همجنس های آقای احمدی االن حرف

 شوید؟ نمی آه دیده

گروه  باالخره ببينند مگر نبودن این. را زدند، تا باعث شود آه باالخره به فكر ما بيفتند نژاد بسيار متشكرم آه این حرف اوال من همين جا از آقای احمدی

گرایان و بطور آلی  فعال حقوق بشر در زمينه همجنس ی آه من خودم شخصا به عنوان یكهای خواستم بگویم آه نامه امكان پذیر است؟ من می

گویند یا  ها را نمی این موضوع هستند آه ایشان انسانی هستند آه واقعيت گر نژاد، همه نشان فرستادم برای آقای احمدی ایران می LGBT جامعه

چه از ایشان، چه از آقای (ام و تقاضا آردم  فرستاده ای از اسناد نيز برای ایشان  مجموعهگرا بودم و یك چون من خودم همجنس. بگویند توانند نمی

 .آنند و حقوق اسالمی را عوض آنند  آه حقوق ما را نيز درك )خاتمی

درصد از   تا هفتدهد آه شش  است، آه نشان می٢٠٠۵ام متعلق به سال  آخرین آماری آه من خوانده !اما اینكه ما چند نفریم؟ ما خيلی هستيم

جمعيت دارد، شش یا پنج درصد آن را در نظر   ميليون نفر٧٠اگر در آشور خودمان آه در حدود . هستند LGBT گرا و جزء جامعه ای، همجنس هر جامعه

 شوند؟ بگيریم، چند نفر می

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٨٢  



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٨٣  

 .نفر شود در حدود سه ميليون چيزی می !ام خوب نيست من ریاضی

آسانی آه هویت جنسی شبيه به تو دارند در ارتباط  شناسيد؟ اساسا در ایران با بينيد و می میچند نفر هستيد آه همدیگر را 

 ای؟ بوده

 .شناسند می همه همدیگر را) بخصوص در تهران(گرایان مرد در ایران  اساسا همجنس. بسيار زیاد هستند در ایران آه

 شناسيد؟ چطور همدیگر را می

داریم آه براحتی همدیگر را  قدر با یكدیگر رابطه آن. ها ها و پارك شاپ از طریق آافی. های اینترنتی و چتroom از طریق. ها از طریق مهمانی

 چون خارج از جمع یك مقداری. آنند و نه خارج از جمع گرایی در جمع خود می همجنس در تهران بسيار زیادند و بسيار راحت ادعای. شناسيم می

 .شود مشكالت برایشان ایجاد می

 یعنی چه؟» یك مقداری مشكالت«ین ا

اوال یك . گراست فرزندشان همجنس برای خانواده، پذیرفتنی نيست آه. آید، عمدتا در خانواده است گرایان بوجود می همجنس مشكالتی آه برای

این  هایی آه به حد تحمل  را نيز آنالبته این لغت. »باز همجنس«: فهمند آلمه را خوب می فقط یك. دانند چيست فهمند و نمی ای را نمی چنين آلمه

شود آه  و بعد در خانواده شایع می! به همين راحتی. آنند می خطاب» ا وا خواهر«صورت پسران خود را،  در غير این. فهمند اند، می حرف رسيده

ما چه ! خدایا«: آنند این است آه می فكری آهمعموال اولين . خورد اولين ضربه به خود خانواده، یعنی پدر و مادر، می. است «ا وا خواهر«فرزندشان 

 «گناهی آردیم آه فرزندمان این چنين شد؟

ات با  دیگر، احساس آردی آه عالئق جنسی در مورد خودت صحبت آنيم؛ تو از آی متوجه هویت جنسی خودت شدی؟ به عبارت

 دیگران متفاوت است؟

دادم، متوجه شدم  را درباره خود تشخيص می اما به خاطر دارم؛ زمانی آه چيزهایی. ارمخيلی آوچك بودم و سنم را دقيقا به خاطر ند !بسيار قدیم

 .آه عالئقم نسبت به جنس موافق خودم است

 منظورت قبل از سن بلوغ است؟

 دوست دارم بيشتر شدم آه من آن زمان متوجه. دادم بلوغ بود آه من هنوز در آن زمان مسائل جنسی را تشخيص نمی این مربوط به قبل از سن. بله

 و این مساله را. ها بهتر رابطه دوستی برقرار آنم مرا درك آنند و من بتوانم با آن ی پسرها؛ پسرهایی آه بتوانند هم نه همه آن. با پسرها باشم

 .دادم ابتدا اصال اهميت نمی در. های چهارم دبستان تا اول راهنمایی متوجه شدم آه با بقيه فرق دارم حدفاصل سال

 گویی یعنی چه؟ این فرق آه می

ها  ای به آن عالقه آنند آه من اصال ها هستند و آارهایی می در حال صحبت آردن از دختران و دوستی با آن فرق یعنی همين قضيه آه دوستانم

خواستند آه  همه از من می. ن نرومخانه باشم، با آامپيوتر بازی آنم و بيرو در. مثال من خيلی دوست داشتم آه در خانه به مادرم آمك آنم. ندارم

داد و این مساله خيلی راحت و با یك گفتگو در  نكته خوب این بود آه مادر من این مساله به راحتی تشخيص. ها فوتبال بازی آنم و با آن بيرون بروم

 .خانواده حل شد

 ، چيست؟)دختر یا پسر(ن دارند فرزندشا های اینچنينی ها پس از فهميدن گرایش اولين برخوردی آه معموال خانواده

 .برخوردها متفاوت است

 هایی بگویی؟ توانی نمونه می

رابطه او را با دوستانش  .آنند بعد او را درون اتاق حبس می. آنند نمونه این است آه بدن فرزندشان را وارسی می من چند نمونه دارم آه بگویم؛ یك

آه اگر  آنند با خودشان فكر می. آنند به طور آلی یك زندان برای فرزندشان ایجاد می. آنند می را قطعاینترنت . گيرند موبایل او را می. آنند قطع می

 .یك ماه به این منوال سپری شود، مساله حل خواهد شد

سخره ماجرا قسمت عجيب و م. آردند شناختم آه همه بزرگان خانواده جمع شدند و او را به قصد آشتن تنبيه شخصی را می در همين زمينه، من

 اگر فاعل باشی آه اشكالی! تو در این روابط فاعل هستی یا مفعول؟! این روابط چيست؟ پرسيد آه نقش تو در آن بود آه مادربزرگ این شخص می
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االن اشاره کردی مثال ابرو بردارند یا آارهایی از این  خودت به ابروهایت(یعنی چه؟ . ت انجام دهمگفتی آه حرآات جلفی ممكن اس

ای آه  پسرانه دهند، یا تظاهرات گرا از خودشان بروز می همجنس ای آه بعضی از پسرهای زنانه این تظاهرات) دست انجام دهند

  شود؟ محسوب می است؟ یا یك فرهنگگرا دارند، این یك عمل ناخودآگاه  بعضی دخترهای همجنس

 آند؟ یا این رفتار بدون اینكه خود را آنترل آنم، بروز می یعنی من چون گی هستم، باید اینگونه رفتار آنم؟

یعنی از سنين آودآی . خود انسان نيست ها یا نازك صحبت آردن یا آشيدن صدا آه دست رفتارهایی وجود دارند، مثل تكان دادن دست یك سری

  .برند می یك آلمه نفرت انگيز را به آار! به همين راحتی. است» ا وا خواهر«گویند آه او  می همه. دهد آه تو با بقيه فرق داری شان مین

اما برخی هستند آه ابروهای خود را . ابروهای خود را مرتب آنم خواهم برای گردش به خيابان بروم؛ ممكن است آمی اما فرض آنيد من می

آنند آه در ایران خيلی عجيب  می آنند و آارهایی از گوشواره استفاده می. آنند آرایش شدید می. آشند برای خود ابرو می د، با مدادتراشن می

. آارها بد است گویم آه این من نمی. آنند، چه برسد به پسرها ها را چپ چپ نگاه می آنند، همه آن می در ایران، وقتی دخترها خيلی آرایش .است

 .ای مثل ایران امكان پذیر نيست در جامعهاما 

  

 !ولی اگر مفعول باشی، وای به حالمان! ندارد

برو . برو توبه آن. خدا رو بياوری تو باید به. این آار گناه دارد! منعزیز «: گویند آه می. روبرو هستيم آه مذهبی هستند هایی در مرحله بعد با خانواده

متاسفانه  .داند آند و علت را ناراحتی اعصاب می روانپزشك ابتدا آمی قرص تجویز می. برند می پس از مدتی او را پيش یك روانپزشك» .نماز بخوان

شوند از عهده دآتر نيز  بعد از آنكه متوجه می. هموسكشواليتی مبتالست  به بيماریآنند آه فرزند شما سواد، نهایتا اعالم می برخی از دآترهای بی

ها، و نتيجه نگرفتن،  ی این راه پس از آزمایش همه .بندیم تا شفا بگيرد بریم و می گویند آه او را به مشهد یا مكه می نيست، با خود می آاری ساخته

 .آنند فرزند خود را طرد می

 جامعه چطور؟ در مدرسه؟ در دانشگاه؟ در. است و پذیرفته شدی واده با تو راحت برخورد شدهتو گفتی آه در خان

دادم، آه  انجام می به این معنی آه اگر من یك سری حرآات جلف را. شود، در اآثر مواقع به خودم مربوط بود اینكه در جامعه چطور با من برخورد

باشد،  گرایان رایج می متاسفانه در ایران یك دیدگاه اشتباه آه در بين همجنس .گرفت صورت میبا من برخورد بدی . گرا هستم نشان دهم همجنس

چيزی هست در دل انسان، آه دوست . آنند آنند خود را شبيه دخترها آنند خود را شبيه پسرها و پسرها سعی می آه دخترها سعی می این است

 .دارند اینگونه باشند

ای آه هویت جنسی شبيه به تو  اند؟ یا شنيده به تو گفته آید؟ چقدر این عبارت را در ایران بدت می» ا وا خواهر«گفتی آه از آلمه 

 باشند؟ زده دارند، این حرف را

 .است شده از این آلمه نفرت دارم، اما عادی! ام احاال از صورتم تراشيدههایی آه ت ریش به اندازه همه! ام؟ را شنيده» ا وا خواهر«بگویم آه چقدر 

 دهد؟ گراها را آزار می چه چيزهای دیگری همجنس

قول خودشان  ها به خيلی. آه آخی ندارد این! گناه دارد یعنی چه؟ خوب گی است دیگر» !گناه دارد! آخی» «!است بيچاره گی! آخی» :گویند می

داریم،  (گرای زن جنس هم(داریم، لزبين) گرای مرد جنس هم(داریم، گی) گرا دگرجنس(استریت .ال، ما آنرمال هستيماستریت هستند و نرم

 .هم داریم) گرا جنس دو(بایوسكشوال 

 است آه خدا  یاین چيز .ما چيده باشند و از ما خواسته باشند آه مثال گی را برداریم، یا لزبين را برداریم اینطور نيست آه پنج تا بشقاب جلوی

 .است خواسته

فرهنگيتان، امكان دارد آه بتوانيد به هم نزدیك شوید و از  بينی، صرف نظر از عالیق فكری و وقتی آه یك نفر را در مهمانی می

 به مرحله پارتنری برسيد؟ مرحله دوستی ساده بگذرید و

با هم دوست  آنيم داند، سعی می دانيم آه او هم همه چيز را در موردمان میواقعا خوشمان بياید و ب اگر از یك نفر. آنيم می) تالش کردن) try ما

 .باشيم

باید تشخيص دهيد آه چه آسی ممكن است . نيست هایتان زیاد هرحال شما انتخاب به. حرف بزنيم)تالش کردن Try(ین در مورد ا
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 .باشيم توانيم انتخاب داشته مان میفقط دربين خود. توان بود ها آه اصال نمی استریت با  .بتواند با شما باشد

چگونه ) توانند آنقدرها خود را بروز دهند در ایران نمی گرایانی آه جامعه همجنس(هرحال در همان جامعه محدودی آه شما دارید،  به

 .محدود هستند جمعيت زیاد است؛ اما به لحاظ اجتماعی. ی ما محدود نيست جامعه آنيد؟ می پارتنر خود را انتخاب

توانم  ولی فرضا اگر من گی باشم، نمی. االن گی هستی مثال تو. توانيد هویت جنسی خودتان را بروز دهيد منظورم این بود آه نمی

 .دهند می ها از خود بروز توانی رفتاری از خود بروز دهی آه به طور معمول گی تو نمی چون. تشخيص دهم آه تو هم گی هستی

چون ما اآثرا به (آسی را دیدیم و فهميدیم آه گی است،  وقتی. بينيم به عنوان پارتنر انتخاب آنيم س را میتوانيم هرآ نمی. خيلی سخت است

 .آنيم try توانيم راحت انتخاب آنيم، پيشنهاد بدهيم و می) پارتی همه گی هستند گی رویم و در پارتی می گی

 ؟جنسی توی این رابطه چقدر عواطف دوستانه حاآم است و چقدر نياز

 .ی رابطه، عشق و دوستی است، مثل روابط زن و شوهر همه. ندارد شوند وجود ی جنسی هنگامی آه دو نفر پارتنر می اصوال خواسته

 .نه پارتنر تو االن پيش تو نيست؟

 آنی؟  جدید فكر می آیا به یك رابطه

ای آه  رعایت آن در خانواده رایشی آه دارد، باید به اخالق ومن اعتقاد دارم آه انسان هر نوع گ. آنم بكشد، صبر می هرچقدر طول! به هيچ وجه

بنشينيم،  وقتی یك لحظه آنار هم. خواهيم از پارتنر خود آرامش بگيریم ها می ما گی .شود باید حریمی برای خود قائل. آند، احترام بگذارد درست می

االن آه از هم دور هستيم، . سفر خارجی و گردش بيشتر است  صدهایک سيگار که با هم بكشيم، لذت این از) مثال ما هر دو سيگاری هستيم(

شاید . تواند باشد عشق وجود ندارد و نمی این وسط هيچ چيز جز .آنيم آشيم، گریه می وقتی دور از هم سيگار می. دانيم می بيشتر قدر همدیگر را

 . هم سكس نكنيمشاید ما در دو ماه، یكبار در حریم خصوصی خود بيشتر بتوانم توضيح دهم؛

توانيد همدیگر را مالقات آنيد؛ به  می. همدیگر را انتخاب آنيد توانيد بينيد و در آنجا می ها همدیگر را می پارتی تو گفتی آه در گی

دانشجو و دیگری  شناسم؛ یكی پارك من حداقل دو مكان را درایران، برای مالقات، می. شناسيد هویتش را می عنوان آسی آه دیگر

گرایان بتوانند همدیگر را در آنجا مالقات  وجود دارد آه همجنس های عمومی در تهران یا سایر شهرها چنين مكان آیا این. خان آریمپل 

 آنند؟

ها جایی  این مكان. گرایان نيست ها، جایی برای همجنس مكان آنم؛ این پرده صحبت می من بی. گرایان ارتباط ندهيد این قضيه را اصال به همجنس

آسانی نيستند . گيرند پول می آنند و ها هستند، تجارت می چون آسانی آه در این مكان. قصد فروش بدن خود را دارند هایی آه است برای انسان

اشخاصی  آسانی آه به دنبال چنين. آیند آیند، فقط و فقط برای پول می دانشجو یا پل آریمخان می معموال آسانی به پارك .آه به دنبال پارتنر باشند

 .روند می های مریضی هستند آه به دنبال یك بيماری جنسی به آنجا هستند، انسان

 .شنویم ها نمی است؟ ما خبر زیادی درباره آن ها چقدر ها صحبت آردی؛ فراوانی این پارتی پارتی درباره گی

ها اآثرا آسانی  در مهمانی. آنند  با هم هماهنگ میها بچه هستند آه خود) سری(های سكرتی  ها مهمانی این! خوب هيچ وقت هم نباید بشنوید

دارند با هم ازدواج آنند، اما در ایران  افراد زیادی هستند آه تصميم. البته ازدواج آه در ایران نداریم. اند هم ازدواج آرده با)جفت هستند(آیند آه  می

 دنبال پيدا آردن  به آیند، افراد مجرد هم اگر می. آیند و بيشتر با پارتنرشان میآنند  مجرد آمتر شرآت می ها افراد معموال در پارتی. پذیر نيست امكان

 .آیند یك دوست جدید به مهمانی می

 هستند؟) یا مواردی از این دست(جنسی  ها روابط آزادی برقرار است؟ یعنی مهمانان در حين عمل پارتی آیا در گی

ها، افرادی حضور دارند آه  مهمانی اما در یك سری از! ها خبری نيست آنند، اصال از این برنامه ت میپارتنر خود شرآ هایی آه همه با اآثرا در مهمانی

نيست آه آسی در  اگرچه ممكن است این حرآت زننده باشد، اما آنطور هم) دهند نمایش برهنگی می(آنند می مثال استریپتيز. آنند آار را خراب می

 .مهمانی رابطه جنسی داشته باشد

گنجند؟ یا فقط مردها در این مجالس  این چارچوب می هم در) ها لزبين(ها  آنيم، معموال خانم پارتی صحبت می ی در مورد گیوقت

 آنند؟ می شرآت



دارند،  تها با این آه دوس آیند، اما لزبين ها می اند، به این مهمانی تغيير جنسيت داده پسرانی آه. ها را ندارند ها جرات حضور در این پارتی لزبين

  . ها خود را مطرح آنند توانند مانند گی ترسند ونمی می

 شناسی؟ هایی را از این دست می آیا لزبين

او حاال حدودا (وقت ازدواجش آه رسيد . بود دختر بسيار بد بختی بود آه مادرش پنج بار ازدواج آرده. شناسم آه به ترآيه آمد را می بله، یكی از آنها

اومجبور شد آه در  .در حالی آه این دختر لزبين بود، پارتنر داشت و قرار بود ازدواج آنند. آه آخوند بود یش شوهری انتخاب آردندبرا)  است  ساله٢۴

 .اش فرار آند و به ترآيه برود شب عروسی

رید و به طورآلی در های خودتان را دا دارید، دوستی های خودتان را پس شما وجود دارید، سبك زندگی خود تان را دارید، ميهمانی

 دارید؟ ایران حضور

 پارك ملت،. رویم آنيم، به آافی شاپ می رویم، صحبت می در ایران راه می. آنيم می گيریم و گازآربنيك توليد آشيم، اآسيژن می ببينيد، ما نفس می

 .هایش را باز آند و ما را ببيند تواند چشم ی نژاد میاحمد آقای. ما هستيم! های جمعه، به رستوران توت فرنگی بروید و ببينيد آنجا چه خبر است شب

پيش از این آه به استودیو بيایيم، گفتی آه خيلی  اما تو. گرایان در ایران بسيار مشكل است با این اوصاف زندگی برای همجنس

 .سختی در ایران زندگی آنی دلتنگ ایران هستی و حاضری با هر نوع

به ) معترضند خيلی» دین«آه به این قسمت (گرای مسلمان  در ایران به عنوان یك ایرانی همجنس دوست دارم. شود دانيد، هيچ جا ایران نمی می

 .راحتی زندگی آنم

 .گرایی آه دینش اسالم است همجنس گرای مسلمان، یعنی همجنس گرای مسلمان یعنی چه؟ همجنس

 دانی؟ این حال تو خود را مسلمان می ماست، باهایی وجود دارد آه بر خالف شيوه زندگی ش ميدانی آه در قرآن آیه

و شما در این  تفاوت من. خدا ما را خيلی دوست دارد. گویم انسان خشكه مذهبی نيستم ونظر خودم را می بله و برای این حرفم دليل دارم؛ من

 .است ورد من؛ خدا من را به این صورت آفریدهآند، اما در م را می است آه شما اگر با همجنس خودتان رابطه جنسی داشته باشيد، خدا پوستتان

ات هم به خودت مربوط  این شکلی آفریدی و آیات قرآنی خواهی همه چيز را به خدا واگذار آنی و بگویی آه خدایا تو من را یعنی می

 حل آن؟ است؟ این مشكل توست، خودت این را

 .ما را ببينيد وازما نترسيد. آنيم اما ما وجود داریم و زندگی می رد،اگر چه در قرآن آیاتی مربوط به قوم لوط وجود دا! بله، دقيقا

*** 

 آنها وجود دارند: فرید حائری نژاد

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٨۶  

بودند 

از زندگی  سال پيش در سفر به تهران فيلمی یک نژاد فرید حائری .آشنا شدم فيلم فرید حائری نژاد با مانی از طریق

خواستم که در مورد این فيلم صحبت کنيم و  کند و انادا زندگی میبه سراغ فرید رفتم که در ک. گراها تهيه کرد همجنس

 :از فرید حائری پرسيدم. گراها در ایران همجنس در مورد تجربه های او در رابطه با جستجوی

  همجنسگرا سراغ داشتيد که دنبال ساخت این فيلم رفتيد؟ آیا برخالف آقای احمدی نژاد در ایران

از آنها آشنا شدم؛ چند نفری آه  در اینجا یعنی کانادا با بعضی. شناختم  را در ایران میگراهایی بله، من هم همجنس

ها در این زمينه فعال  ای از آن جالب این آه عده. بودند گراها از ایران خارج شده به دليل مشكالت زندگی همجنس

رسد، همانطور آه آقای رئيس  می به نظر. شان اطالع رسانی آنند ره مسائلگراها بودند واین آه بتوانند دربا برای همجنس و خواهان انجام آاری

  .ایران وجود دارند گراها در دانند همجنس جمهور اشاره آردند، بسياری نمی

گرا هستند و  آنی آه همجنس می پخش آردید، درباره آسانی گزارش CBC در سفری آه به ایران داشتی، و در فيلمی آه از شبكه

  .اند گرفته ا تایيد این موضوع جلوی دوربين قرارخودشان ب

جلب آنی؟ در حالی آه این گزارش در یك فضای ممنوعه تهيه  چطور توانستی اعتماد آنها را برای این آه درباره خوشان صحبت آنند

 را برای آنها ممکن است به همراه داشته باشد؟ شده و این مساله مجازات مرگ



 .آنيم، حتی در ایران دنيای دیگری زندگی می مسئله این است آه حاال زمان دیگری است و ما در. نكردممن حقيقتا آسی را مجبور 

  .دارد گرایی در ایران وجود را به گوش مردم برسانند و نشان بدهند آه حقيقت چيست و همجنس خود این دوستان مایل بودند آه حرف خود

در حقيقت . وجودی این داستان هستيم و این مسائل و مشكالت را داریم ردند و گفتند آه ما حقيقتخودشان جلوی دوربين آمدند و خود را معرفی آ

مسائل . ایران فقط مسئله قانونی نيست گرایان در دانيد آه مشكل همجنس می. آه بگویند دیگر ندیدن و نپذیرفتن ما بس است آنها ریسك آردند

بيشتر آشنا  گفتگو و اطالع رسانی آرد، چنانچه اطالع رسانی انجام شود، مردم با این اقليت جنسی، نهاتوان در باب آ فرهنگی نيز وجود دارد آه نمی

 .شوند می

 بود؟ ، آار مشكلی)آه موضوع فيلم شماست(آیا پيدا آردن همجنس گراها در ایران 

 آردم، با مانی آشنا شدم و از طریق مانی با افراد دیگر وجوهایی آه و پرس از طریق دوستانی آه در اینجا با آنها آشنا شدم. آار سختی نبود! نه

 .های خاص خود را دارند شوند و جشن می آنها دور هم جمع. های مگو است، ولی آار سختی نيست این مساله در ایران ازداستان .آشنا شدم

وردی برخوردی آه به این جرم، اعدام در ایران به م گرایی در ایران مجازات مرگ در پی دارد، آیا در جستجوهایت قاعدتا همجنس

 شده باشند؟

 .است قانون ذآر نشده گرایی در برخورد نكردم و داستان اساسا به شكل دیگری است ومجازات اعدام برای همجنس من! نه :

 گویيد؟ می هایی آه در ایران به نام لواط و مساحقه داریم چه درباره جرم

مرگ است اما هيچ توضيحی در باب این آه چه آسی و با چه هویت جنسی مرتكب  مجازات لواط. ضيح بدهمخواستم در این مورد تو بله، دقيقا می

هستند و به جنس موافق خود عالقه  گرا هيچ صحبتی ازاین آه افرادی هستند آه اساسا همجنس. است شده، در قوانين ذآر نشده چنين عملی

 .است نيامده يانسكشوال هستند به م دارند، یا ترانسكشوال یا بای

من شنيدم آه . آنند آنند و یكی را لواط ذآر می اتهامات آنها اضافه می به) است یا نه آه انجام شده(در مورد اعدام چنين افرادی، غالبا چند جرم دیگر 

است و  اما از اولين موارد اتهام آنها لواط بودهداده بودند،  اند، گویی آه جرائم دیگری را نيز به آنها نسبت نوجوان را به این جرم اعدام آرده در مشهد دو

 .اضافه شده بود بعد از آن اتهامات دیگر

***  

 !بعيد است: سعيد دهقان؛ وکيل و حقوقدان

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٨٧  

باشد؛ " گرا همجنس"اصلی این آلمه  بعد از حرفهای آقا احمدی نژاد و جستجوی موفق ما، فکر کردم که شاید مشكل

آند و شاید آنها با عنوان دیگری در ایران شناخته  یاد می" باز همجنس"  آن به عنوانلغتی آه آقای احمدی نژاد، از

 :از او پرسيدم آه سعيد دهقان؛ وآيل و حقوق دان ایرانی رفتم و برای همين به سراغ  .شوند می

 تعریف دیگری دارد؟ آنيم در ایران گرا صحبت می  آیا آن چيزی آه ما از آن به عنوان همجنس

 در١٣٧۵ضمنا در قانون مجازات اسالمی آه در سال . شود باز مطرح می بيشتر اصطالح همجنس واهيم از نظر ادبی بررسی آنيم، در ایران،اگر بخ

مردان به نام لواط مطرح است ومجازاتی بسيار سنگين  بازی بين است، اصطالح همجنس ایران نهایی شده و به تازگی به صورت آزمایشی تمدید شده

 .مساحقه نام دارد و مجازات آن تا سه مرتبه شالق است و مرتبه چهارم، اعدام است ما در مورد زنان، این جرما. دارد

 باشد؟ هایی در دادگاه موجود بوده آه جرم آنها لواط یا مساحقه آیا پرونده

 م و اگر هم بوده به این دليل مطرح نشده آه در مرتبها ای ندیده ام و پرونده نشنيده ، من تا آنون خبری)روابط جنسی بين زنان(درباره جرم مساحقه 

شود، اجرای حكم نيز، بی سر و صدا، در  شالق ختم می اول با شالق، موضوع پرونده مختومه اعالم شده و طبيعی است آه وقتی مجازات جرمی به

  .پذیرد صورت می اتاق دوایر اجرای احكام آيفری

 شود و بازی بين مردان آه با نام لواط مطرح می در مورد همجنس. ام ها نبوده پرونده تا آنون شاهد این گونهبه دليل نادر بودن موضوع، بنده شخصا 

. ها زیاد نيست، اما آم هم نيست گرچه تعداد این پرونده. ام نبوده هایی بوده آه من در آنها دخيل مجازات آن، در همان مر تبه اول اعدام است، پرونده



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٨٨  

مثل جرم زنای محصنه، شرایط سختی  این اتهام، در اجرا با چالش روبرو است؛ به دليل این آه شرایط اثبات چنين جرمی، درست آه مجازات در حالی

 .است

 است؟ آنيد، شامل چه مواردی این شرایطی آه از آنها صحبت می

ید چهار مرد عادل، شاهد و ناظر چنين عملی باشند، طبيعی است، زمانی آه با های اثبات چنين جرائمی است و شهادت چهار مرد عادل، یكی از راه

عدالت چهارمردی آه شاهد جرمی به  شود این است آه؛ شود و اساسا نكته ظریفی آه در اینجا مطرح می مجازات، سخت انجام می اثبات جرم و

 .نام لواط یا زنای محصنه هستند، زیر سوال است

 مجازات ارتكاب جرم لواط چيست؟

 .است در واقع همان اعدام) آشته شود(در قانون مجازات اسال می پيش بينش شده، قتل است وحكم  نوان مجازاتی آهع. اعدام، قتل

گرایی اآتسابی نيست بلكه ذاتی است و  همجنس شود آه این مسئله های مختلف، این بحث مطرح می در غرب و در خيلی از آشور

 است؟ اصال در ایران چنين بحثی مطرح شدهآیا  .اند بر همين مبنا، این مسئله را پذیرفته

این موضوع را  خصوص جرم شناسان این مسائل مطرح است و با مشاوره آسانی آه در علم پزشكی تخصص دارند، در ميان روانشناسان و به

احقه همچون زنا، جزو حدود به حساب نيستند، به این دليل آه لواط و مس اما در قوانين و محاآم ما، برای این موضوع اهميتی قائل. آنند بررسی می

قضات محاآم دادگستری ایران، در این زمينه  در نتيجه هيچ آس از. ای از جرائم اسالمی هستند، آه تعليق و تخفيف ندارند درحوزه آیند و حدود می

 .اند شناسان در مباحث آآادميك به آن پرداخته است، اما جرم هيچ دخل و تصرفی نكرده

 واقع قسمتی از قوانين شود؟ مطالعات آآادميك، طی روندی وارد تصميم گيری قضات شده و درآیا ممكن است 

تهران را،  در واقع سازمان ما قصد دارد آه تحقيقات واحد جرم شناسی دانشگاه. این قضيه هستيم ما در سازمان غير دولتی حقوقی خودمان، پيگير

های موجود فاصله دارد و بعيد است  اما اميدواری ما با واقعيت. برساند  ارائه داده و به تصویبدر نهایت به شكل طرحی از طریق نمایند گان مجلس

 .صحن علنی مجلس مطرح شود چنين طرحی در

***  

چنين با هم. گرای ساکن تهران را هم مرور کردیم های یک همجنس و البته تجربه گرای ایرانی در آافه زمانه امروز ميزبان مانی بودیم؛ جوان همجنس

 .وآيل و حقوق دان ایرانی هم گفتگو کردیم حائری نژاد؛ تهيه آننده فيلمی درباره زندگی هم جنس گرایان در ایران و سعيد دهقان؛ فرید

 .نيستپيدا کردن آنها زیاد سخت  گرایان ایرانی به آقای احمدی نژاد، نبودیم بلكه فقط خواستيم نشان بدهيم که همجنس ما به دنبال اثبات وجود
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 پاسخی به اظهار نظر ها در سایت بی بی سی

 

تالشی برای درک واقعيات "چند روز پيش سایت فارسی بی بی سی مطلبی با عنوان 

بسياری از مردم در این برنامه اظهار نظر کردند که به برخی از . منتشر کرد" انجامعه ایر

 . آنها باید دوباره پاسخ گفت

 "ما همجنسباز مثل کشور شما نداریم، در کشور ما چنين چيزی وجود ندارد" 

ه همراه داشت که فکر می کردند او به راحتی بر محمود احمدی نژاد گرچه در سالن محل سخنرانی در دانشگاه کلمبيا، خنده حضار را بی این گفته 

 .واقعيات جامعه ایران چشم بسته، اما از سوی جامعه همجنس گرایان ایران، مفهوم دیگری داشت

ران  آقای احمدی نژاد موضع گيری صریح دولت ای یآنطور که آرشام پارسی، دبير کل سازمان دگرباشان ایرانی مستقر در تورنتو می گوید، این گفته

 .را در مقابل همجنسگرایان نشان می دهد

از سوی . نام دارد که هر دو با مجازات روبروست" مساحقه"زن  و بين دو" لواط"همجنسگرایی بين دو مرد در ایران و برطبق قوانين اسالمی جاری 

 .ندداده شده که همان مردان زیبارو هست" لمانغ"های مذهبی اسالمی در بهشت وعده دیگر، درآموزه 

 پذیرش همجنسگرایان در جامعه

به گفته رضا کریم زاده، روانشناس که روی مسئله همجنسگرایان درایران به طور ویژه تحقيق کرده، می گوید در همه مذاهب اسالمی هم این 

 بين دو مرد چنانچه یکی از قانون جاری نيست و به عنوان مثال درميان پيروان مالکی که یکی از چهار مذهب مهم اهل تسنن است، داشتن رابطه

 . باشد، اشکال شرعی ندارد اوآنان مردی آزاد ودیگری غالم

زندگی مشترک دو همجنس در ایران در غالب یک خانواده، نه از سوی اجتماع و نه از سوی دولت پذیرفته نيست، اما وضعيت همجنسگرایان 

 . داردع سياسی هم اوضاو  به دولت بستگیهميشه در ایران این گونه نبوده و این موضوع 

 ایران هم از این قاعده  یبسياری از صاحبنظران مسایل اجتماعی معتقدند که درصد مشخصی از افراد یک جامعه، همجنسگرا هستند و جامعه

 کهن نشان از طبيعی غالم و شاهد در ادبياتی مستثنی نيست و از سوی دیگر این موضوع در ادبيات وتاریخ ایران هم وجود داشته و بحث در باره 

 .بودن این موضوع در اذهان پيشينيان ما دارد

 جا نيفتاده، اما از اواخر قرن  مسئله همجنسگرایی در همه جای دنيا موضوعی حساس است و دربسياری از جوامع غربی هم هنوز کامًالاساسًا

 . بخشی اصلی از هویت فرد بوده و همواره با اوستیا دگر جنس گرایی  جنسگرایی نوزدهم به این سو، تمایل جنسی افراد، یعنی هم

زندگی برای کسانی که شيوه ای به جز دگر جنسگرایی معمول را در ایران انتخاب کنند، چندان راحت نيست، تجربه های شخصی این افراد، نشان 

 . شان دارد جامعه برسر هویت م آنها با خانواده وواز درگيری مدا

 زندگی مشترک

اگر در خفا رابطه . مجنسگرایان در ایران مجبور به گزیدن یک زندگی معمول و حتی ازدواج می شوند، بسياری از آنان بچه دار می شوندبسياری از ه

 و اگر این کار را نکنند، برای هميشه خود را از از آن با خبر شود،همجنسگرایانه خود را ادامه دهند هميشه با این نگرانی مواجهند که کسی ی 

 . محروم کرده اند ای که همگون با گرایش جنسی شان است جنسی یهرابط

لفه های دیگری ؤدر این موضوع م. و گفت که هيچ دو همجنسگرایی در ایران زندگی مشترک ندارند با وجود این نمی توان حکمی کلی صادر کرد

 .نظير تمکن مالی و شغل و موقعيت اجتماعی افراد هم نقش دارد

اگر  ند و هستند خود را شبيه زنان می آرایو چنانچه مرد  متفاوت دارنداینان ظاهریکه  آن است سگرایاندر جامعه ایران از همجنتلقی اغلب افراد 

 .زن هستند ظاهری مردانه را ترجيح می دهند

  . ا متفاوت اندیان، با ترنس سکشوال هوال یا همجنسگراشهموسک و ند متفاوت ا این دو پدیده کامًالاما بر اساس تعریف علمی،

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٨٩  



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٩٠  

 والشترانسک

 از اینکه چه جنسيتی دارد آگاه است، یعنی اگر مرد باشد، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی مرد وال کسی است که کامًالشوسکهم

 درواقع هميشه وال کسی است که اگر بدنی مردانه دارد، در روحيات و روان زن است وشاما ترنسک. گرایش جنسی اش نيز به مردان استاست و 

 .  او نمی بایست با اندامی مردانه به دنيا می آمده استفکر می کند که اشتباهی رخ داده و

 . را پذیرفته است هاوال ها، یعنی کسانی که خواهان تغيير جنسيت خود هستند را به عنوان بيمار تلقی کرده و آنشجمهوری اسالمی ترنسک

قالبی دیگر به زندگی  در تغيير داده وجنسيت خود از راه عمل جراحی ود دارد که اجازه داده که این افراد همينطور فتوایی از آیت اهللا خمينی وج

 می دهند تا بتوانند در جنسيتاستفاده از هورمون جهت تغيير  برخی معتقدند که همجنسگرایان ایرانی با علم به این موضوع، تن به .ادامه دهند

 . رابطه داشته باشندخود قالب تازه به راحتی با همجنس 

وال ها کار می کند می گوید نمی توان تصور کرد که کسی که تن شی در بلژیک که از نزدیک با ترنسکبا وجود این شهرزاد پور عبدهللا مددکار اجتماع

ش  اهمجنس بدن غير برای یک همجنسگرا، به هيچ عنوان چرا که اساسًا. به چنين کاری می دهد به لحاظ روحی و جسمی ارضا خواهد شد

 . دیگر مورد توجه مردان همجنسگرا نيستیک مرد همجنسگرا پس از تغييرجنسيت . جذابيتی ندارد

هيچ کس به راستی نمی داند که همجنس گرایی یک موضوع اکتسابی است یا فرد همجنسگرا بدون اینکه انتخابی داشته باشد، چنين آفریده 

 همجنسگرایان در ایران به گونه ای است که همجنسگرایان مرد را بيشتر زنانه تصور می کنند و  ی دربارهموضوع این است که دید جامعه .می شود

حاليکه در زندگی واقعی  دیگری مفعول است در  فاعل و رابطه ای برابر نيست و یکی از آنها حتمًا کهبنابراین رابطه دو مرد را به گونه ای می بينند

 . به این شکل نيستآنانی همجنسگرایان، رابطه 

حتی قوانين مربوط به آن از برخی از کشورهای غربی   سالهاست که از سوی نظام اسالمی پذیرفته شده وير جنسيتتغيی گرچه در ایران، پدیده 

 . ایران چندان راحت نيست یوال ها در جامعهشتر است اما زندگی برای ترنسکهم پيشرو

 :نظرات شما

 دزدی، ،مشکالت اعتياد ، نان، مسکن. تر دارد که نمی دانم چرا در مورد این موضوع اظهار نظر خواسته شده الت مهمایران آن قدر مشکی جامعه 

  مشهد–حسين واقعًا هدف از این نظر خواهی چيست؟ . امنيت

حقوق بشر صحبت کرد و آن نمی توان از .  دگرباشان جنسی نيز جزئی از جامعه ی ایران هستند و حقوق دگرباشان جنسی، حقوق بشر است-- 

حقوق بشر متعلق به تک تک انسان هاست خارج از رنگ، نژاد، زبان، مليت، جنسيت، گرایش های . را متعلق به قشر خاصی از جامعه دانست

 .  جامعه ی ایران با مشکالت عدیده ای روبروست و مشکالت دگرباشان جنسی جزو آن مشکالت است. مذهبی و گرایش های جنسی

 

نياز عنان : این پدیده ناشی از دو عامل بوده و هست.  باید فکر کرد نيزکنار مسأله همجنس گرایی، به مسأله پسربارگی و بچه بارگی در ایراندر 

. دکترعلی شریعت. آید و راه حل منطقی می طلبد هر دو مورد، یک بزهکاری به حساب می در.  جنسی، و انحراف شخصيتی یگسيخته

  فرانسه–کاشانی 

بچه بازی یک جرم است و . رگی و بچه بارگی همان بچه بازی یا پدوفيليا است باید آن را از همجنسگرایی جدا کرد اگر منظور از پسربا--

داشتن هر گونه ارتباط جنسی با افرادی که به سن . بچه بازی فقط منحصر به ارتباط با پسر ها نمی شود. همجنسگرایی یک گرایش جنسی

. نرسيده اند جرم است و تجاوز محسوب می شود و به جنسيت آن ها مربوط نمی شود)  سالگی در ایران١۶(روع روابط جنسی قانونی برای ش

رفتارهای . نياز عنان گسيخته ی جنسی و انحراف جنسيتی شاید دليل برای تجاوزهای جنسی باشد اما به گرایش جنسی افراد مربوط نمی شود

به عنوان مثال عده ای اقدام به برقراری ارتباط جنسی با حيوانات می کنند و این یک گرایش .  جنسی نيستندجنسی عاملی برای تعریف گرایش

 . جنسی نيست

 

 – حسينی در ایران کدام حق عمومی ملت رعایت می شود که حاال حقوق همجنسگرایان که درصد قليلی را تشکيل می دهند رعایت شود؟
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 تهران

معه ایران رعایت نمی شود اما این دليل نمی شود که چون همه تحت فشار هستند پس تالشی برای رفع آنها صورت حقوق خيلی از اقشار جا --

سازمان های زنان، کودکان، فعاالن سياسی، گروه های . امروزه سازمان ها و افراد زیادی هستند که از حقوق انسان ها دفاع می کنند. نگيرد

 . مذهبی و همچنين دگرباشان جنسی

 

توانست در این مورد بگوید، حرف ایشان از روی برنامه ریزی نبود، من   مخالفم، آقای احمدی نژاد چيز دیگری نمیبا گفته های آرشام پارسی کامًال

کنم و یک همجنسگرای علنی هستم، خانواده و آشنایان بعد از برون ایی من نظرشان نسبت به همجنسگرایی عوض  خودم در تهران زندگی می

  تهران-اهمجنسگر. کنم برون آیی بهترین راه برای از بين بردن مشکالت همجنسگرایان در ایران باشد ، فکر میشد

خوشحالم که روند آشکارسازی شما موفقيت آميز بوده .  چراغ مطالبی نوشته شده است٣٣ در ارتباط با سخنان آقای احمدی نژاد در شماره ی --

آشکارسازی شرایط ویژه ای نياز دارد که ممکن است به . راه حل مناسبی برای از بين بردن مشکالت دانستاست اما نمی توان آشکارسازی را 

شاید زندگی در شهرهای بزرگ این فرایند را آسان تر کرده باشد اما . بسياری از دگرباشان ایرانی چنين شرایطی را ندارند. راحتی فراهم نشود

در بسياری از شهرهای ایران شرایط بسيار بدی وجود دارد و آشکارسازی . نحصر به شهرهای بزرگ دانستنمی توان تمام جامعه ی ایرانی را م

 . نمی توانيم تجربه های شخصی را به کل جامعه ی ایران تعميم دهيم. شاید به قتل فرد نيز منجر شود

 

ای کاش جامعه و فرهنگ .  و همنوعاست باز هم انسان را فرد همجنسگدر هر دو صورت و  علت ژنتيکی دارد و یا علت روانیهمجنس گرایی یا

 باید بگویم که چرا  وجود نداردحيواناتميان ن شخصی که نوشته بود همجنسگرایی در آدرجواب . گرفت  را فرا میtoleranceکم کمی  ایران کم

  لندن–رضا .  هادلفيندر ميان هست برای مثال 

 . همجنسگرایی به همان اندازه طبيعی است که دگرجنسگرایی. علمی استيه ی  ژنتيکی بودن همجنسگرایی تنها یک فرض--

 

دمها در این مورد از حيوانات هم آ شرمنده هستم که بگویم حتی حيوانات هم به همجنسان خود نظری ندارند و ما من به عنوان یک انسان واقعًا

  تهران–علی . پيشی گرفتيم

 

به عنوان مثال . نسان و حيوان نگاه کنيم، انسان ها خيلی کارهای دیگری می کنند که حيوانات انجام نمی دهند اگر بخواهيم این طور به تفاوت ا--

اما انسان همه چيز خوار است و نه تنها ميوه و ... حيوانات یا گوشتخوارند یا گياه خوار و . انسان در غذا خوردن هم از حيوانات پيشی گرفته است

کاری که خيلی از حيوانات انجام نمی دهند و گوشتخواری درصد عمده ی حيوانات را در .  الشه ی حيوانات را نيز می خوردگياهان را می خورد بلکه

آیا این را می توان به عنوان یک معيار برتری حيوان نسبت به انسان دانست؟ همانطور که گرایش به جنس مخالف در حيوانات وجود . بر نمی گيرد

 . گرایش های همجنسگرایانه دیده شده است... به عنوان مثال در شتر، گاو، دلفين، پنگوئن و . س هم در حيوانات وجود دارددارد گرایش به همجن

 

من در ایران با فردی در رابطه .  طبيعيه و بيماری نيست و نميتونه باشهجنسی واقعًای همجنسگرایی و همجنس دوستی در قالب عشق و رابطه 

عشقی عميق با محبت و مهربانی بين ما ایجاد شده بود ولی ما به خاطر شرایط جامعه و قوانين . ز صميم قلب دوست داشتيمبودم و همدیگه رو ا

تونستيم با هم باشيم و از هم و وجود هم و عشق به هم  ها می تونستيم با هم باشيم و فقط بعضی وقت ضد بشری حکومت آخوندی ایران نمی

این جدایی به حدی برای هر دو ما کوبنده بود که ما مریض شده . بار از سوی خانواده برای تحصيل به امریکا فرستاده شدمتا اینکه به اج. لذت ببریم

 تا اینکه من دلمو باز کردم و این موضوع رو به یکی از آشناهای  بودیمگينکردیم و اندوه بودیم و از راه دور برای جدایی که بين ما افتاده بود گریه می

به کمک این فرد و به کمک .  از ایران خارج کنيم رووتداری داد و گفت باید پارتنر اون که فردی با سواد و با ادراک بود منو دل. تو امریکا فاش کردمخودم 

 دیدن اون در .ی به امریکا آمدیبعد از سه سال جدا ا برای پارتنر من تهيه شد و اوگرفتن ویزی  هزینه  ی امریکایی کليهانهمجنسگرایانجمن یه 
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ه از عشق و دخيلی عادی و آکن. که با هستيم و زندگی خيلی خيلی خوبی رو داریم است  سال و اندی٢٠مدت االن . بودای فرودگاه دنيای تازه 

  امریکا-مرتضی . محبت و صفا

م حتی اندک درصدی از مردم ایران بعيد می دان. سفانه شعور جامعه ایران با درک مسایلی از این دست فاصله ای بسيار طوالنی داردأمت

له ایست که تا چندین سال دیگر نيز در أهای دگرباش مس تصوراتی بسيار ابتدایی نظير بيمار بودن انسان. همجنسگرایی را پذیرفته شده بدانند

 کانادا-عليرضا. ایران حل نخواهد شد

در خيلی از .  نمی گردد و نمی توان آن را با شعور انسان ها سنجيدبه نظر من قبول همجنسگرایی تنها به منطقه ی جغرافيایی ایران بر --

پذیرفتن . معموًال انسان ها قبل از اینکه چيزی را بپذیرند و بشناسند، آن را انکار می کنند. کشورهای غربی نيز این مسئله چالش بر انگيز است

سال های طوالنی . که برای جا انداختن برابری زن و مرد تالش می شودسال های بسيار زیادی است . چيزهای جدید به راحتی امکان پذیر نيست

برخی از انسان ها با دریافت اطالعات صحيح این . است که برای شناختن مفهوم واقعی دموکراسی تالش های جهانی شروع شده است

دید از طرف مردم می تواند عدم امکان دست یابی به عامل اصلی نپذیرفتن مقوله های ج. موضوعات را درک کرده و پذیرفته اند و برخی هنوز نه

 .اطالعات درست باشد

 

 احترام به حقوق انسان نيست بلكه به معناي  یبه نظر من دفاع از هم جنسگراها آه يك عده انسان بيمار با افكار منحرفند نه تنها نشان دهنده

  تهران- ليلي.شان آرد شان بايد درمان نبه جاي به رسميت شناخت. لجن مال آردن هر چه بيشتر انسانيت است

همانطور که انگشتان دست همانند هم نيستند انسان ها هم شبيه به هم نيستند و . برای شما چه معنایی دارد اول باید دید انسانيت --

 ها به یک رنگ باشند؟ آیا سياه آیا باید همه انگشتان دست به یک اندازه باشند؟ آیا باید همه ی انسان. گوناگونی الزمه ی یک اجتماع است

 پوست بودن یک نقص است و باید درمان شود؟ آیا اکثریت بودن دليلی بر موجه بودن است؟ 

 

اگر روزی برادر یا دوست . قبول نکردن موضوع همجنسگرایی سبب شده تا اکثر افراد این جامعه در ایران با یک بحران روحی و هویتی مواجه باشند

بوی این موضوع در ایران غير ممکن ااز بين رفتن ت. نسگرا است سعی می کنم تا جایی که برایم ممکن باشد از او حمایت کنممن بگوید که همج

سفانه از أتنها نياز به آموزش دارد که مت. نيست زیرا شاهد بودیم که در بسياری از جوامع از بين رفت و اکنون بطور منطقی با آن برخورد می کنند

 والنسيا-محمد. تلویزیون نمی توان انتظار انجام چنين کاری را داشتاین دولت و 

سال ها پيش . مهم هستند اما راه های زیادی برای آموزش و اطالع رسانی وجود دارد. دولت و تلویزیون تنها وسيله ی اطالع رسانی نيستند --

تک تک و با شروع مباحث در گروه . استار آزادی شدند تلویزیون نبودوقتی که جنبش آزادی خواهی در ایران شکل گرفت و بسياری از انسان ها خو

 . های دو و یا سه نفره شروع شد و زمانی رسيد که همه از شرق و غرب، شمال و جنوب از آن با خبر بودند

 

تا حيوان از یک جنس با هم   دوید کهه احال دیده ب ال رو بپرسم که به چه دليل خدا جنس مخالف رو آفرید؟ آیا تاؤخواستم از همه این س می

  تهران–هاتف . که ما اشرف مخلوقات پروردگارمون هستيم منزلت انسان را پاس بداریم چرا همجنسگرایی داشته باشن؟ پس بيایيم و شأن و

مان دليلی که تمام کائنات را به ه. به همان دليل که سنگ را آفرید. به همان دليل که انسان را آفرید. به همان دليل که جنس موافق را آفرید --

شأن و منزلت انسان کجاست؟ چرا اشرف مخلوقات پروردگارمان این همه جرم و جنایت می . خداوند خالق است و خلق کردن صفت ذات او. آفرید

اد می کند؟ با این عناوین تنها در اشرف مخلوقات پروردگارمان بيد... کند؟ چرا آدم ابوالبشر ميوه ی ممنوعه می خورد؟ چرا قتل و غارت و تجاوز و 

شأن و منزلت انسان جایی است که انسان بماند و به تنوع انسان ها احترام بگذارد . می خواهيم صورت مسأله را پاک کنيم و از پاسخ طفره برویم

ان هم یکی از همان گونه هایی همجنسگرای. همانطور که پروردگارمان گفته است ما شما را به رنگ ها، زبان ها و گونه های مختلف آفریدیم

 . هستند که پروردگارمان آنها را آفریده است
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زادی در یک کشور باشه، به نظر من این یک بيماریه که باید درمان بشه، چون دور از اصل و آ تمدن و  یکنم همجنس گرایی نشانهی من فکر نم

با . هيچوقت حل بشه و اميدوارم که این تابو هميشه توی این ملت بمونهکنم توی جامعه ایران این موضوع  فکر نمی. فطرت و طبيعت انسانه

آزاد بين دختر و ی در کشورهایی که رابطه .  بودن رابطه دختر و پسر در ایرانه مخالفممحدودشخصی هم که نوشته این همجنس گرایی به دليل 

  دبی-هلنپسر وجود داره چرا اینقدر همجنس گرایی وجود داره؟ 

همجنسگرایی تنها یک گرایش . دور از اصل و فطرت و طبيعت انسان هم نيست. بيماری نيست. گرایی نشانه ی تمدن و آزادی نيستهمجنس --

همانطور که عده ای تصميم نمی گيرند که دگرجنسگرا باشند و به جنس . گرایش جنسی انتخابی نيست. کامًال طبيعی عده ای از انسان هاست

بله همجنسگرایی ارتباطی به محدودیت رابطه ی .  عده ای هم تصميم نمی گيرند که همجنسگرا باشند اما هستندمخالف خود عالقمند شوند

 .دختر و پسر در جامعه ندارد

 

خوام   می.شه سفم میأکنم و خوندن بعضی از نظرات باعث شرم و ت من همجنس گرا نيستم ولی در یک جامعه باز و دموکراتيک زندگی می

خوایم یاد بگيریم به حریم خصوصی افراد  ما مردم ایران کی می. به من و شما چه ربطی داره که یکی همجنسگرا هست یا نيست بدونم اصًال

 ما ایرانی ها تا ؟تونيد سرتون رو تو کار و زندگی خودتون نگه دارید  شما چه کاره ای که ميگی اینا بيمارند و باید درمان شن؟ چرا نمی؟احترام بذاریم

تا وقتی نفهميم معنای حریم خصوصی چيه و بهش احترام نذاریم هرگز لياقت آزادی و . فتن معنای واقعی دموکراسی خيلی راه داریمیادگر

  ملبورن-فرهاد. دموکراسی رو نداریم

انسانی معتقدند در تا زمانی که دگرجنسگرایانی که به حقوق . متأسفانه بيشتر این صحبت ها دليل بر دگرباش ستيزی جامعه دگرباش است --

دليل ندارد که دگرجنسگرا بودن خودمان را مطرح کنيم . مشکل ما حل نخواهد شد..." من همجنسگرا نيستم ولی "ابتدای صحبت هایشان بگویند 

ظرهای مردانی که امروزه کمتر می توانيم در اظهار ن. گرایش جنسی ما ربطی به حمایت از حقوق دگرباشان ندارد. تا سخنمان اعتبار داشته باشد

 . زمانی که حقی را محترم بدانيم باید بدون پروا و ترس از آن دفاع کنيم...". من زن نيستم ولی "مدافع حقوق زنان هستتند بخوانيم که 

 

. منطق است ننگ خالف از دیدگاه ادیان الهی است و سنگر احمقانه در مقابل  یخلقت خداوندی است و نقطه خالف طبيعت و این یک روش غلط و

با استفاده از دو  سازیم در حاليکه دو مثبت همه جا را خواهد سوزاند، و ها می منفی برق روشنی شما فرض کنيد ما با استفاده از قطب مثبت و

 سخی. منفی هيچ چيز نمی توان ساخت

رفرنس به مراجع عظام (مجنسباز تفاوت وجود دارد دی نژاد اول از همه با کلمات بازی کرده اند، ميان همجنس گرا، با هممن فکر می کنم آفای اح

. در هر صورت همجنس بازی، خواهی و یا گرایی در فرهنگ مردم ایران از هر قشر و طبقه اجتماعی جایگاه خاص خود را دارد و وجود دارد) ... شيعه

اميدوارم راهکار مناسبی برای . فته نشده استولی به دليل پيچيدگی های فرهنگ شرقی و پس از آن ایرانی هيچگاه به صراحت از آن سخن گ

  تهران-بهرنگ .فرهنگ سازی و دفاع از حقوق این اقليت در کشور ما، ایران یافت شود

  یتنها نکته. ها مخلوطی از هوموسکشوال و هتروسکشوال هستند  آدم یو به نظر من همه. ستا طبيعی همجنس گرایی یک خاصيت کامًال

به طوری که . هوموسکشواليتی به عنوان یکی از نشانه های دگراندیشی تبليغ ميشه) به خصوص غربی(رخی جوامع منفی این است که در ب

  ایمان.کنند که هوموسکشوال باشند بسياری از شهروندان این جوامع انتخاب می

 به عنوان گرایش جنسی آنها مطرح نمی به عنوان نشانه ی دگراندیشی مطرح نمی شود و انتخاب ایجاد یک رابطه ی جنسی. این طور نيست --

آیا تمام دگراندیشان همجنسگرا هستند؟ در خيلی از جوامع پذیرفتن حقوق همجنسگرایان یکی از معيارهای سنجش رعایت حقوق بشر و . شود

 . دموکراسی است

 

 دنيا درست شناخته  ینقاط دیگه يلی ازحتی خ  ایران و یکنم هنوز مفهوم همجنسگرا در جامعه فکر می. من خودم یک دگر جنس گرا هستم

 احساس دونم این یک کردم ولی االن می گيرند همانطور که من ابتدا اینطور فکر می باری جنسی اشتباه میو ن را با بی بند آاغلب مردم  نشده و
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نها مشکالت زیادی را به همراه آاین برای  ه وبی بدنيا آمدآثل اینکه کسی با رنگ چشم مدند مآنها با این صفت بدنيا آو گرایش غير ارادی هست و 

کنم  من فکر می حتی غير ممکنه و پيدا کردن زوج مناسب براشون خيلی مشکلتر و ه دار بشن وچتونند مثل ما ها ب داره از جمله اینکه اونها نمی

هایی زحمتکش مهربان با انضباط  شناسم انسان های همجنسگرایی که من در ایران می اکثر آدم.های دیگه نياز دارند  اونها به محبت انسان

اميدوارم روزی کسی بخاطر احساسات شخصی خودش مورد آزار  .هستند البته باید بگم فشار شرایط خيلی باعث آزار اونهاست.... تحصيلکرده 

  تهران-مهری . قرار نگيره

آمارهای زیادی وجود دارد که قسمت عمده ی دگرجنسگرایان . ن نيستتنها ویژه ی همجنسگرایا...  بچه دار نشدن، پيدا نکردن زوج مناسب و  --

این گونه مسائل اجتماعی قابل حل می باشد، مثًال  پذیرفتن . هم با زوج مناسب خود ازدواج نکرده اند و یا تعدادی از آنها بچه دار نمی شوند

.  متذکر شد که همجنسگرا بودن دليل بر ناتوانی جنسی نيستاما باید. کودکی به فرزندی یکی از راه های برطرف کردن این مشکالت است

در بين آنها نيز همانند بقيه ی اقشار . همجنسگرایان تافته های جدابافته نيستند. همچنين همجنسگرا بودن دليل بر داشتن نکات مثبت نيست

ی دگرجنسگرایان نيست، در بين همجنسگرایان هم به عنوان مثال تجاوز کردن ویژه . جامعه ممکن است ناهنجاری های اجتماعی دیده شود

گرایش جنسی انسان عاملی برای تعيين . متجاوز وجود دارد و یا اعتياد فقط مربوط به دگرجنسگرایان نيست همجنسگرای معتاد نيز وجود دارد

 .رفتارهای اجتماعی نيست

 

 و فرهنگی ما پذیرفته نيست وجدان رنجيده ای دارم و چندین سال است من یک هم جنس گرا هستم و از این جهت که این پدیده در الگوی خانواده

  اصفهان-سيامک . که با چشمانی گریان به خواب می روم

ها باشد و تنها   که شاید کنج خيال خيلی از آدم، خواستی عمل پوشاندن است یتن دادن و جامهخواست خود به . هم جنسگرایی بيماری نيست

از طرفی پذیرفتن . برای آدم قابل ارزش باشه) مثل پذیرفتن ادیان(هایی  شکل ميگيره که از قبل تعاریف و حدود و محدودیتزمانی مخالفت با اون 

ش تن بده   درونی یدمی به هر خواستهآحاال تصور کنيد که هر ).احترام و عدم مزاحمت به حقوق دیگران(ست ه ها هم اثبات شد حد و محدودیت

تنها به دليل موفق   با جنس مخالف بودند وجنسگراها قبًالاکثر هم ! ...چی پيش ميادزندگی کنه، ..."  من و یی من، خواستهزندگ" و تنها با شعار

هایی با اون شخص داره که اگر قرار باشه که آدم فقط  نبودن توی تعادل ارتباطات رو به همجنسگرایی ميارن و غافل از اینکه جنس موافق هم تفاوت

چيزی جز به تعداد ) شبيه کاری که با خانواده یا جامعه یا دین کرده(های دیگری براش سخت باشه  ای خودش بها بده و پذیرفتن ارزشه برای ارزش

گروه محدودی هم که از لحاظ ژنتتيکی دچار اختالل جنسی هستن، در ایران، بطور . های دنيا قانون وصف کردن و تک گرایی به ارمغان نداره آدم

  وین–کوروش ! تر از این حرفهاست این بحث وسيع....يير جنسيت داده ميشنرایگان تغ

این مورد در اعالميه جهانی حقوق بشر هم بيان .  همه انسان ها آزاد هستند و آزادی دارند اما نباید این آزادی باعث آزار رساندن به دیگران شود--

مبارزه با نظام های دیکتاتوری به دليل سلب آزادی های حقه ی . نسان ها را سلب نکننداما بحث در اینجاست که دیگران نيز آزاد بودن ا. شده است

همجنسگرایان معموًال تمایلی برای برقراری ارتباط با جنس مخالف ندارند و اگر داشته باشند، تجربه های جنسی بوده است و معموًال . مردم است

همانطور که خيلی از . مه نمی دهند و شاید برخی این کار را یک روش محک زدن خود بدانندبدليل اینکه از اینگونه ارتباط رضایتی ندارند ادا

شاید نام بهتر آن همان تجربه . دگرجنسگرایان هم حداقل یک بار با همجنس خود ارتباط برقرار کرده اند اما رضایت نداشته اند و دگرحنسگرا هستند

 دگرجنسگونگان هم به صورت مجانی در ایران عمل نمی کنند و هزینه ی عمل آنها بيش از .های جنسی باشد که با گرایش جنسی متفاوت است

 ميليون تومان است و اکثر آنها برای پرداخت این پول با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند و عده ی زیادی نيز از آن ها در مقابل تأمين ۶

 .سواستفاده می کنند

 

در ايران زياد خبری از . و بنظر من ما بايد به شخصيت همديگه احترام بذاريم و قبول کنيم که همگی متفاوت هستيم طبيعيه همجنسگرایی کامًال

 کپنهاگ-شيال. احترام متقابل نيست و اين مشکل شامل همجنسگرايان هم ميشه

در هر کشوری یکسری مسایل .  مردم ایران بوداصال نيازی نيست خودمان را گول بزنيم همه ميدانيم که حرف احمدی نژاد حرف حداقل نود درصد
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همواره ناپذیرفتنی است همانطور که مسئله ساده ای مانند سر بریدن گوسفند در آمریکا یا هواداری ازافراطيون مسلمان بسيار زننده و حتی جرم 

این را هم اضافه کنم که . بو وجود داشته باشدتلقی ميشود شما هم حتما انتظار داشته باشيد در جامعه صد برابر سنتی تر ایران هم یکسری تا

من . کانادایی هایی که به استراليا ، این کشور غربی و دموکراتيک می آیند از برخورد متفاوت و بعضا بد مردم با همجنسگرا ها تعجب و گله ميکنند

 ملبورن-ریو. واقعا معتقدم که ایران مسایل بسيار مهمتری برای حل و نظرخواهی دارد

همانطور . دگرباش ستيزی منحصر به یک محدوده ی جغرافيایی خاص نمی شود. در جنوب شرقی است.  اول اینکه استراليا کشور غربی نيست--

تفاوت در اینجاست که در برخی از . در کشورهای دیگر هم مشاهده می شود. که در ایران بدرفتاری با دگرباشان جنسی مشاهده می شود

ی پشتوانه ی قانونی دارند اما در برخی از کشورها با وجود تحت ظلم بودن و مورد تجاوز قرار گرفتن باز محکوم خواهند کشورها دگرباشان جنس

 . شد

 

 

متاسفانه حتی در . من یک همجنسگرای ایرانی هستم در یکی از دانشگاههای شمال کشور بعنوان عضو هيات علمی مشغول به کار می باشم

به همين دليل همواره با نقاب . نشگاه هم همجنسگرایی محصول صرف خروج از اخالق و مستحق اشد مجازات می باشدميان اساتيد روشنفکر دا

  مازندران-رضا . دگرجنسگرا زندگی می کنم اگرچه هرگز ازدواج نخواهم کرد

کاش ميشد در جامعه به اين که مسئولين مملکت در . به نظر من انسانها همه با هم برابرند. من اگر رند خراباتم گر زاهد شهر تو برو خود را ميباش 

وقتی من با خانمم ازدوج کردم هيچکس از جامعه . دفتر، کارشون را چطور انجام ميدن پرداخت نه اينکه مسائل شخصی و اتاق خواب مردم

 کانادا-فرزاد .چرا من مخالف زندگی انها باشم: نتيجه. همجنسگرا مخالف ازدواج من نبود

آيا دوست داريد ببينيد مادرتان . همجنسگراهم شدن ويا بودن، سن و زمان و مکان ندارد!  که موافق همجنسگرايی هستيدای کسانی

همجنسگراست؟ اگر بفهميد پدرتان همجنسگرا شده چه ميکنيد؟ اگر بفهميد برادرتان با کاسب محل رابطه جنسی دارد چه حسی پيدا می کنيد؟ 

. در سنين نوجوانی است و آنهم به علت نبودن ارتباط جنسی با جنس مخالف% ٩۵بدانيد اگر همجنسگرایی در ايران باشد آيا افتخار ميکنيد؟ اين را 

احمدی نژاد راست گفته، ما همجنسگرا داريم اما نه . آندسته افراد در جوانی اين کار را کنار گذاشته و فقط دنبال جنس مخالفند مثل اکثر کشورها

 بوداپست-رسولمحمد . مثل امريکا

ادرها همجنسگرا هستند و به دليل شرایط زمان ازدواجشان نمی توانستند گرایش خود را اعالم کنند و یا اصال تحت تاثير  خيلی از پدرها و م--

ی برای آنها بوجود می غافل از اینکه این ازدواج مشکالت بيشتر. گرفته اند" خوب شدن"جامعه خود را بيمار می دانستند و با ازدواج کردن تصميم به 

بسياری از مردان همجنسگرا . توسط شوهران قانونی خود مورد تجاوز قرار می گرفتند. بسياری از زنان همجنسگرا که ناچار به ازدواج شده اند. آورد

مسائل جنسی در جامعه ای که صحبت از . که پدر شده اند با خاطره ها و فانتزی های ذهنی خود با همسرانشان هم آغوش می شوند

 . شرمسازی به دنبال دارد فهميدن این مسائل راحت نيست

 

 

تاوقتی آه همجنسگرايان بتوانند از . در واقع تبلور افكار عقب افتاده ايرانی بود. آنچه احمدی نژاد گفت درواقع حرف اآثريت قاطع مردم ايران است

  استکهلم-سهراب .  ماندهشرايط زندگی عادی در جامعه ايران برخودار باشند صد سال باقی

بنابراين اين افراد نمی توانند هويت خود را نشان دهند و ) حتي بيشتر از زنا( از آنجايي آه جامعه ايرانی اين قضيه را به شدت نا پسند مي داند 

اگر .  را نديده ايم و با آنها برخورد نداشته ايمبنابراين هم من و هم شايد بيشتر مردم ايران تا آنون زوج هم جنس گرا. البته نبايد هم اين آار را بكنند

فردی از خانواده من هم چنين خصلتی داشته باشد بايد سعی آنم آه او را از اشكاالت اين مساله باخبر آنم و حتی در صورت نياز با وی برخورد 

  دبی–محسن . آنم

اگر با این کار اشکاالت کارش را گوشزد انواده طرد کنيد و حمایتش نکنيد؟  چه برخوردی؟ او را بکشيد؟ آتش بزنيد؟ به پليس تحویل دهيد؟ از خ --
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 مواجه شدید چه می کنيد؟ ... کردید و با او برخورد کردید و پس از آن با مشکالتی از قبيل فرار از خانه، اعتياد و 

 

 

 آن اين است که قومی را پروردگار به دليل چنين مساله ای ما در قرآن در مورد اين مطلب آياتی داريم و...ما در مملکتی اسالمی زندگی می کنيم

اين مطلب زير پا گذاشتن ...چون پروردگار يکتا زن را برای مرد و مرد را برای زن آفريد تا از هر جهت تکميل کننده يکديگر باشند...چرا؟...عذاب کرد

حتی در ميان اتم ها هم دو . توهين به بشر است)...ا نگوييد هستحاال شم(گمان نمی کنم حيوانات هم چنين کاری انجام دهند ...طبيعت است

  تهران–امير  .درمان شود...من اعتقاد دارم که اين افراد دچار يک نوع بيماری هستند که بايد درمان شود. بار هم نام يکديگر را مي ربايند

 همجنس گرا بودن در صورتی که آنها همجنسگرا نبودند و تنها به دنبال  در قران داستان قوم لوط آمده است و بسياری بر این باورند که قوم لوط--

اگر به دقت داستان قوم لوط را بخوانيد متوجه خواهيد شد که این یک گرایش طبيعی نبوده است بلکه . هوسرانی خود به مردان تجاوز می کردند

 . آنها بوده که هيچ شکی در محکوم بودن تجاوز نيستتجاوز به حریم دیگران، بستن راه کاروانان و دزیدن و تجاوز کردن به 

shtml.homosexuality-_ag2007/10/071003/story/iran/persian/uk.co.bbc.www://http 
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 )صاحبه از نوعی دیگر م( خط سوم 

 سعيد پارسا

 

 آن خطاط سه گونه خط نوشتی ، 

 یکی را هم او خواندی هم غير او 

 یکی او خواندی ال غير او

 یکی را نه او خواندی نه غير او 

 آن خط سوم منم 

  )ماييم               (

 . ، فارغ از مشکالتی که همه با آن دست به گریبانيم صفحه ی خط سوم ، قصد دارد مصاحبه ای متفاوت با دوستان دگر باش ارائه دهد 

 . از دوستانی که افتخار مصاحبه به من می دهند ، خواهشمندم  توسط ای ميل مرا خبردار کنند 

 به اميد روزهای آبی 

 سعيد پارسا 

  Email: saeed.parsa@Gmail.com 

 

 

 اگه دوست داری خودتو معرفی کن؟ -١

    حميد پرنيان

 تو يک کلمه خالصه کن؟ و،خودت -٢

 يه هنجار ستيز    يه کوئير،

 بارزترين صفتت چيه؟ -٣

    پرسشگری

 بهترين جمله ای که درمورد خودت شنيدی؟ -۴

    چشمات چقدر قشنگه

 بدترين جمله ای که در مورد خودت شنيدی؟ -۵

    اصال تايپ من نيستی

 قشنگ ترين گل به نظرت چيه؟ -۶

    شيپوری

 ورد عالقه ت چيه؟ماشين م -٧

    رنو

 بهترين رنگ به نظرت چيه؟ -٨

    نارنجی

 غذای مورد عالقه ت چيه؟ -٩

    آش دوغ

 اگه فيلم ساز بودی تو چه زمينه ای فيلم می ساختی؟ -١٠

 من دوست دارم همپوشيهای زندگی همجنسگرايی و دگرجنسگرايی را به تصوير بکشم

 بهترين کتابی که تا حاال خوندی؟ -١١
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        داستان يک شهر  

 نويسنده مورد عالقه ت کيه؟ -١٢

      ژان ژنه  

 بهترين شعری که خوندی چی بوده؟ -١٣

 )خيال می کنی برای چه می نويسم (است والت ويتمن از کارهای     اسمش را نمی دونم اما 

 کدوم شاعرو دوست داری؟ -١۴

       والت ويتمن

 ؟بهترين خواننده به نظرت کيه -١۵

 جون بائزهن،      لئونارد کو

 بهترين ترانه ای که شنيدی؟ -١۶

     COME AS YOU ARE )نيروانا( 

 بهترين فيلم که ديدی چی بوده؟ -١٧

     FACING VIEWسباستين، 

 بهترين بازيگربه نظرت کيه؟ -١٨

      سوسن تسليمی و مارلون براندو

 بهترين وبالگ کدومه؟ اگه وبالگ می خونی، -١٩

      همزاد 

 نظرت درباره مجله چراغ چيه؟ -٢٠

      خدا کنه خاموش نشه

 اگر جادوگر بودی چکار می کردی؟ -٢١

      جواب تمام پرسش ها رو پيدا می کردم و می ريختم تو مغزم

 بهترين مارک لباس بنظرت چيه؟ -٢٢

      نمی دونم

 علم بهتره يا ثروت؟ -٢٣

      علم

 چقدره؟مطالعه روزانه ات  -٢۴

      سه يا چهار ساعت

 اهل سيگار هستی؟ -٢۵

      بعععععععععله

 مشروب می خوری؟ -٢۶

      بله

 بهترين استعدادت تو چيه؟ -٢٧

      فلسفه

 بهترين خوابی که ديدی؟ -٢٨

      پرواز



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ٩٩  

 بدترين خوابی که ديدی؟ -٢٩

      زنده شدن و برگشتن مادرم به خونه

  زندگی گرفتی؟بهترين تصميمی که تو -٣٠

      که ريا کار نباشم

 بدترين تصميمی که تو زندگی گرفتی؟ -٣١

      ابراز عشق

 و تعريف کن؟رعشق  -٣٢

     يک ديگرشناسی و خودشناسی اشتباه، به اين معنی که طرف مقابل را خيلی زيبا تر، توانمندتر، قد بلندتر، مطمئن به نفس تر، خوش پوست تر، 

 د تر، خوش پوش تر، خوش صحبت تر، خون گرم تر، دوست داشتنی تر، بزرگ تر، اخالقی تر و برتر از خودمون می دونيم   انسان تر، ثروتمن

 چند بار عاشق شدی؟ -٣٣

 بار      دو

 آخريش کی بود؟ -٣۴

      پنج سال پيش

 سکسی ترين ادم به نظرت کيه؟ -٣۵

      هرچی الغرتر بهتر

 يه جوک بگو؟ -٣۶

 دسته سوم....دسته دوم....دسته اول:ا در کل به سه دسته تقسيم می شن     انسانه

 يه بيت شعر بخون؟ -٣٧

      يوسفی بود ولی هيچ خريدار نداشت

 بهترين خاطره ت چيه ؟ -٣٨

     آخرين سفرم به شمال

 بدترين خاطره ت چيه؟ -٣٩

      مرگ مادرم

 بزرگترين ارزوت چيه؟ -۴٠

  مطالعات همجنسگرايی بشم     بزرگترين استاد رشته

 يه پيام به خانواده يا مردم ايران؟ -۴١

      سرتون تو کار خودتون باشه برای بار آخر ميگم

 ويژگی ماه تولدت چيه ؟ -۴٢

 دارند ولی در باطن قلبی سرشار از عشق آتشين  اند     مردهای دی ماه در ظاهر خيلی بی تفاوت

 بهترين معلم ت کی بود؟ -۴٣

 يمنی  دوم دبستان خانم محمدی و دوره کارشناسی دکتر    سال

 قهرمان دوران کودکی ت کی بود؟ -۴۴

      تارزان

 بهترين درس دوران تحصيل چی بود؟ -۴۵

      علوم اجتماعی    
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 بدترين درس دوران تحصيل چی بود؟ -۴۶

      رياضی

 تکيه کالم ت چيه ؟ -۴٧

      عجيب

 اهل خرافات هستی؟ -۴٨

 يلی کم     خ

 بهترين شخصيت کارتونی؟ -۴٩

      فرانچی در بچه های مدرسه والت

 بهترين هديه ای که گرفتی؟ -۵٠

      سال سوم دبستان جامدادی موزيکالی که خواهرم برام خريد در صورتيکه من بين سه نفر اول کالس نبودم 

 بزرگترين راز زندگی ت چيه ؟ -۵١

      زنانگی

 و؟يه ضرب المثل بگ -۵٢

      با کير مردم دوماد شدن

 يه دروغ شاخدار بگو؟ -۵٣

      خيلی خوشبختم

 :در مورد هر کلمه ای که می گم اولين چيزی که به ذهنت می رسه بگو -۵٢

 سيب :                             عشقصبح  :                        شير نارنجی:      نارنج

 کامپيوتر :                        برنامهحرف    :                 سکس           کتاب :     ادبيات

 کوه :                ايرانديوار سفيد حمام  :                      وانتلويزيون   :     کشتی

 نيست :     مادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "نگاه "

 اون

oon.yaddasht@gmail.com  

Intercontinental Bathroom 

 عيانی ترین سرویس بهداشتیا

 

 :داشتم عکس ها و خاطرات نه چندان دور رو مرور می کردم که به این دو تا رسيدم که می بينيد

 

 مال کجاست؟ 

 !این که داد می زنه مال زندگی پناهجوئی توی ترکيه است

 !این همه شيک، مدرن و بهداشتی رو یکجا دیده بودید؟ نه خدا وکيلی؟

 

 دم در،  اون چيزی که ول شده  روی زمـين شـلنگ طهـارت اسـت کـه بـه خـاطر جـنس بسـيار          سوپر هایژنيکمی ری توی اون توالت    آره قربون، اول    

 "هم چـين آب چکـون آب چکـون   "جهت شستن دستات  بعد  از اینکه به سالمتی کارت رو کردی و طهارت گرفتی.  مرغوبش هيچ جا بند نمی شه   

اونـاش، اون عکـس   (حمـوم   ، مـی ری تـوی  خـوب کـه خونـه رو کـردی عـين نجاسـت       . نه رد می شی   نشيمن و آشپزخا   می آی از وسط سالن    

دستات رو می شوری، آره زیرش هم برات یک پارچ گذاشته شده که یه وقت خـدای نکـرده آب نریـزه         اون شير آب اون پایينه، بازش می کنی       ). دومی

 ! روی زمين و بپاشه بهت نجس شی

 !ی می خوایآره فدات شم از این بهتر چ

با همـون آب سـرد تـو چلـه ی زمسـتون             !) بد عادتت می کنه   ! سوسول می شی   !هزار بيماری مياره  ( آب گرم هم برای طهارت پایين تنه ات ضرر داره           

  .طهارت بگير که دیگه توالت رفتن از سرت بيفته

ال سنتی با رختا به روش کام هی راستی صابون شستن رخت با اون ماشين لباسشوئی به دلت نزن،      

شسـته مـی    ) که آدم رو یـاد آسـمون آبـی مينـدازه           ( چنگ های مبارک خودت توی اون تشت آبی رنگ        

 .شن

بنده خدا بهروز چایی پرید تـو گلـوش، داشـت خفـه مـی شـد از شـدت خنـده وقتـی داشـتم سـرویس                       

 .مـدرنی خونـه ی مـن نبـود     خونـه ی اونـا بـه شـيکی و        . بهداشتی خونه م رو براش ترسيم مـی کـردم         

مـی گفـت تـا      . خوب بدبخت ندیده بود تا حاال این مدلش رو دیگـه          . دستشویی داشتن توی توالت شون    

 !کشورهای مختلف رو دیده ولی این مدلی اش رو نه خدا وکيلی حاالهتل هيلتون شهرها و

 .گفتم آره بخند، خنده هم داره حال و روز ما گی ها اینجا

 ..........هی!این بدبختی رو توی خواب هم می دیدم

 نبود، خنده هم داشت........  آره ترکيه همش هم بدبختی و سرما و گرسنگی 

 .......اما خنده به همه این بدبختی ها
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 رويدادها

  ساله آرد٢١اعدام ماآوان مولودزاده، جوان  تالش براي توقف حكم

 ٨۶ آبان ٧

 بشر آميته دانشجويي گزارشگران حقوق

 

مولودزاده به اتهام لواط در حالي تحت . دارد  ساله آرد در معرض اجراي حكم اعدام قرار٢١ ماآوان مولودزاده، جوان

جرم طبق قانون اساسي ايران به سن بلوغ نرسيده و طبق معاهدات بين  حكم اعدام قرار دارد آه در زمان ارتكاب

 .ند غيرقانوني است سال سن دار١٨دولت ايران پذيرفته شده اعدام مجرميني آه زير  المللي آه توسط

خويشاوندان هم سن خود به اداره  مولودزاده در تاريخ دهم مهرماه سال گذشته پيرو اعالم شكايت يكي از

دادسراي شهر پاوه دستگير شد و دادستاني مسئوليت پرونده  اطالعات شهرستان پاوه در استان آرمانشاه توسط

. شاآي از رفتار و برخورد متهم اظهار نارضايتي آرده بودشكايت تنظيم شده فرد  در متن. وي را به عهده گرفت

دستور دادستان  با. پرونده بعدها در تحقيقات اعالم داشت آه ماآوان با فردي اقدام به لواط نموده است شاآي

 .االغ در شهر چرخانده اند  ماآوان مولودزاده را با سر تراشيده سوار بر٨۵شهر پاوه در مهرماه 

 به تدريج افرادي ديگري نيز تحت عنوان انجام لواط با. مورد اقرار گرفته اند ه مي شد لواط با وي انجام شده احضار و از وي در اينفردي را آه گفت

هيچ پرونده اين افراد تنها به انجام عمل لواط اشاره نموده و به  طبق موارد مندرج در. مولودزاده احضار و تحت بازجويي به اين مهم اقرار مي نمايند

 ٨ضرب و شتم همراه بوده به يك فقره لواط در  ماآوان نيز در بازجويي ها آه گفته شده با اعمال فشار و. صحبتي به ميان نياورده اند عنوان از تجاوز

 .نموده اند رهافراد مورد اشاره نيز به انجام اين عمل در دوره تحصيالت راهنمايي اشا. مي نمايد  سال داشته اعتراف١٣سال پيش و زماني آه 

احياي دادسرا صراحتًا حق هر گونه تحقيق و اقدام در خصوص اعمال منافي   قانون٣ ماده ٣نكته حائز اهميت در اين ميان اين است آه طبق تبصره 

 .وجاهت قانوني است دادسراها سلب شده، بنابر اين اقدام خودسرانه دادسراي شهرستان پاوه از اين نظر فاقد عفت از

شاهدان و افراد مرتبط با پرونده از حضور در دادگاه خودداري . شده است نجام تحقيقات توسط مرجع غيرصالح پرونده به دادگاه صالحه ارجاعپس از ا

فته و حتي دادگاه اين مورد را نپذير. تكذيب مي نمايند سه تن از آنان با حضور در دادگاه اعترافاتشان را دروغ خوانده و صحبت هايشان را نموده و تنها

اعترافات خود را تكذيب نموده و  ماآوان مولودزاده نيز در دادگاه. جهت اطمينان از صحت وقوع لواط خودداري مي نمايد از ارجاع شكات به پزشك قانوني

. مي نمايند ه را به اعدام محكوم مولودزاد١٧/٣/٨۶پرونده بدون توجه به تمامي اين موارد در تاريخ  قضات. بر انجام اعترافات تحت فشار تأآيد مي نمايد

 توسط ديوان عالي آشور ٨۶دادگاه را نداشته و در تاريخ دهم مرداد  حكم صادره به لحاظ موضوع پرونده و منافي عفت بودن آن امكان استيناف در

 .وارد مرحله اجرا مي شود تأييد شده و راي

و اثبات آن نيز به لحاظ قانوني با اشكاالت متعدد مواجه بوده و تنها به   مرتكب شدهماآوان مولودزاده به اتهام انجام جرمي آه در سنين نوجواني

دادستاني مرآز هر آن امكان آن مي رود آه تحت عنوان  در زندان آرمانشاه بسر مي برد و و با ارسال حكم نيابت اجرا از» قاضي پرونده علم« استناد 

 .ودعام اعدام ش شرارت در شهرستان پاوه و در مأل

 سال ١٨هايي آه افراد زير  حكم مجازات مرگ نبايد براي جرم«: سياسي  ميثاق بين المللي حقوق مدني و۶ ماده ۵در حالي آه طبق نص صريح بند 

لت عهودي آه بر طبق قانون اساسي بين دو مقررات« المللي اذعان داشته آه  قانون مدني در مورد عهود بين٩ماده . »صادر شود مرتكب شده اند

المللي  هاي بين نامه موافقت ها و ها، مقاوله نامه  قانون اساسي اجراي عهدنامه٧٧و اصل » قانون است ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم

 اق وضع به تصويب مجلس رسيده و تاآنون نيز قانوني مخالف با اين بند ميث١٣۵۴سال  ميثاق ياد شده در. را منوط به تصويب مجلس دانسته است

الملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلي است  آه در روابط بين اين  مضاف به. ها مکلفند مفاد ميثاق را در احكام خود لحاظ آنند نشده، بنابر اين دادگاه

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١٠٢  



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١٠٣  

 .مي گيرند آه قضات محاکم آن را ناديده آند در صورتي قانونگذار را در وضع قانون معارض محدود مي و اختيار

از اجراي قريب الوقوع حكم اعدام در مورد ماآوان مولودزاده از آليه  انشجويي گزارشگران حقوق بشر ضمن ابراز نگراني فوق العاده خودآميته د

دفتر آيت اهللا شاهرودي، رئيس قوه  حقوق بشر و جامعه مدني مصرانه مي خواهد از طريق ارسال نمابر، ايميل و تماس تلفني با فعاالن سياسي،

  . جهت توقف اجراي حكم وي تالش نمايندقضائيه

http://www.schrr.net/spip.php?article732 
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 خواستار لغو حکم اعدام ماکوان مولودزاده شد عفو بين الملل

 

کرد ایرانی اعتراض کنند و از مقامات مسئول ایرانی بخواهند   از همگان خواسته است که به حکم اعدام برای جوانای الملل با صدور اطالعيه عفو بين

 سالگی را بارها به مقامات ایرانی ١٨سن   پيش از الملل که بویژه منع استفاده از مجازات اعدام برای ارتکاب جرم عفو بين. کنند که اجرای حکم را لغو

حرف خود را بطور  این زمينه اشاره کرده و با توضيح وضعيت ماکوان مولودزاده و اینکه شاهدهای دادگاه ، بار دیگر بر تعهد ایران درگوشزد کرده است

است، تالش دارد زندگی وی را به عنوان یک مجرم نوجوان که در هنگام  صادر شده» علم قاضی«اند، و حکم تنها با استناد به  رسمی پس گرفته

زیر آمده است، از همگان خواسته شده  در پایان این اعالميه که متن آن در.  سال بوده است، نجات دهد١٨رابطه جنسی لواط زیر  حتمالیارتکاب ا

کرمانشاه،  اهللا شاهرودی، و فرستادن رونوشت به رئيس مجلس و مسئول زندان مرکزی ای و آیت خامنه اهللا ميل و فاکس به آیت-که با ارسال نامه، ای

بخواهند که اجرای حکم اعدام ماکوان مولودزاده را متوقف نمایند و نيز اعدام  من اشاره به تعهد ایران در مورد منع اعدام مجرمين نوجوان، از ایشانض

 . سازندنوجوان را متوقف مجرمين

 اعالميه عمومی 

 ٢٠٠٧اکتبر  ٢۶

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١٠۴  

 خطر اعدام قریب الوقوع

 کودکی له، ارتکاب جرم در دوران سا٢١، )مذکر(ایران، ماکوان مولودزاده 

بنا . الوقوع قرار دارد در معرض خطر اعدام قریب به خاطر ارتکاب جرم در دوران کودکی ماکوان مولودزاده، یک کرد ایرانی،

حکم اعدام وی به دفتر .  ساله است١٣لواط ایقابی و تجاوز به یک پسربچه  های رسيده ایشان متهم به به گزارش

 .اش اعدام گردد ده شده و قرار است که ایشان در مالء عام در نزدیکی خانهدا اجرای احکام

استان کردستان واقع در غرب ایران، دستگير   در پاوه، یکی از شهرهای٢٠٠۶ اکتبر ١شود که ایشان در روز  گفته می

ها  درپی بازجویی. سپس به زندان مرکزی کرمانشاه منتقل شده است برده و وی در زندان پاوه بسر می. شده است

 به اعدام محکوم ٢٠٠٧ ژوئن ٧و در تاریخ  شود با آزار و اذیت همراه بوده، وی در شعبه یک دادگاه جنایی کرمانشاه محاکمه شده می در پاوه که گفته

 ١۴/٧پسرهای زیر سن ) ن، کودکانبنا بر قانون ایرا. کرده بودند پس از دادگاه ادعای خود را پس گرفتند شاهدان و دو نفر که عليه وی شکایت. گردید

 شوند بخاطر لواط به شالق محکوم می) سال شمسی

ماکوان مولودزاده در . تواند به مرگ محکوم شود و ماکوان مولودزاده می تصميم گرفت که عمل لواط انجام گرفته» علم قاضی«اما قاضی با تکيه بر 

از شاهدان شهادت خود را پس گرفته و یک  چند تن.  آگوست آن را رد نمود١کشور در تاریخ عالی  درخواست تجدید نظر نمود که دیوان  ژوئيه۵تاریخ 

 .اند نموده استشهاد محضری در همين زمينه امضا

 پيشتر، اما، وی در دوران بازجویی مورد آزار. گناهی خود برنداشت ادعای بی های رسيده ماکوان مولودزاده دست از در طول محاکمه، بنا به گزارش

شود که وی یک اعتصاب  گفته می. است  با یک پسر ارتباط جنسی داشته١٩٩٩کرده بود که وی در سال ” اعتراف“و در طول بازجویی  قرار گرفته

یا در  ٢٠٠۶ اکتبر ٧شود که در پی محاکمه و محکوميت وی، در حدود تاریخ  گفته می. داشته است  روزه در اعتراض به بدرفتاری در زندان١٠غذای 

مردم در خيابان به او ناسزا گفته و چيزی به . پاوه گردانده شده است های همان روز، ماکوان مولودزاده با سر تراشيده شده و سوار بر خر در خيابان

 .کردند می طرف او پرتاب

. ا سال قمری تعيين نموده است برای دختره٩ سال قمری و ١۵پسرها سن  قانون مجازات مدنی ایران سن مسئوليت کيفری را برای) ١(١٢١٠ماده 

جرمی که به وی نسبت داده شده است   متولد شده است و در زمان ارتکاب١٩٨۶ ماه مارس ٣١های رسيده در تاریخ  بنا بر گزارش ماکوان مولودزاده

مسووليت کيفری  از ) ١۴۵( کاب جرم مبری ـ اطفال درصورت ارت” :  قانون مجازات ایران۴٩بر ماده  بنا. گردیده است بنابر قانون ایران صغير محسوب می

 ”. کانون اصالح و تربيت اطفال می باشد هستند و تربيت آنان بانظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عنداالقتضاء



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١٠۵  

 ایران است که بيان  قانون مجازات١١٣را به کار گرفته است که نافی ماده  ”علم قاضی“افزون بر آن، در این پرونده قاضی شيوه متداول استناد به 

که در این صورت [یکی از آنها اکراه شده باشد  ضربه شالق تعزیر می شوند مگرآنکه) ٧۴(هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا  ” دارد که می

 ]مجازات نخواهد شد

 ای زمينه اطالعات پيش

کميته . اند ممنوع کرده است  سال سن بوده١٨که در هنگام ارتکاب جرم زیر  دیالمللی بطور اکيد استفاده از مجازات اعدام را برای افرا قوانين بين

دادگاه واگذار شود که با توجه به  های اند به عهده قاضی شده درمورد اینکه مسئوليت کيفری کسانی که در کودکی مرتکب جرم حقوق کودک

 ایران به. گيرد، ابراز نگرانی نموده است  یا شخصيت کودک صورت میرسيدن، سن تشخيص، و های ذهنی و بدون استاندارد مانند به بلوغ سنجه

کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران  المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق عنوان یکی از کشورهای عضو ميثاق بين

شود  گزارش می اند در ایران زیر اعدام هستند، مرتکب جرم شده تن افرادی که در کودکی ٧٨اما دست کم  .اند اعدام نکند کودکی مرتکب جرم شده

 .هستند اند زیر اعدام  افغانی که در کودکی مرتکب جرم شده١۵کم  که دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ماکوان مولودزاده را اعدام نکنيد- ما خواهان لغو کامل مجازات اعدام در ایران هستيم: سازمان  ایرکيو

 

 ساله ی ایرانی را تهدید می ٢١خطر اعدام ماکوان مولودزاده جوان ) ٢٠٠٧ اکتبر ٣٠ - تورنتو(

جرم او داشتن روابط جنسی ایست که در جمهوری اسالمی ایران به رسميت شناخته . کند

تا کنون در ایران افراد زیادی به دليل داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج و یا . نشده است

با توجه به کارکرد سيستم قضایی . نس محکوم به اعدام شده اندروابط جنسی با همج

جمهوری اسالمی ایران دسترسی به مدارک و شواهد موجود در پرونده های متهمين به 

راحتی امکان پذیر نيست و به همين دليل آگاهی از صحت و سقم اقرارها، شکایات، ادعاها و 

 .  احکام صادر شده غير ممکن می باشد

 دیده شده که افراد به دليل گرایش جنسی شان دستگير و مجازات می شوند اما در احکام دادگاه اشاره ای به دليل واقعی محکوميت آنها به دفعات

 . به ميان نمی آید و از دالیل دیگری برای مجازات آنها بهره برداری می شود

 مشهد، گرگان، اراک، کرمانشاه، تهران اعدام شده اند که بسياری از در سال های گذشته افراد متعددی به دليل روابط جنسی و خصوصی شان در

در شرایطی که سازمان دگرباشان جنسی ایرانی به دليل عدم دسترسی عمومی به مدارک و شواهد پرونده ی این . آنها در زیر سن قانونی بوده اند

) تأیيد نشده از طرف دولت ایران( تمامی این اعدام ها به دليل روابط جنسی افراد دليلی برای اثبات قطعی همجنسگرایی شان ندارد اما به اعتقاد ما

 . بوده و دولت جمهوری اسالمی ایران برای افرادی با گرایش های جنسی و روابط جنسی متفاوت مجازات اعدام در نظر گرفته است

 اثبات لواط ضروری است و دولت های غربی به فرض محال بودن به استناد قوانين جزایی دولت جمهوری اسالمی ایران وجود چهار شاهد عادل برای

وجود این شهود درخواست پناهندگی دگرباشان جنسی ایرانی را رد می کنند اما واقعيت این است که در اکثر یورش های پليس به فضاهای 

 . شندشخصی و خصوصی دگرباشان جنسی چهار روحانی و دوربين های فيلم برداری در محل حاضر می با

 قانون مجازات اسالمی مبنی بر علم قاضی محکوم به اعدام شده است در صورتی که حتی با استناد به قوانين ١٢٠ماکوان مولودزاده بر طبق ماده 

 .معتبر نيستداخلی سردمداران حکومت ایران و به عنوان مثال بنا به فتوای آیت اهللا صانعی و برخی از مراجع دینی علم قاضی در اجرای حدود الهی 

دولت جمهوری اسالمی ایران با اجرای این گونه اعدام ها نه تنها قوانين جهانی حقوق بشر را نقض می کند بلکه فتاوای بسياری از مراجع اسالمی 

 .مورد پذیرش خود را نيز نادیده می گيرد

 کند که مجازات اعدام را لغو نموده و برای تنبيه متهمين و سازمان دگرباشان جنسی ایرانی به تأکيد از دولت جمهوری اسالمی ایران درخواست می

 . محکومين مجازات هایی مبتنی بر قوانين جهانی حقوق بشر اتخاذ نماید

 

 سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

 

 برای اطالعات بيشتر می توانيد از این لينک ها دیدن کنيد

http://hamegi.blogfa.com/post-231.aspx  

http://kouhyar.wordpress.com/2007/10/29/makuan/ 

http://balatarin.com/topic/2007/10/29/1000641  

http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=49158  

http://www.iranpressnews.com/source/031742.htm

http://peshmergekan.eu/index.php?id=1099

http://www.ayenehrooz.de/?p=5298
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http://peshmergekan.eu/index.php?id=1099
http://www.ayenehrooz.de/?p=5298


   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١٠٧  

 

  تحقيق دانشگاهی- باکره گی و مبانی سياسی و اجتماعی آن 

 

هدف از این .  ، باکره گی و مبانی سياسی و اجتماعی آن " Politics of Virginity "ماده کردن تحقيقی هستم به نام برای یکی از درسهایم مشغول آ

 : برای طرح و بررسی سئواالت و مفاهيمی ست چون   تحقيق ایجاد یک فضای گفتگو

 ! چرا در فرهنگ ما بر حفظ بکارت زنان شدیدًا پایفشاری می شود ؟         -

  چرا در فرهنگ ما این فشار برای مردان وجود ندارد و اصوًال در ذهنيت فرهنگی جامعه ی ما این مفهوم برای مرد تعریف نشده است ؟         -

ای جنسی مانع بلوغ و تکامل تجربه ها و شناخت نيازها و رفتاره...  چگونه این پایفشاری بر حفظ بکارت در زنان به نام تقوا، نجابت و عفاف و          -

 شان می شود حال آنکه مردان را در کشف و رشد نيازها و تجربه های جنسی شان آزاد می گذارد؟ 

اکنون مشغول . هدف نهایی این است که نتایج این تحقيق را در قالب یک مجله ی هنر و داستان که قابل دسترس برای عموم جامعه باشد ارائه دهم

در کنار آنها مایلم داستان زنان و .  و داستان های خودم را درباره ی این نا تساوی های جنسيتی بيان کنمکشيدن کاریکاتورهایی هستم که افکار

هدف ایجاد یک فضای امن و محفوظ است که زنان بتوانند در آن از تجربه ها، فانتزی ها، سرکوب ها و اوج و فرودهای . دختران دیگر را نيز بگذارم

می توانيم داستان هایمان را در قالب جمله های ساده، داستان، شعر، نقاشی یا شبيه . ا را به جامعه منتقل کنندجنسی خویش سخن بگویند و آنه

مثًال تشبيه نيازها لذت ها و کمبودهایمان به صداهای طبيعی همچون شر شر آب، صدا و تصویر آتش فشان، خش خش برگ، ( سازی های طبيعی 

مجموعه سئواالتی را در ادامه نوشته ام که می توانيد در صورت عالقه در جهت تنظيم پاسخ ها و . بيان کنيم... ) و رعد و برق و باد و صدای حيوانات 

 : داستان هایتان از آنها استفاده کنيد 

  آیا ارزش گذاری زنان بر اساس بکارت ، نگرش و ارزشی احترام آميز است؟    -١

 امل نيازها و احساسات جنسی شما شده است؟ آیا این ارزش گذاری مانع رشد و تک    -٢

 را با چه صدا ، حس و رنگی توصيف می کنيد؟) یا نشده (  این نيازها و احساسات جنسی سرکوب شده     -٣

  می بينيد؟ آیا این ارزش گذاری را به عنوان مانع و ابزاری برای کنترل بدن و هویت و فردیت تان، در تماميت احساسی، فيزیکی و جنسی اش،    -۴

 برای ما زنان باکره گی به عنوان داشتن یک خصوصيت فيزیکی، یعنی داشتن پرده ی بکارت تعریف می شود، حال آنکه بسياری از ما در تجربه     -۵

برای . ه ایم به وضعيت روانی جدید دانستو رشد شخصی مان عبور از باکره گی را برابر با به دست آوردن تجربه ی جنسی و بلوغ جنسی و ورود

برخی از ما این تجربه ی جنسی در ارتباط ما با بدن خودمان در ارتباط ما با دوستان دخترمان یا در ارتباط ما با دوستان پسرمان بدست آمده است 

نی که تجربه ی جنسی  بشود تعریف شما از باکره گی و از دست دادن آن چيست؟ آیا طبق این تعریف زنا١بدون آنکه منجر به از دست دادن آن پرده 

، زنانی که  پرده ای نداشته اند باکره هستند؟ طبق این تعریفنداشته اند اما پرده ی بکارت خود را بر اثر حادثه ای از دست داده اند یا اصًال از بدو تولد

 ند ؟تجربه های جنسی بسياری با زنان و مردان دیگر داشته اند اما پرده ی خود را حفظ کرده اند باکره هست

امری اخالقی ) یک عضو طبيعی از اندام بدنش(به داشتن و یا نداشتن یک پرده ) از طریق ارزش گذاری( آیا فرو کاهيدن بلوغ جنسی و هویت زن     -۶

  ؟به نظر می آید! و محترمانه و حتی منطقی

  این سيستم ارزش گذاری به سود و به ضرر کيست؟    -٧

و دوستان ، پدر  از چهارچوب ازدواج دارید؟ برادر دست دادن این پرده و یا به دست آوردن تجربه ی جنسی در خارج شما چه حسی نسبت به از    -٨

 ، به دست آوردن تجربه ی جنسی خارج از چهارچوب ازدواج برای خودشان دارند؟ مرد شما چه حسی نسبت به

 ؟؟ چرا خارج از چهارچوب ازدواج برای شما و اطرافيان مردتان یکی است آیا پيامدهای اجتماعی و روانی کسب تجربه و بلوغ جنسی در    -٩

، سردرگمی حس کنجکاوی هایتان.  نگاهی به سير شکل گيری و تکامل رفتار و غریزه ی جنسی تان بيندازید، زمانی که چيزی نمی دانستيد-١٠

 اولين باری که به این اوج لذت در ارتباط با فردی دیگر رسيدید را با چه ، اولين تجربه ی خود ارضایی و رسيدن به ارگاسم در تنهایی وهای جنسی تان

 ؟  و تصاویری می توانيد توصيف کنيدصدا



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١٠٨  

 ؟؟ چرا آیا رسيدن به این لذت در تنهایی یا با فرد دیگری برای شما احساس شرمگينی به همراه آورده است-١١

 ؟ رنگ ها و صداهایی توصيف می کنيدن تجربه کرده اید را با چه نارضایتی ها و یا خشونت هایی که در روابط جنسی تا-١٢

  

 .، به آنها فکر کنيم و افکارمان را با دیگر زنان در ميان بگذاریمان می توانيم برای خود مطرح کنيماینها تنها بخشی کوتاه از سئواالتی هستند که ما زن

و خشونت های ، کمبودها يم و بدانيم که در حس تجربه ها، نيازها، فانتزی ها، لذت هايناز ميان این داستان ها ما می توانيم خودمان را بهتر بب

 .جنسی تنها نيستيم

از اینرو و در پایان خواهشمندم در صورت تمایل پاسخ هایتان را به طور ناشناس و یا به هر طریقی که مایليد با ذکر سن و شهر سکونت تان به آدرس 

 : ایميل من بفرستيد 

Raha5505@yahoo.com  

 . تمامی حقوق و خواسته هایتان به عنوان شرکت کننده و توليد کننده این تحقيق محفوظ و محترم خواهد ماند

 با سپاس فراوان  

  رها       
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 چاپار

 .يمينيم اینجا می گچون همدیگر را نمی ب

 .بفرستيد editor@irqo.net  خود را به آدرس ی های و آگهخبرها

 

 

 

 تولدتان مبارک

 

 حسين                                   طناز     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١٠٩  



   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١١٠  

 

 پناهنده ها

 

 . درخواست پناهندگی فرساد و فرنام دو پناهجوی ایرانی در ترکيه قبول شد

 .ترکيه ترک کردندچهار پناهجوی دگرباش ایران را به مقصد 

 . چراغ خواندید قبول شد٢٨درخواست پناهندگی شقایق و نازنين دو لزبين ایرانی که مصاحبه ی آنها را در شماره ی 

 .درخواست پناهندگی نعمان دگرباش ایرانی در ترکيه قبول شد

 .مجتبی و محمدرضا دو پناهجوی دگرباش ایرانی ترکيه را به مقصد کانادا ترک خواهند کرد

 .درخواست عکيرضا پناهجوی دگرباش ایرانی قبول شد

 

  سازمان ایرکيو در ارتباط با پناهجویان دگرباش ایرانیاطالعيه

 

بدینوسيله به اطالع می رساند که سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در ارتباط با پناهجویی دگرباشان تنها پرونده هایی را مورد بررسی و پيگيری 

سازمان ایرکيو تمامی خدمات . که بر طبق قوانين جهانی واجد شرایط پناهندگی بوده و از قوانين و مقررات سازمان پيروی کنندحقوقی قرار می دهد 

 . آماده ی ارائه ی مشاوره به پناهجویان برای پرداخت هر گونه وجه در طول دوره پناهندگی شان می باشدبه صورت رایگان می باشد و سازمان

 . ست فرم اطالعات درخواستی سازمان را تکميل و به همراه یک قطعه عکس به آدرس پست الکترونيکی سازمان ارائه نمایندپناهجویان می بای

 وکيل های مجربی را با همکاری سازمان های خيریه برای کمک به پروسه ی حقوقی پناهجویان معرفی می کند و این ،سازمان ایرکيو در صورت نياز

 . یگان انجام می شودخدمات نيز به صورت را

سازمان . تأمين کندشخصا هزینه ی اجاره ی مسکن در ترکيه به شدت رو به افزایش است و شخص پناهجو ناچار است هزینه های اقامت خود را 

پناهجویان و مبلغ ایرکيو با جمع آوری کمک های مالی نيکوکاران سعی می کند در حد توان به پناهجویان دگرباش کمک کند اما با توجه به تعداد 

که در شرایط داده می شود  به اشخاصی  در وهله ی اول کمک های سازمانندارد وبسيار جزئی هدایای مردمی امکان کمک به تمامی افراد را 

 .قرار دارندسخت تری از لحاظ مالی 

اقدامات الزم انجام می گيرد لذا تماس های ،  درخواستسازمان ایرکيو در انجام مراحل مختلف پرونده پناهجویان پيگير می باشد و پس از ارسال فرم

 . پناهندگی شخص پناهجو خواهد شد  یمکرر و درخواست های خارج از چارچوب سازمانی تنها باعث بروز اختالل در پروسه

انه از پناهجویان می خواهد که به در طول دوره ی پناهجویی، سازمان ایرکيو مصر... برای جلوگيری از بروز هرگونه مشکل مالی، اداری، امنيتی و 

 .توصيه های سازمان عمل کنند

به » راز موفقيت«سازمان ایرکيو با هدف افزایش اعتماد به نفس و کمک به موفقيت دگرباشان جنسی ایرانی در نظر دارد که دوره ای را به عنوان 

تا راهنمانی باشد برای کمک به حل مشکالت عدیده ای که در دوران  دقيقه برای پناهجویان دگرباش به صورت الکترونيکی فراهم نماید ١۴٠مدت 

 . این دوره ها در آینده در اختيار دگرباشان ساکن ایران نيز گذاشته خواهد شد. پناهجویی مشاهده می شود

ان مستقيمًا و از مرکز خود در سازمان ایرکيو تمامی پرونده های پناهندگی را مسقيمًا و بدون هيچ واسطه و نماینده ای بررسی می کند، سازم

چنانچه .  استهيچ نماینده ای از طرف سازمان در کشورهای ترانزیت گماشته نشده،  کانادا، به تماس شخص پناهنده پاسخ می دهد-تورنتو

ا ما تماس بگيرید و این شخصی ادعا نمود که از همکاران سازمان است و برای پيگيری پرونده شما را از جانب سازمان یاری خواهد کرد، حتمًا ب

 . کرده و از صحت و سقم این ادعا اطمينان کسب نمائيدشخص را به ما معرفی 

 

 سازمان دگرباشان جنسی ایرانی



  

 تماس 

 )است  -٧٫۵اختالف ساعت تورنتو با تهران ( ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 

 

 

 
arsham@irqo.net     آرشام پارسی-١

niaz@irqo.net  :به ترتيب حروف الفباهيئت امنا   نياز سليمی-٢

saghi@irqo.net    ساقی قهرمان -٣

vicky@irqo.net     ویکتوریا طهماسبی-۴

  

   آرشام پارسی-١

 :به ترتيب حروف الفباهيئت مدیره  )مهرناز خجسته(رها بحرینی  -٢

   نياز سليمی-٣

   سام کوشا-۴

board@irqo.net

   ویکتوریا طهماسبی-۵

  

arsham@irqo.net  :دبيرکل رشام پارسیآ

     

 : سازمانهمکاران   

saba@irqo.net  صبا راوی 

     

saghi@irqo.net  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

info@irqo.net  روابط عمومی   

  

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی

   و روشن   دست و                                                                                                                            و چهارم  سی  شماره–   ١١١  
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