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اما اگر کشان کشان و . تا آنجا که به وجدان همگانی و عدالت اجتماعی و قانون، و به انسانيت، مربوط می شود، شما می توانيد بروید به جهنم

ع مربوط، و بدون جلب رضایت شما، شما را بگيرند بيندازند توی جهنم، آنوقت وظيفه ی همه ی دیگران دست بسته و با لگد یا با کلک، یا با حکم مراج

در جوامعی که حدی از دموکراسی ساختار اجتماعی را شکل داده، اراده ی شما در انتخاب شيوه ی . است که به این تجاوز آشکار اعتراض کنند

در . دارید با تکيه به شعور خود، خود را در جایی که مایليد  بنشانيدشما قادرید و حق . زندگی، تعيين کننده است

اما اگر امکان انتخاب از فرد گرفته شده . این شرایط از شما توقع می رود برای خود امکان کسب رضایت ایجاد کنيد

عه را دچار تشنج جام. ناگزیر می جنگد. باشد، توسط دیگرانی مثل قانون، یا مثل اطرافيان، فرد ناچار است بجنگد

و یا راه فرار به بيرون پيدا می کند، از . می کند و از جامعه می خواهد که او را از بی اختياری اجباری نجات بدهد

بسياری از دگرباشان جنسی ایرانی هر روزه، و به شيوه های گوناگون، . ميان جامعه ی مستبد به بيرون می گریزد

 .وند سال هاست ادامه دارداین ر. به خارج از کشور می گریزند

بخش بزرگی از زمان مفيد زندگی دگرباشان در داخل ایران به . در شرایط اجتماعی داخل ایران امکان انتخاب با ميزان معمول آن در غرب متفاوت است

ی که تبدیل به خانه ی تعداد بيشماری از در خارج از ایران، در کشورهای غرب. جنگيدن با جامعه و دولت و یا به زخم خوردن از جامعه و دولت می گذرد

پناهندگان دگرباش شده اند، شرایط، در مقایسه با فضای داخل ایران، پر است از امکاناتی که زندگی او را در دست های خود او قرار می دهد و اجازه 

ایسه با دگرباشی که در داخل ایران زندگی می کند، در مق. این امکانات در مقایسه ارزیابی می شوند. ی تعيين سرنوشتی پربار را مقدور می کند

امکانات تبدیل زندگی . می تواند سرشار از رضایت خاطر باشد. زندگی دگرباشی که در اروپا یا امریکای شمالی ساکن است می تواند شاد باشد

کشور ما گم است را در اختيار قرار می دهد تا این قاعده ی زندگی در غرب است که آن حداقل که در . نامالیم به زندگی شاد، در دسترس است

 . چرخ سيستم خود را بدون وقفه ی ناخواسته بچرخاند

بسياری از پناهندگان دگرباش که پس از چند سال انتظار در کشورهای ترانزیت، به غرب می رسند، تمام آنچه که به دنبالش از محيط داخل گریخته 

اما در شرایطی، مثل افسردگی شدید، پناهنده امکان دیدن و سنجيدن محيط تازه را از . ل به دیدن باشندبودند را در دسترس می بينند، اگر مای

. تعداد پناهندگان دگرباشی که در اول ورود چند ماه یا یکی دو سال را به خود استراحت می دهند، بيشتر از دیگر پناهندگان است. دست داده است

در عين حال، بيشتر پناهندگانی نيز که به سرعت به شغل های مناسب و دانشگاه ها و پاتوق . مبرم می کندخستگی روحی، نياز به استراحت را 

با آنکه بعيد به نظر می آید اما شبکه ی حامی . های اجتماعات دگرباشان برای کسب ارتباط با دیگران جذب می شوند، باز هم پناهندگان دگرباش اند

 . جامعه ی دگرباشان، قوی است

جامعه ی ایرانی ساکن غرب فقط . تعداد خيلی کمی از دگرباشان به داخل جامعه ی مهاجران ایرانی غيردگرباش قدم می گذارند یا راه پيدا می کنند

خل ایران قوانين مدنی اما فاصله ای باورنکردنی با قوانين حاکم بر جامعه ی دا. اندکی با جامعه ی داخل ایران از لحاظ دگرباش ستيزی تفاوت دارد

با . دارند و همين تفاوت باعث می شود اکثریت عظيم مهاجران ایرانی غيردگرباش دست شان در اعمال خشونت نسبت به دگرباشان بسته باشد

دارد، نگاهی به این جامعه، جامعه ی مهاجران غيردگرباش ایرانی، می توان دریافت که این جامعه، با وجود حصار باورهای سنتی اش، ظرفيت تغيير 

با وجود این تعداد بسيار کمی . حتی نياز به تغيير دارد، حتی تمایل به تغيير دارد؛ این جامعه امکانات زیادی برای آزار دگرباشان جنسی در دست ندارد

انون، جامعه را و خانواده از دگرباشان تصميم به روبرو شدن با جامعه ی مهاجران غيردگرباش ایرانی می گيرند، تعداد بسيار کمی با تکيه به حمایت ق

جامعه ی دگرباشان جنسی مهاجر، اکثر اوقات، اقامت در گتوهای . ها را تشویق به درک دگرباشی و پذیرش حضور دگرباشان خود می کنند

د به نسبت زیادی از از آنجایی که تعدادی، تعدا. خودساخته را ترجيح می دهند، اهميت اختالط با جامعه ی مهاجر غيردگرباش را دست کم می گيرند

دگرباشان جنسی، حتی پس از مهاجرت به غرب، به دالیلی که عمده ی آن حفظ آرامش خانواده چه در داخل و چه در خارج از ایران است 

چنان به آشکارسازی نمی کنند، در واقع به شکلی امکاناتی را که محيط غربی در اختيار پناهنده ی ایرانی می گذارد را به هدر می دهند و هم

این گونه، نه تنها سالمت خود را به خطر می اندازند، دورنمای یک جامعه ی پذیرا و مرکب . زندگی دوگانه در زندان باورهای فرهنگی ادامه می دهند

ن فقط در محدوده ی این مسئوليت را اگر با قبول سختی های آن به عهده بگيرند، تأثير ناشی از آ. و پویا را از کل جامعه ی مهاجر دریغ می کنند
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 .   کمکی به تغيير فضای درونی خانواده ها در داخل ایران خواهد شد. باورهای فرهنگی مهاجران نخواهد ماند، به داخل ایران نيز روانه خواهد شد

 جامعه ی ميزبان در ارتباط با به دليل شرایط ویژه ی کشورهای اروپایی و نفوذناپذیری(بسياری از پناهندگان دگرباش ایرانی در کشورهای اروپایی، 

با وجود آنکه زندگی در غرب و بخصوص در . بی آنکه نيازی به افتادن در گرداب این شرایط باشد، دچار افسردگی می شوند) نيروی کار تازه واردان

ان باالیی دچار افسردگی نمود، اما آن ها به کشورهای اروپایی، بخصوص در سالهای اول مهاجرت ایرانيان به اروپا، پناهندگان غيردگرباش را نيز به ميز

سرعت راههای مبارزه با آن شرایط، که درگير شدن با محيط و درک محيط کشور ميزبان و درک شرایط بده بستان با جامعه ی ميزبان است، را 

ان دگرباش به گرداب افسردگی های روحی، و در در شرایط فعلی، با گذشت بيش از دو دهه از مهاجرت ایرانيان به غرب، در افتادن پناهندگ. آموختند

موارد متعدد، خودداری از قبول به پایان رسيدن گذشته و شروع یک حال متفاوت با گذشته، به ميزان بسيار زیادی و در موارد بسيار، گناه خود فرد 

 فرد آسيب دیده می ماند، اما گاه این تصور هم پيش ،  با آنکه سال های طوالنی همراه)اندوه ناشی از فاجعه ای در گذشته(تراما. دگرباش است

می آید که برای دگرباشان ایرانی ساکن غرب، ابراز افسردگی کردن، جوری درد شيرین شده است، دردی که ذهن به آن عادت کرده و مایل نيست از 

یا سفر خود را آماده می کند، با تحمل سختی و خطر، دوره ای با توجه به این که پناهنده برای فرار از شرایط داخل ایران، مقدمات فرار، . دست بنهد

را می گذراند، و قدم به محيط جدید می گذارد، و امکان درک محيط جدید، به عنوان پناهگاه، به عنوان شهری که به مقصد آن از شهر دیگری دل کنده 

 .  است که با اندکی توجه می تواند مداوا بشودای است، را در دسترس دارد، خودداری از درک این امکان، تن دادن به بيماری

و با توجه به همين ممکن بودن گریز از افسردگی ساليان، همين ممکن بودن انتخاب استفاده از محيطی که در آن از دار و زندان و اخم و سکته ی 

و با توجه به همين . رکتی، هدر دادن زندگی است ح- در شرایط افسردگی و بی، هدر دادن زندگی فعال به نفع منجمد شدنخانواده خبری نيست

خارج از کشور ) اکثر پناهنده ها بعد از گذشت چند سال، شهروند اند، دوران پناهندگی به سرعت تمام می شود(امکان که در دسترس پناهنده ی 

د، و زندگی می کند، و از  زندگی می کنهاست در خارج از کشور را که سال رباش داخل ایران نيست، پيام دوست عزیزیهست و در دسترس دگ

ی و ینشریه ی چراغ می خواهد که در صفحات این نشریه فقط آنچه را که به درد او، شخص او، در موقعيت سنی و تحصيلی و اجتماعی و جغرافيا

ویسنده ی دگرباش داخل ایران، چه در در شرایطی که ن.  را بدل به نامه ای ظالمانه می کندو، شخص او، می خورد را منتشر کند،مذهبی و روحی ا

نبوده و از اشتياق به تغيير یک سرنوشت تلخ همگانی م و از امنيِت به روز نگه داشتن وبالگ های شخصی و چه در قلم زدن برای چراغ، از وقت ک

گویند من چه بنویسم برای دیگرانی و به ، ب"فقط برای من بنویسيد"مایه می گذارند، منصفانه فقط این است که دگرباشان خارج از کشور، به جای 

شود، سهم ب تخليه ی اطالعاتی برادر بزرگتر، جای دیگرانی که شاید به اندازه ی من، از امنيت کامپيوتری که قرار نيست فردا توسط مأموران امنيتی، یا

 خود، از تجربه های خود از شرایط سنی و تحصيلی و منصفانه فقط این است که اگر نه از دانش خود، یا هنر خود، دست کم از دیده های. ندارند

 از روزی که وارد کانادا شده  پارسیآرشام. شاید به درد ما بخورد.  بنویسند تا ما بدانيم خوداجتماعی و جغرافيایی و مذهبی و سياسی و روحی

ین جمله باری از تجربه را منتقل می کند که با یک بار است در همه ی مصاحبه ها و سخنرانی هایش یک جمله را تکرار می کند و به نظر می رسد ا

و در شرایط آرشام این کار (حاال که اینجا هستم، در یک کشور آزاد، با کار کردن، : جمله ی تکرار شده ی آرشام این است. گفتن تمام نمی شود

 به شوخی و جدی می خواهد که تکس آزادی شان را و هميشه از حاضران در سالن هم. ماليات آزادی ام را می دهم) کردن شبانه روزی است

در آخرین مورد، چند فعال اجتماعی کانادایی قول ترجمه و . بپردازند و پيشنهاد می کند این تکس را با پيدا کردن راهی برای کمک به ایرکيو بپردازند

  .ادیت مطالب برای سازمان را دادند، و انجام دادند

 در آخر راه، راهی که فقط دوستان ما در ترکيه و پاکستان و مالزی و دیگر جاها می دانند از کجاها می گذرد، به هر دگرباش جنسی که موفق شده

جایی برسد که حداقل، و این حداقل بيش از آن حدی است که بسياری از ما در کشورمان به دليل شرایط اجتماعی سياسی امکان به دست آوردن 

یک آپارتمان مجهز، امکان تحصيل، امکان کار، امکان فعاليت اجتماعی، امکان داشتن رابطه، امکان دست زدن به هر اش را داریم، امکان زندگی در 

، دیگرانی که هنوز به امکانات او خواستنکاری که نامش هنر یا حرفه باشد، برایش فراهم است، خوب می داند نشستن پشت پنجره و، و از دیگران 

 .رگز دست پيدا نکنند، خواهشی ظالمانه استدست نيافته اند، و شاید ه

اما آیا این خواهش به آن معنا است که یک شهروند غرب، که زمانی شهروند ایران بوده، پس از آن پناهجو بوده، پس از آن پناهنده بوده و حاال 

برای نجات اش کاری بکنند؟ با توجه کامل شهروند است، دگرباش جنسی هم است، هنوز کشان کشان به جهنم برده می شود؟ هنوز دیگرانی باید 
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  دگرباشان جنسی ساکن کشورهای غرب، دردهایی غيرقابل درمان اند؟ ِ"دردهای من"به تأثير تراما، اما آیا این جهنم، خودخواسته نيست؟ آیا 

به زندگی در یک جهنم بگيرد، اگر این تصميم در عين حال که به دليل حق انسانی هر فرد برای انتخاب محل زندگی، هر کدام از ما می تواند تصميم 

حتی به دليل افسردگی مزمن، از مقوله ی انتخاب فردی خارج شده و به یک سرنوشت اجباری تبدیل شده باشد، این دیگران، یعنی دیگر اعضای 

خته شود حياتی تر از آن است که به خاطر آینده ای که قرار است سا. او کار خواهند کرد" من"جامعه ی دگرباشان جنسی، حتما و قاعدتا به جای 

دیگرانی که نسبت به . اما، منصفانه آن است که در همان حد امکان شما کاری کنيد که نامش کمک باشد. دشواری راه، یا کم کاری ما ساخته نشود

خاطر نفس انجام شدن آن کار، که در نهایت جهنم مورد ناسزا قرار می دهيد، به " به درد من نمی خورد"نتيجه ی کارشان را شما به دليل ظالمانه ی 

         .یت کنيد، و پس از آن، تشکر کنيدشما را تبدیل به شهری قابل زندگی می کند، احساس رضا
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 وجود حقوق بشر. ٣

برای مثال، حق بشرِی به . واضح ترین جنبه ی وجود حقوق بشر، هنجارها و استانداردهای مندرج و مصوب در قوانين بين المللی و ملی است 

 وجود دارد زیرا این معاهدات این حق را در سطح بين المللی موجودیت ICCPR از ٨ و ماده ی ECHR از ۴يتی گرفته نشدن در ماده ی بردگی یا رع

در سطح ملی، هنجارهای حقوق بشر وجود دارند، چرا که رسما به تصویب قانونی رسيده اند یا توسط رویه یا قانونی قضائی رسميت . بخشيده اند

هنگامی که . مثال، قانون ضد بردگی در ایاالت متحده وجود دارد، چرا که اصالحيه ی سيزدهم قانون اساسی آمریکا بردگی را منع می کند. یافته اند

حقوق در قوانين بين الملل درج شوند، آنها را حقوق بشری می خوانيم؛ اما هنگامی که در قوانين ملی درج شده باشند، اغلب حقوق مدنی یا 

.. چنان که این مثال نشان می دهد، ممکن است یک حق، همزمان در بيش از یک نظام هنجاری وجود داشته باشد. وب می شونداساسی محس

 . در قوانين اساسی کشورهای سراسر جهان درج شوند آرمان جنبش حقوق بشر این است که هنجارهای بين المللی اش

. اما به نظر بسياری این تنها طریق نيست.  المللی، یکی از جنبه های وجود حقوق بشر استتصویب قوانين و درج شدن آنها در قوانين ملی و بين 

بسياری در پی آن . اگر موجودیت حقوق بشر تنها به خاطر تصویب قانونی شان بود، برخورداری از آنها به اوضاع محلی و بين المللی وابسته می شد

ابند که حقوق بشر ریشه هایی عميق تر دارند که وابسته به تصميمات مردمان و امضای قانونی نمی بوده اند که طریقی برای حمایت از این ایده بي

یک روایت از این ایده این است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر . باشد

اعالميه ی استقالل ایاالت .  این باشد که بگویيم این حقوق بشری خدادادی هستند یک طریق احراز موقعيِت هنجارِی فطری می تواند .هستند

حيات، آزادی، و جستجوی سعادت را به ایشان "حقوق طبيعِی " خالق انسان ها"ادعا می کند که ) ١٧٧۶، Declaration of Independence(متحده 

 .ه برخی حقوق بشری پایه را تصویب کرده استدر این دیدگاه، قانون گذار اعال خدا ست ک". اعطا نموده است

. اما به نظر بسياری این تنها طریق نيست. تصویب قوانين و درج شدن آنها در قوانين ملی و بين المللی، یکی از جنبه های وجود حقوق بشر است

بسياری در پی آن . ی و بين المللی وابسته می شداگر موجودیت حقوق بشر تنها به خاطر تصویب قانونی شان بود، برخورداری از آنها به اوضاع محل

بوده اند که طریقی برای حمایت از این ایده بيابند که حقوق بشر ریشه هایی عميق تر دارند که وابسته به تصميمات مردمان و امضای قانونی نمی 

بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر یک روایت از این ایده این است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق . باشد

اعالميه ی استقالل ایاالت .  یک طریق احراز موقعيِت هنجارِی فطری می تواند این باشد که بگویيم این حقوق بشری خدادادی هستند .هستند

ادی، و جستجوی سعادت را به ایشان حيات، آز"حقوق طبيعِی " خالق انسان ها"ادعا می کند که ) ١٧٧۶، Declaration of Independence(متحده 

 .در این دیدگاه، قانون گذار اعال خدا ست که برخی حقوق بشری پایه را تصویب کرده است". اعطا نموده است

 آنها را تا بتوان) مانند حق حيات، آزادی و غيره(حقوقی که ممکن است توسط فرمان الهی اعطا شده باشند باید بسيار عام و انتزاعی بوده باشند  اما

مثال حق برخورداری از (اما حقوق بشِر معاصر، پرشمارتر، و مشخص تر اند . در طی هزاران سال تاریخ بشر، و نه تنها قرن های اخير، معتبر شمرد

ند، باز هم تبيين حتی اگر مردمان با حقوق طبيعی خدادادی زاده شده باش). محاکمه ی عادالنه، حق آزادی مذهب، حق برابری در برابر قانون و غيره
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ممکن است .  در اعالميه ها و معاهدات معاصر می رسيم این مطلب الزم است که چگونه از این حقوق عام و انتزاعی به حقوق مشخص مندرج

ها را عمال ایمن انتساب حقوق بشر به فرمان های الهی، در سطح متافيزیکی به آنها موقعيتی امن ببخشد، اما در واقع، در جهانی چنين گونه گون، آن

اگر مردم به خدا، یا قسمی خدای قانونگذار، اعتقاد نداشته باشند، . ميلياردها نفر به خدای مسيحيت، اسالم و یهودیت اعتقاد ندارند. نمی سازد

 ابتدا دیدگاه های الهياتی شما را آنگاه اگر بخواهيد حقوق بشر را با ابتنا به باورهای الهياتی توجيه کنيد، باید آن مردمان بی اعتقاد را وادارید که

برای مقاصد عملی، تصویب قانونی حقوق بشر در سطوح ملی و بين المللی . بپذیرند، امری که شاید دشوارتر از پذیراندن حقوق بشر به آنها باشد

 .موقعيتی بس ایمن تر به آنها می بخشد

بشر فارغ از تصویب قانونی، به صورت بخشی از اخالقيات بالفعل بشری وجود همچنين، در مورد چگونگی وجود حقوق بشر می توان گفت که حقوق  

هنجارهایی که متکی بر . یعنی هنجارهایی آمرانه برای رفتار داشته باشند. به نظر می رسد که همه ی آدميان اخالقياتی داشته باشند. دارند

مانند ارزشمندی ( ارزش هایی مشخص  ، و)اجتناب از قتل عمدی بيگناهانمانند (این اخالقيات حاوی هنجارهایی مشخص . عقالنيت و ارزش هاست

یک طریق امکان وجود حقوق بشر، فارغ از تصویب الهی یا انسانی، این است که آنها را هنجارهایی بدانيم که در همه، یا تقریبا . است) حيات انسان

سانی اخالقياتی داشته باشند که هنجارهایش قتل را منع می کند، این هنجار را اگر تقریبا همه ی گروه های ان. همه ی اخالقيات بشری موجود اند

پس می توان حقوق بشر را هنجارهای اخالقی پایه ی مشترک ميان همه، یا تقریبا همه ی . می توان برسازنده ی حق بشر برای حيات دانست

  .اخالقيات پذیرفته شده ی آدميان دانست

 بسيار نامحتمل می نماید که اخالقيات تقریبا همگی گروه های انسانی اموری  نخست اینکه،. ا آکنده از دشواری استاین دیدگاه گيرایی است، ام

ميان کشورها و فرهنگ ها بر سر .  مانع شوند مانند شکنجه، محاکمه ی ناعادالنه، مؤسسات غيردموکراتيک، و تبعيض بر پایه ی نژاد یا جنسيت را

هدف اعالميه ها و معاهدات حقوق بشر تغيير هنجارهای موجود است، و نه صرف تشریح اتفاق نظر . ای بسياری وجود دارداین مسائل عدم توافق ه

ممکن است گروهی فکر کنند که . دوم اینکه، اصال روشن نيست که این هنجارهای مشترِک موجود، حقوق افراد را صيانت کنند. های اخالقی موجود

سوم اینکه، حقوق بشر عمدتًا . ، بدون اینکه معتقد باشند که همه افراد، حقی با اوليت باال برای شکنجه نشدن دارندشکنجه عموما چيز بدی است

 .حرف چندانی برای گفتن ندارند اخالقيات عادی مردم اغلب در مورد چند و چون عمل دولت ها. معطوف به وظایف دولت ها هستند

با این .  این است که بگویيم حقوق بشر حقوقی هستند که در اخالقيات درست یا موجه وجود دارندیک طریق دیگر تبيين وجود حقوق بشر هم 

رویکرد، گفتن اینکه حقی بشری برای شکنجه نشدن وجود دارد، درست معادل این است که بگویيم برای باور به اینکه شکنجه کردن تقریبا هميشه 

این اعالميه فقط .  تالشی برای صورت بندی اخالقيات سياسی موجه تلقی می شودUDHRرد، در این رویک. برخطاست دالیل محکمی وجود دارد

تالشی برای بيان اتفاق نظرهای اخالقی از پيش موجود نبوده است؛ بلکه تالشی بوده برای ایجاد اتفاق نظر درباره ی اینکه دولت ها باید چگونه رفتار 

. این رویکرد مستلزم عينی دانستن عقالنيت اخالقی و عملی است. نيت عملی و اخالقی باشدکنند تا عمل شان متکی بر مستحکم ترین عقال

 ساختمان را چگونه باید ساخت  مطابق این دیدگاه، همان طور که شيوه های قابل اطمينانی وجود دارد تا دریابيم جهان فيزیکی چگونه است، یا اینکه

گيریم که امروزه . فهميدن این که افراد باید چه تقاضاهای موجهی از دولت ها داشته باشند وجود داردتا محکم و بادوام باشد، شيوه هایی هم برای 

 اندک باشد، اما اگر آدميان خود را به آزاداندیشی و پرسشگری اخالقی و سياسی جدی متعهد سازند، این توافقات  توافق بر سر اخالق سياسی

ستدالل های اخالقی مستقل از برساخته های بشری باشد، هنگامی که این استدالل ها با مقدمات مربوط اگر وجود ا. عقالنی را فراچنگ می آورند

 دقيقا UDHRچنين می نماید که .  به ایجاد هنجارهایی متفاوت با هنجارهای پيشين بيانجامند به مؤسسات، مسائل و منابع ترکيب شوند، می توانند

به عنوان استدالل هایی خوب، صورت ضعيفی از  کل این دیدگاه آن است که به نظر می رسد تلقی حقوق بشر یک مش. این دیدگاه را اختيار می کند

ضعفی که با صورت بندی و تصویب . اما چه بسا بتوانيم این ضعف را یک مساله ی عملی، و نه نظری بدانيم. وجود حقوق بشر را پيش می نهد

 بهترین صورِت وجود حقوق بشر، ترکيبی از تصویِب قانونِی قوی، به همراه داشتن قسمی وجود اخالقی باالخره،. هنجارهای قانونی رفع شدنی باشد

 .است که از اتکا بر استدالل های قوی اخالقی و عملی ناشی می شود

 کدام حقوق، حقوق بشری اند؟. ۴

ر مساله ی مربوط به عدالت اجتماعی یا حکومت بخردانه ه. این بخش به این پرسش می پردازد که کدام حقوق به فهرست حقوق بشر تعلق دارند 
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برای مثال، ممکن است در کشوری نابرابری درآمد ها بسيار باشد، زمينه سازی برای فراهم کردن آموزش عالی . به حقوق بشر مربوط نمی شود

ی در مورد اینکه کدام هنجارها را باید حقوق بشری تصميم گير.  نباشد، یا هيچ پارک ملی ای نباشد، بدون اینکه حقوق بشر نقض شده باشد کافی

اصرار مداومی  و برای گستردن فهرست حقوق بشر و گنجاندن حيطه های جدید در این فهرست هم . محسوب کرد، موضوعی قدری دشوار است

ندی کنند، چرا که این امر اهداف شان را بسياری از جنبش های سياسی مایل اند تا اهداف اصلی خود را در مقوله ی حقوق بشر طبقه ب. وجود دارد

، تنزل ارزش "تورم حقوق بشری"یک نتيجه ی ممکن این . در عرصه ی بين المللی مشروعيت می بخشد و به ارتقا و گسترش آنها کمک می کند

 ).2001bين ، گریف١٩٩٩، ولمان ٢٠٠٢ اورند  ،١٩٧٣کرانستون . ( جعل بسياری از حقوق به این نام است حقوق بشر بر اثر

منشورهای تاریخی حقوق اغلب با فهرستی از گالیه ها در مورد سوءاستفاده های رژیم ها یا ادوار سابق . محور اند-حقوق بشر مشخص و مساله 

 حقوق منشورهای حقوق می توانند با سخنی عام و انتزاعی از حقوق حيات، آزادی و کرامت ذاتی اشخاص آغاز شوند، اما فهرست. آغاز می شوند

 .آنها محتوی هنجارهای مشخصی است که به مسائل مألوف سياسی، حقوقی یا اقتصادی می پردازند

برای تصميم گيری در مورد اینکه مشخصا کدام حقوق مشخصا حقوق بشری اند، می توان رویکردی حداقلی یا حداکثری به اسناد بين المللی مانند  

UDHR یا ECHRی، فرض بر این است که، انگار پيش تر هرگز به این پرسش پرداخته نشده که فهرست حقوق مهمی در رویکرد حداقل.  پيش گرفت

در رویکرد حداکثری، . که باید حقوق بشری محسوب شوند کدام اند، و انگار که در ُگزیدن حقوق مندرج در اسناد تاریخی هيچ نفع عملی وجود ندارد

معتقد است که اگر حقی : این رویکرد گونه ای بنياد گرایی است. مورد حقوق بشر را به ما می گوینداین اسناد بين المللی همه ی مطالب الزم در 

اما "). فقط الزم است بدانم در کتاب آمده یا نه("در در فهرست رسمی حقوق بشر آمده باشد، کافی است تا از زمره ی حقوق بشری شناخته شود 

چندان بخردانه نيست که . ل متحد و جاهای دیگر، فرآیندی سياسی با نقایص بسيار بوده استفرآیند فهرست کردن حقوق بشر در سازمان مل

به عالوه، حتی اگر معاهده ای بتواند این مجادله را فرو . دیپلمات های بين المللی را بهترین مرجع قضاوت در این مورد بدانيم که حقوق بشر کدام اند

می تواند ادعا کند . وق بين الملل، حقی بشری محسوب می شود یا خير، نمی تواند آن حق را توجيه کندنشاند که آیا یک حق معيِن مندرج در حق

 را به   پارک های ملی  حق گردش آزادانه در اگر یک معاهده ی بين المللی. که مالحظاتی قوی حامی آن حق اند، اما نمی تواند آن را توجيه کند

. در حقوق بين الملل است" حق بشری"ه منزله ی قبول دسترسی آزادانه به پارک های ملی به عنوان یک رسميت بشناسد، ، امضای آن معاهده ب

 .حقی بشری شمرده شود اما این امر نمی تواند ما را وادارد که باور کنيم حق گشت و گذار آزادانه در پارک ها به قدر کافی مهم هست که واقعا 

يریم که آیا ممکن است برخی هنجارهایی که امروزه حقوق بشری شمرده می شوند شایستگی این به محض اینکه این پرسش ها را جدی بگ

که امروزه به عنوان حقوق بشری محسوب نمی شوند، ارتقای  و آیا باید برخی هنجارهایی را ) 2001b و 2001aگریفين (موقعيت را نداشته باشند 

رویکردی که باید از آن پرهيز کرد این است که وزن زیادی برای این دیدگاه قائل شویم . یی یافتدرجه داد، می توان شيوه های بسياری برای پاسخ گو

این رویکرد می تواند به این نتيجه بيانجامد که حقوق کودک را . که هنجارهای مورد پرسش، به معنای اخِص کلمه حقوق هستند، یا می توانند باشند

چرا که کودکان خردسال نمی توانند از حقوق خود استفاده کنند، مدعی شان باشند، یا از آنها چشم نباید در زمره ی حقوق بشر محسوب کرد، 

این انگاره در مورد اینکه آیا حقوق بشر به معنای اخص کلمه حق اند یا فقط به معنای ضعيف کلمه ). ٢٠٠٢، آچارد ١٩٩۵، ِولَمن ١٩۵۵هارت (بپوشند 

با توسل به یک چارچوب مفهومی محدود، نمی توان چنان که باید به جنبش حقوق بشر و .  می کندحق محسوب می شوند، مصادره به مطلوب

 ایده ی تنظيم رفتار دولت ها از طریق هنجارهای  بنيادی ترین ایده ی جنبش حقوق بشر، معطوف به حقوق نيست، بلکه.  آن خدمت کرد آرمان های

گاهی از .  درمی یابيم که از مفاهيم هنجاری متنوعی استفاده کرده است  را بررسی کنيم،و هنگامی که یک سند حقوق بشر. بين المللی است

گاهی ). ١٣ماده ی  ..." ( هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه تردد کند" می گوید UDHR   حقوق سخن می گوید ، مانند هنگامی که

ماده ." ( را نمی توان خودسرانه توقيف ، حبس یا تبعيد نمود احدی"  می گوید UDHRتی که این َاسناد ممنوعيت هایی را بيان می کنند، مانند وق

 ).٧ماده ی ..." (همه در برابر قانون ، مساوی هستند"  اعالم می کند UDHRو در جایی دیگر اصولی عام را بيان می کنند، چنان که ). ٩ی

 آیا این هنجار با ایده ی عام حقوق بشر   یک شيوه ی بهتر این است که مالحظه کنيمبرای ارزیابی هنجاری که نامزد موقعيت حقی بشری است، 

اگر ایده ی عام حقوق بشر که در باال طرح شد درست باشد، مستلزم مثبت بودن . مندرج در اسناد بين المللی حقوق بشر سازگار است یا خير

برای مردم را  نند دولت ها را مخاطب اصلی خود قرار دهند؟ آیا کمينه ی حيات نيکو پاسِخ پرسش هایی از قبيل این است که آیا این هنجار می توا



   و روشن   دست و                                                                                                                            پنجم و  شماره  سی–   ٨  

 تضمين می کند؟ آیا اولویت باالیی دارد؟ و آیا می توان به نفع آن استدالل هایی قوی ارائه داد که جهانشمولی و اولویت باالی آن را توجيه کنند؟

نخست اینکه آیا به موجب آن حق عالئق، از ارزش ها، و : پرسش به سواالت دیگری می انجامداین . پرسش آخر نقش به ویژه مهمی ایفا می کند 

هنجارهای بسيار مهمی در برابر تهدیدهای معمول حمایت شده است؟ دوم اینکه، آیا وظایف و مسئوليت های تحميل شده به مراجع ایفای حق 

جه اند؟ و سوم اینکه آیا آن حق، مطالبات مشهودی ایجاد می کند؟ برای مثال، برای حق مو) مثال دولت ها، شهروندان یا سازمان های بين المللی(

به رغم اینکه شکنجه برای حيات، سالمتی، و آزادی آدميان بسيار مضر است، . منع شکنجه می توان پاسخ های قانع کننده ای به این پرسش ها داد

وظيفه ی حمایت مردم . ز شکنجه بر عهده ی همه ی افراد، اما به ویژه بر دوش دولت هاستوظيفه ی خودداری ا. اما در عين حال بسيار شایع است

و اغلب کشورها از عهده ی انجام این وظيفه بر . در برابر شکنجه به نحو مناسبی بر عهده ی دولت ها و سازمان های بين المللی نهاده شده است

 .شور ها از پس آن برمی آیندشاید توقف شکنجه آسان نباشد، اما اغلب ک. می آیند

در ادامه این مسئله در . اینکه کدام حقوق، حقوق بشری هستند پرسشی است که در مورد بسياری از خانواده های حقوق بشر مطرح می شود

 .رسی می شودحقوق زیست محيطی بر) ۴(حقوق گروه ها و اقليت ها؛ و ) ٣(حقوق اقتصادی و اجتماعی؛ ) ٢(حقوق مدنی و سياسی؛ ) ١(مورد 

  حقوق مدنی و سياسی ۴٫١  

، با ١٧٩١(و منشور حقوق ایاالت متحده ) ١٧٨٩(این حقوق مألوف، در منشورهای تاریخی حقوق، مانند اعالميه ی فرانسوی حقوق انسان و شهروند 

 کنواسيون آمریکایی  ،ECHR ،ICCPRانند ، و معاهداتی مUDHR ماده ی اول ٢١ شامل  منابع معاصر این حقوق،. ذکر شده اند) اصالحيه های بعدی

  :برخی صورت بندی های اصلی این حقوق به قرار زیر اند.  هستند حقوق بشر، و کنوانسيون آفریقایی حقوق بشر

، به صورت این حق شامل آزادی جستجو، دریافت، و ابراز همه گونه اطالعات و نظرات، بدون محدودیت مرزها. هرکسی حق آزادی اندیشه و بيان دارد

 )١٫١٣کنواسيون آمریکایی حقوق بشر، ماده ی . (شفاهی، نوشتاری، چاپی، بيان هنری، یا هر رسانه ی دیگری است که فرد بر می گزیند

ای  آزادی شرکت در اجتماعات مسالمت آميز و آزادی تشکل با دیگران، از جمله تشکيل و عضویت در اتحادیه های کارگری بر هر کسی حق دارد که از

 ).١١کنوانسيون اروپایی، ماده ی (حفاظت از عالئق خود برخوردار باشد 

هر . ٢. هر شهروندی باید حق مشارکت آزادانه در امور دولت کشورش را، یا مستقيما و یا از طریق نمایندگان منتخب طبق قانون داشته باشد

هر فردی باید حق دسترسی به اموال و خدمات عمومی را بر . ٣. شهروندی باید حق دسترسی برابر به خدمات عمومی کشورش را داشته باشد

 )١٣منشور آفریقایی، ماده ی . (اساس برابری اکيد همه ی اشخاص در پيشگاه قانون دارا باشد

 این حقوق نخست اینکه،. همخوانی دارند) ایده ی عام حقوق بشر را ببينيد.١بخش (این حقوق با ایده ی عام حقوق بشر که در باال ذکر شد  

دوم اینکه، این . هنجارهایی سياسی هستند که در درجه ی نخست مسئوليت هایی را بر عهده ی دولت ها و سازمان های بين المللی می نهند

دهایی به این معنا که هدف از آنها احتراز از وقوع بدترین چيزها در جامعه ی سياسی است، و نه وضع استاندار. حقوق هنجارهای کمينه ای هستند

 کشور جهان ١۴٠ و اینک توسط بيش از – برای همه ی کشورها وضع می کنند  سوم اینکه، این حقوق هنجارهایی بين المللی. عالی برای دولت

زادی تردد را حق آ. سرانجام، می توان در موردشان ادعا کرد که اولویت باالیی دارند، و این ادعا را با استدالل هایی قوی حمایت کرد. پذیرفته شده اند

یک طریق توجيه این حق و اولویت باالی آن، ذکر اهميت تردد آزادانه جهت فراهم کردن ضروریات زندگی، پيگيری برنامه ها، پروژه ها و . درنظر بگيرید

بهره مندی از دیگر حقوق احتجاج می شود که بدون امکان تردد آزادانه،  با یک استدالل مرتبط . تعهدات، و حفظ پيوند با خویشان و دوستان است

مثال برآوردن حق مشارکت سياسی بدون اینکه شخص مجاز باشد تا به حوزه های رأی گيری یا اماکن اجتماعات برود، ناممکن . بشری ناممکن است

 .است

 توان به مالحظه ی حفظ برخی از حقوق مدنی و سياسی را می. حقوق مدنی و سياسی مطلق نيستند، و گاهی می توانند به حالت تعليق در آیند

به . اموال عمومی و خصوصی، یا توسط فرمان های منع کننده ی مربوط به کنترل خشونت های محلی، یا به موجب مجازات های قانونی محدود کرد

خودروها و تجهيزات کمک عالوه، پس از بالیایی مانند طوفان یا زمين لرزه، مناسب است تا تردد آزادانه ی افراد کنجکاو را منع کرد تا دسترسی 

موارد اضطراری عمومی که حيات " اجازه می دهد تا برخی حقوق در خالل ICCPR. رسانی اضطراری تسهيل و از غارت اموال مردم جلوگيری شود

نع مجازات مبتنی بر اما برخی حقوق، از جمله حق حيات، منع شکنجه، منع بردگی، م). ۴ماده ی (به حالت تعليق در آیند " ملت را تهدید می کنند
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 .عطف به ماسبق، و آزادی اندیشه و دین را از این تعليق مستثنا می کند

  حقوق اقتصادی و اجتماعی٢٫۴ 

این حقوق مشتمل بر . است) یا رفاه" (اقتصادی و اجتماعی" شامل حقوق UDHRکه در باال بررسی شدند، " حقوق مدنی و سياسی"عالوه بر   

يض در مورد زنان و اقليت ها، دسترسی به موقعيت های شغلی، مزد عادالنه، شرایط کاری امن و سالم، حق تشکيل حقوق برابری و عدم تبع

، )شامل غذا، پوشاک، و مسکن مناسب( مذاکرات جمعی، تأمين اجتماعی، و برخورداری از استاندارد های مناسب زیست  اتحادیه های کارگری و

 . بهداشت و آموزش است

 ليت ها و گروه ها حقوق اق٣٫۴

اسناد حقوق بشر تأکيد دارند که همه ی مردم، از جمله اعضای اقليت . توجه به حقوق اقليت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است 

یی از تبعيض به ویژه حق رها. های قومی و گروه های مذهبی، حقوق پایه ی یکسانی دارند و باید بتوانند بدون تبعيض از این حقوق برخوردار شوند

هرگونه " دولت های امضا کننده اش را متعهد می کند تا حقوق اتباع شان را بدون ICCPRمثال .  و معاهدات پيرو آن متجلی شده استUDHRدر 

ولد، یا موقعيت تبعيض، از جمله تبعيض برپایه ی نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، عقاید سياسی یا عقاید دیگر، خواستگاه ملی یا اجتماعی، محل ت

 .محترم شمارند و ایفا کنند" اجتماعی

از جمله ی این حقوق، اجتماع آزادانه، تشکل یافتن، آزادی دین، . برخی از حقوق فردی استاندارد، برای اقليت های قومی و دینی اهميتی ویژه دارند 

 اقليت ها مربوط می شوند و از آنها حمایت ویژه ای به عمل می اسناد حقوق بشر همچنين شامل حقوقی است که صریحًا به. و آزادی از تبعيض اند

برای اجتماع با دیگر اعضای گروه " اشخاِص وابسته به اقليت های قومی، مذهبی، یا زبانی   می گوید که حقوقICCPR از ٧برای مثال ماده ی .آورند

 ."ز زبان خود نباید نادیده گرفته شودخود، در پرداختن به فرهنگ، تعليمات دینی و اجرای مناسک، یا استفاده ا

گروه های اقليت اغلب در معرض خشونت هستند و هنجارهای حقوق بشری از دولت ها می خواهند که چنين خشونت هایی را متوقف کنند و  

اما حق عليه نسل . د فردی استبخشی از این وظيفه به ایفای حق حيات برمی گردد، که یک حق استاندار. تدابير الزم را عليه آنها اتخاذ نمایند

ميثاق ضد نسل کشی یکی از اولين معاهدات حقوق بشری پس از جنگ جهانی . کشی، گروه ها را در برابر تالش برای محو یا زوال حفاظت می کند

  :دوم بود که مطابق آن

کشتن ) الف: (ومی، نژادی یا مذهبی انجام گيردنسل کشی مصداق هر یک اعمال زیر است که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک ملت، گروه ق... 

) ت( کردن که به نابودی جسمی کلی یا جزئی شان بيانجامد؛  گروه را به شرایطی دچار) پ(ایجاد آسيب جدی جسمی یا روانی؛ ) ب(اعضای گروه؛ 

 .روهی دیگرانتقال قهرآميز کودکان گروه به گ) ث(تحميل شرایطی به قصد جلوگيری از زادو ولد درون گروه؛ 

صاحبان این حق، گروه ها هستند و این حق برای گروه ها، به عنوان گروه، حمایت هایی . حق حافظت در برابر نسل کشی از حقوق گروه هاست 

 اما همچنين این حق عمدتًا سلبی است، به این معنا که دولت ها و دیگر مؤسسات را ملزم می دارد که از محو گروه ها اجتناب کنند؛. تأمين می کند

 .این حق مستلزم آن است که به این منظور ابزارهای قانونی و حمایت های دیگر نيز منظور شوند

آیا یک حق گروهی نيز می تواند در ایده ی عام حقوق بشر که پيش تر مطرح شد بگنجد؟ بله، به شرطی که مفهوم کسانی را که می توانند واجد  

چه بسا بتوان این امر را با مالحظه ی این نکته بهتر توجيه نمود که . ا گروه های قومی و دینی را نيز در برگيردحقوق بشر باشند گسترده تر کنيم ت

از حق حفاظت در برابر نسل کشی، افرادی هستند که با حمایت از آنها در برابر تالش برای محو گروهی که بدان تعلق دارند، از امنيت  بهره مندان 

 ).١٩٨٩کيمليکا . ( گردندبيشتری برخوردار می

  حقوق زیست محيطی ۴٫۴  

باالخره، به . به رغم خطر تورم حقوق، هنجارهای تشکيک ناپذیری هستند که باید از زمره ی حقوق بشر محسوب شوند، اما عمومًا چنين نشده اند 

حقوق زیست محيطی را . ی از مناطق زمين تهدید می شوندعلت کارهایی که دولت ها انجام داده یا فروگذار کرده اند، عالئق بنيادی بشر در بسيار

با این رویکرد نمی توان حقوق زیست محيطی را در ایده ی . این حقوق اغلب به عنوان حقوق جانوران یا خود طبيعت تعریف می شوند. در نظر بگيرد

اما می توان رویکرد فروتنانه تری نيز پيش گرفت؛ حقوق . ندعام حقوق بشر گنجاند، چرا که صاحبان این حقوق انسان ها یا گروه های انسانی نيست
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مستقيما دربرگيرنده ی مسائلی مانند ادعای : محور اند-چنين حقوقی انسان. بشر را می توان حقوق بهره مندی از محيط سالم و ایمن دانست

 ).١٩٩٣نيکل (حقوق برای حيوانات، غنای زیستی، یا توسعه ی پایدار نيستند 

 را  ه ی اینکه حق برخورداری از یک محيط زیست امن در وحله ی اول وظایفی را برعهده ی دولت ها و سازمان های بين المللی می نهدبا مالحظ

این حق دولت ها را وا می دارد تا فعاليت های دولتی و غيردولتی را چنان تنظيم کنند تا . می توان ، می توان آن را در ایده ی عام حقوق بشر گنجاند

این حق، کمينه ی استاندارد زیست محيطی یعنی ایمنی انسان . مخاطب ثانوی این حق شهروندان هستند. حفظ ایمنی محيط زیست تضمين شود

 البته کشور هایی که می توانند استانداردهای باالتری را اعمال( می کند، و نه استانداردهای باالتر یا گسترده تر حفاظت از محيط زیست  ها را لحاظ

 .)کنند آزاد اند تا آن استانداردها را در قانون یا منشور حقوق خود درج کنند

توجيه اینکه این حق، حقی بشری است باید نشان داد که مسائل زیست محيطی تهدید هایی جدی برای عالئق، ارزش ها و هنجارهای  برای

 در برابر این تهدید ها را به شکل مناسبی بر عهده گيرند؛ و اغلب دولت بنيادی بشر به شمار می آیند؛ دولت ها می توانند مسئوليت حفاظت مردم

حفاظت از محيط زیست گران .  از همه دشوار تر باشد– امکان پذیری –ممکن است برآورده کردن این شرط آخر . ها عمًال قادر به چنين کاری هستند

برای کشورهای .  مسئوليت های مهم شان آن را به نحو مطلوب به انجام رسانندو دشوار است، و بسياری از دولت ها قادر نيستند هم گام با دیگر

این ميثاق دولت ها را به تحقق .  بيان کرده استICESCR فقيرتر، مسئله ی امکان پذیرِی انجام این وظيفه را می توان به همان نحوی لحاظ کرد که 

اما از دولت ها می خواهد احقاق این حقوق را از اهداف با اولویت باالی خود قرار دهند فوری حقوق اقتصادی و اجتماعی برای همگان ملزم نمی کند، 

 . و حرکت به سوی تحقق شان را آغاز کنند

 حقوق اقتصادی و اجتماعی. ۵

آموزش، تغذیه و نيز درج شده که معطوف به مسائل مربوط به ) که حقوق رفاه هم خوانده می شوند( حقوق اقتصادی و اجتماعی UDHRدر  همچنين 

حقوق اقتصادی و اجتماعی اغلب بيان اهداف ). ١٩٩۵بيهام، (شمول این حقوق در حقوق بشر منشاء مجادالت بسيار بوده است . اشتغال هستند

حق آموزش را گرچه بعدا این معاهده اصالح شد تا ( این حقوق را شامل نمی شود  کنوانسيون اروپایی. مطلوب به حساب آمده اند و نه حقوق واقعی

هنگامی سازمان ملل . درج شدند) ١٩۶١شورای اروپا، ( در عوض، این حقوق در معاهده ای جداگانه، یعنی منشور اجتماعی اروپا  ).نيز دربرگيرد

عی را در معاهده ای جدا  در قوانين بين الملل را آغاز نمود، از مدل نظام اروپایی تبعيت کرد و استانداردهای اقتصادی و اجتماUDHR  فرآیند درج حقوق

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  این معاهده، یعنی . از آن که به حقوق مدنی و سياسی می پرداخت درج نمود

)ICESCR (  عاهده را امضا  کشور این م١۴٠بيش از .  البته حقوقی که قرار است به تدریج تحقق یابند–این استانداردها را از زمره ی حقوق شمرد

 .کرده اند

مشخصات آنچه که امضا کنندگان توافق می کنند در مورد این ) ٢(فهرست حقوق؛ ) ١: (یک معاهده ی حقوق بشری معموال حاوی سه بخش است 

دم تبعيض و برابری ع:  به این قرار است ICESCRفهرست حقوق مندرج در . یک نظام نظارت و ارتقای پایبندی به توافق) ٣(فهرست انجام دهند؛ و 

، حق )٧ماده ی(، پرداخت عادالنه ی مزد و شرایط کاری مناسب )۴ماده ی (، آزادی اشتغال و انتخاب شغل )٣و ٢مواد (اقتصادی و اجتماعی زنان 

، حق برخورداری از )١٠ی ماده (، حمایت های ویژه از مادران و کودکان )٩ماده ی (، امنيت اجتماعی )٨ماده ی (تشکيل اتحادیه ی کارگری و اعتصاب 

، و حق مشارکت در )١٣ماده ی (، حق آموزش )١٢ماده ی (، حق برخورداری از خدمات بهداشتی پایه )١١ماده ی (تغذیه، پوشاک و مسکن مناسب 

 ).١۵ماده ی (حيات فرهنگی و پيشرفت علمی 

به تنهایی و از طریق مساعدت " دولت ها  ش چنين بيان می کند که تعهدات امضا کنندگان را در قبال فهرست حقوق محتوی اICESCR از١٫٢ماده ی  

بر عکس " . گام بردارند...با حداکثر منابع موجود، با چشم انداز تحقق تدریجی کل حقوق مندرج در این کنوانسيون ...ها و همکاری های بين المللی 

محترم بشمارند و برای همه ... فهرست حقوق مندرج دراین کنوانسيون را " به سادگی امضا کنندگان اش را متعهد می نماید کهICCPRاین معاهده، 

این تضاد ميان این دو سطح از تعهد، برخی را بر آن داشته است که بگویند حقوق ). ١٫٢ماده ی " (ی افراد درون حدود حاکميت شان تضمين کنند

 .اقتصادی و اجتماعی در واقع اهداف هستند و نه حقوق

دن به افزودن حقوق جدیدی به فهرست حقوق بشر، در نظر داشتن این نکته اهميت دارد که ایفای یک حق، فعاليتی است که مجال و هنگام اندیشي 
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به عنوان یک مثال روشنگر، فرض کنيد اگر اکنون ُنه حق ایفا می شوند و ما یک حق دیگر به این فهرست حقوق بيافزایيم، و اگر . هزینه می طلبد

.  حق اوليه باید ده درصد کمتر از منابع دریافت کنند هزینه ی یکسانی داشته باشد، آنگاه به خاطر افزوده شدن حق دهم، هر یک از نهایفای هر حق 

 ).١٩٩٩؛ هولمز و سونستاین ٧، فصل ١٩٨٧نيکل (منابعی جادویی برای ایفای حقوق وجود ندارد 
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 )٢ (هنجارستيزسازی جامعه شناسی، بررسی جامعه شناختی نظریه ی هنجارستيزی: درآمدی بر

Queering Sociology 

 

 نوشته ی استيون سيدمن

  حميد پرنيانبرگردان

 

شيوه ای در فرهنگ مردمی  ، امورجنسی به)بيستم(این سده  در نيمه ی نخست

. انست نادیده اش بگيردتو جامعه ی آمریکایی جاری شد که جامعه شناسی نمی

را به ميزان چشم گيری  سراسر ميانه ی این سده، جامعه شناسان کارهای شان

کاميون، مهاجران، کارگران  دبستان شيکاگو به مطالعه ی رانندگان. برگزار کردند

اما درباره ی قلمروی امورجنسی  کارخانه، و نوجوانان نابهنجار اجتماعی پرداخت،

پارک، کولی، توماس، پرسونس، و  نظریه پردازانی همچون. ردچيزی برای گفتن ندا

سازمان سياسی، ساختار کنش  آگبورن درباره ی الگوهای شهری، رشد خویشتن،

 کار کرده اند اما درباره ی -ارزشمند   این موضوعات-اجتماعی، و توسعه ی فن آوری 

. کم گفته اند) انداگر گفته (نگفته اند یا  جنسی سازی خویشتن ها یا نهادها چيزی

شناسان همه ی موضوعات ممکن را بررسی کردند، و  سرانجام، در حالی که جامعه

؛ کينسی و همکاران ١٩٣٢بيم  ؛ دیکينسون و١٩٢٩همچون دیویس (مباحث مردمی و هيجان آور رو به فزونی بود  در حالی که بررسی های جنسی

 .رای بررسی امورجنسی انسانی گسترش ندادندب ، جامعه شناسان فنون تجربی خویش را)١٩۵٣، ١٩۴٨

 

سال های .  مورد نياز بود١٩۶٠آشفتگی های مردمی دهه ی   و١٩۵٠این که جامعه شناسان امرجنسی را جدی بگيرند دگرگونی های دهه ی  برای

دهه ی . ی آداب جنسی را سست نموداجتماع ، و آزادی)اقتصادی(محافظه کارانه بود، اما جنگ، الگوهای پویایی، کاميابی  پس از جنگ گاهی

و پدیداری سازمان های  امورجنسی دگرگونی هایی رخ داد؛ پيدایش موسيقی راک، راه افتادن جنبش زنان،  در فرهنگ آمریکایی بدن و١٩۵٠

کنند، همه ی کسانی که از هنجارهای اجتماعی و جنسی سرپيچی می ) یعنی) همجنسگرادوست، و سبک های پوشش ژوليده و شورشی،

جنبش زنان، آزادی خواهی همجنسگرایان، . کرد  شورش جنسی را به درام ملی و مردمی ای تبدیل١٩۶٠دهه ی . دست یکدیگر داشتند دست در

تندروهای فرهنگی ای  ، وThe Joy of Sex و کتابچه هایی همچون Playboy ستيزی، نشریاتی همچون فمينيسم همجنسگرا، فرهنگ فرهنگ

 .کانون دگرگونی اجتماعی گذاشتند رکوس و نورمن براون شورش جنسی را درهمچون هربرت ما

هرچند این جامعه شناسی، ). ١٩۶٧؛ ریس ١٩٧١همچون؛ هنسلين (جامعه شناسی امورجنسی در دوره ی پس از جنگ در آمریکا پدیدار شد 

امورجنسی ویژگی فردی پنداشته می  .ررسی می کردامورجنسی را به عنوان حوزه ی ویژه ای همچون سازمان ها، جرم، یا جمعيت شناسی ب

به امورجنسی و جامعه به عنوان دو چيز متضاد یکدیگر نگریسته . شد، که تجلی فردی آن از سوی هنجارها و نگرش های اجتماعی شکل می گرفت

، »رژیم جنسی«انگاره ی . ، دارای اهميت بودمی شد؛ جامعه خواه به عنوان فضایی دست و پاگير و خواه به عنوان فضایی مداراگر با رهایی جنسی

افزون بر این، . انگاره ی حوزه ی معانی جنسی، گفتمان ها، و کنش های جنسی که با نهادها و جنبش های اجتماعی در هم بافته اند، غایب بودند

 را بررسی –آميزش جنسی بيرون از راه ازدواج  آیين های پيش از ازدواج، ازدواج، و –) سنتی(اگرچه جامعه شناسان، الگوهای امورجنسی مرسوم 

همجنس گرایی درگير ) برانگيزاننده ترین شان(چون تن فروشی، پورنوگرافی، و » منحرف«با امورجنسی ) کارهای شان(کرده اند اما بيشتر ادبيات 

 . بود
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؛ ریس 1967a ،1964bگاگنون و سيمون همچون؛ (جامعه شناسی همجنسگرایی به عنوان بخشی از جامعه شناسی امورجنسی پدیدار شد 

جامعه شناسی، همجنسگرایی را به عنوان ابژه ی دانش در زمينه ای بررسی کرد که در باالترین دیدگاه مردمی و سياست ). ١٩۶٩؛ ساگارین ١٩۶۴

 . تا نگاشته شودزمينه ی اجتماعی پدیداری جامعه شناسی همجنسگرایی دست کم نياز دارد . پردازی درباره ی همجنسگرایی بود

 پزشکی به هویت همجنسگرایانه –، تمایل همجنسخواهی از سوی دانش های علمی ١٩٧٠بين دهه های نخستين این سده و ميانه ی دهه ی  

به . ریشخندآميز این که شکل گيری همجنسگرایی به عنوان هویت اجتماعی منجر به پيدایش خرده فرهنگ های همجنسگرا شد. پيکره بندی شد

 به فرهنگ ها و جنبش ١٩۵٠تاه سخن، خرده فرهنگ های همجنسگرا از حاشيه به در آمدند، و سازمان های پنهان همجنسگرادوست دهه ی کو

؛ دی ١٩٨٧آدام ( خواهان بهره دهی به و اثبات فمينيسم همجنسگرا و آزادی همجنسگرایی بودند ١٩٧٠های مردمی ای بدل گشت که در دهه ی 

بخشی از بهره ی گذار از تمایل همجنسخواهی به هویت همجنسگرایی این بود که همجنسگرایی وارد گفتمان های ). ١٩٨١من ؛ فيدر١٩٨٣اميليو 

، گفتمان روان پزشکی که همجنسگرایی را به عنوان یک شخصيت بيمار، یک گونه ی انسانی نابهنجار و ١٩۵٠ تا ١٩٠٠از دهه ی . مردمی شد

با نگریستن به امورجنسی به عنوان یک پيوستار این الگوی بيمار ) ١٩۵٣، ١٩۴٨(کينسی .  مباحث مردمی چيره گشتمنحرف پيکره بندی کرده بود بر

) با پشتيبانی هزاران مصاحبه(کينسی به جای این پنداشت که افراد یا منحصرا دگرجنسگرا هستند یا منحصرا همجنسگرا، . را به چالش کشيد

یا این که بيشتر افراد هر دو احساسات و رفتارهای دگرجنسگرایانه و همجنسگرایانه را تجربه ) افراد(يری جنسی پيشنهاد کرد که با توجه به جهت گ

همچون، (نقد کينسی از الگوی روان پزشکی، پشتيبانی سفت و سختی از این الگو برانگيخت . مبهمی است) چيز(می کنند امورجنسی انسانی 

در همان دوره، الگوهای اجتماعی و نوین از همجنسگرایی، هم برای الگوی کينسی و هم ). ١٩۶٨سوکاریدس ؛ ١٩۶٢؛ بيبر و همکاران ١٩۵۶برگلر 

این گفتمان ها، همجنسگرایی را به عنوان اقليتی ستم دیده، قربانی . برای الگوی زیستی و روانشناختی روان پزشکی، الگوی جایگزینی فراهم آورد

در نخستين سال های ). ١٩٧٢؛ مارتين و ليونس ١٩۶۵؛ هوکر ١٩۶٨؛ هافمن ١٩۵١همچون، کوری (ا می دانند تعصب ها و تبعيض های اجتماعی نابج

، جنبش های آزادی زنان و همجنسگرایی مفاهيم اجتماعی سنجيده ای از همجنسگرایی را شکل دادند که نه تنها در پی ١٩٧٠دهه ی 

های دگرجنسگرایی، ازدواج و خانواده، و نقش های سنتی جنسيت را به سنجش گرفت هنجارسازی تمایل همجنسخواهانه بود بلکه همچنين نهاد

  ). ١٩٧۶؛ ریچ ١٩٧۵؛ بونچ ١٩٧۴؛ اتکينسون ١٩٧١همچون، آلتمن (

بی تردید، رشد . جامعه شناسی در وضعيت دوجانبه ای قرار گرفته بود؛ همجنسگرایی را عرصه ای برای ناسازگاری سياسی و دانش ساخته بود

اهی ملی و مردمی درباره ی همجنسگرایی و مطرح شدن مفاهيم اجتماعی همجنسگرایی، جامعه شناسان را بر می انگيخت تا همجنسگرایی آگ

جامعه شناسان، همجنسگرایی را به عنوان ننگ اجتماعی ای که باید رسيدگی اش کرد . بدانند) ؛ جامعه شناسی(را در دامنه ی دانش خودشان 

، جامعه ١٩٧٠سراسر دهه ی . ها راه هایی که همجنسگرایان از طریق آن با جامعه ی ستيزه گر سازگار می شوند را واکاوی کردندبررسی کردند؛ آن

همانگونه مطالعه کردند که جهان زیرزمينی کاله برداران، تن فروشان، زندان ها، چای ) که بيشتر همجنسگرای مرد بود(شناسان فرد همجنسگرا را 

گمان ). ١٩٧۵؛ وینبرگ و ویليامس ١٩۶١؛ ریس ١٩٧١؛ کيرخام ١٩٧٠همچون، هامفریس (م ها، و مشروب خانه ها را مطالعه می کردند خانه ها، حما

با این همه، جامعه شناسان در . می کنم که بيشتر جامعه شناسان می خواستند تا همجنسگرا را به عنوان قربانی تبعيضی ناروا پيکره بندی کنند

 . بيگانه و رازآلود دربرابر دگرجنسگرای بهنجار و آبرومند همکاری داشتند» دیگری«شت مردمی از همجنسگرا به عنوان بردا) ساختن(

 

، به ویژه نظریه ی برچسب زنی هوارد بکر ١٩٧٠ و نخستين سال های دهه ی ١٩۶٠دیدگاه جامعه شناسی درباره ی امورجنسی در دهه ی 

، در شکل دهی )١٩٧٣(جان گاگنون و ویليام سيمون ) sexual script(» دست نوشته ی جنسی«و مفهوم ) ١٩٧١(، و شور )١٩۶٣(، گوفمن )١٩۶٣(

، جامعه شناسی نوین ١٩٨٠ و نخست دهه ی ١٩٧٠با این همه، در سال های پایانی دهه ی . دانش امورجنسی و همجنسگرایی سایه انداخته بود

این دسته ی تازه از جامعه شناسان ابزار . اسان همجنسگرا و بيشتر فمينيست آب یاری شدهمجنسگرایی شکفت، که در آغاز به دست جامعه شن

مفهومی جامعه شناسی را برای بررسی زندگی همجنسگرایی به دست گرفتند، همانگونه که به شدت از فمينيسم و رویکردهای اجتماعی انتقادی 

؛ ترویدن ١٩٨١، ١٩٧۵؛ پالمر ١٩٧٩؛ مورای 1979a ،1979b؛ ليواین ١٩٧٩یوال همچون، هاری و د(در جنبش های همجنسگرایی بهره می بردند 

جامعه شناسی نوین همجنسگرایی بر معنی اجتماعی همجنسگرایی پافشاری می کند، و با نظریه ی نوین همجنسگرایی ). ١٩٧۴؛ وارن ١٩٨٨
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سنت اجتماعی متمایز مطالعات جنسی است را نادیده ) یه یبر پا(همکاری دارد؛ نظریه ی نوین همجنسگرایی، پژوهش جامعه شناختی ای که 

 نفش عمده ای در مباجث نظریه ی همجنسگرایی ١٩٨٠ تا دهه ی ١٩٧٠جامعه شناسی همجنسگرایی از نخستين سال های دهه ی . می گيرد

 دگرجنسگرایی، و همجنسگرایی را بررسی بازی نکرد، تا اندازه ای به این سبب که جامعه شناسان به گونه ای انتقادی مقوله های امورجنسی،

افزون بر . همجنسگرا را به عنوان مقوله ی بنيادین رژیم مدرن امورجنسی به پرسش نگرفتند/نکردند؛ آنها هرگز کارکرد اجتماعی دوتایی دگرجنسگرا

همجنسگرایی را از پرسش گسترده تر این، در حالی که جامعه شناسان فاقد چشم اندازی تاریخی بودند رویکردی جاودانه می شد که پرسش 

 .مدرن شده گی و سياست ها جدا ساخت

 

در همان حالی که همجنسگرایی وارد گفتمان های مردمی می شد و در رشته های دانشگاهی موضوع دانش گشته بود، نظریه ی همجنسگرایی 

 در همان حالی که جامعه شناسان اندیشيدن به امرجنسی را به برای نمونه، همانگونه که در باال گفته شد،. بيرون از دانشگاه پيشرفت می کرد

با پاگيری گروه های همجنسگرادوست در دهه ی . عنوان واقعيتی اجتماعی آغاز کردند، دانش ها از جنبش زنان و همجنسگرایان بيرون می آمد

ه ی افراد و یا به عنوان ویژگی یک بخش از جمعيت ، همجنسگرایی یا به عنوان ویژگی هم)همچون، انجمن متاچين و خواهران بيليتس (١٩۵٠

افزون بر آن، با وجود تندروی . طبيعی شمردن همجنسگرایی بر آن بود تا همجنسگرایی را مشروعيت قانونی ببخشد. انسانی نظریه پردازی می شد

این دیدگاه که همجنسگرایی شرایطی ، افراد کمی ١٩٧٠نظریه ی همجنسگرایی در فمينيسم همجنسگرا و آزادی همجنسگرایی در دهه ی 

نظریه ی فمينيست همجنسگرا و آزادی خواهی همجنسگرایی با . طبيعی و نشانه ی کليدی ای برای خودشناسی است را به چالش کشيدند

، هنجاری )universalists(از نگاه کل گرایان . پافشاری بر طبيعی و بهنجار بودن همجنسگرایی به راستی پایگان جنسی غالب را وارونه ساختند

پيوند داشت، در حالی که اقليت سازی همجنسگرایی بيشتر ) assimilationism(سازی همجنسگرایی بيشتر با راهبردهای سياسی همانندسازی 

اگر نه ). ١٩٧٣ستون ؛ جان١٩٧١همچون، بونچ (پيوند یافته بود ) difference(یا با سياست های تفاوت ) separatist agenda(با کارگزار جدایی گرایی 

همه جا، در گفتمان های همجنسگرادوستانه، فمينيست همجنسگرا، و آزادی خواهی همجنسگرایی، این باور درباره ی همجنسگرایی که مقوله ای 

 ).١٩۶٨؛ و مکينتاش ١٩٧١مگر آلتمن (جهانی از خویشتن و هویت جنسی است به شدت به پرسش گرفته شده بود 

 

، به عنوان موج آغازی ضدهمجنسگراستيزی به دوره ی تشکيل اجتماعات، قدرت فردی، و )١٩٧٣ تا ١٩۶٨تقریبا از (سگرایی سياست اثباتی همجن

 social(مبارزات محلی رسيد، ما می توانيم از دوره ی تازه ای در نظریه ی همجنسگرایی سخن بگویيم، دوره ی ساختارگرایی اجتماعی 

constructionism .( اجتماعی، که برگرفته از نظریه ی برچسب زنی و پدیدارشناسی و شدیدا وام دار مارکسيسم و فمينيسم است ساختارگرایی

امرجنسی اساسا اجتماعی . در قلب دیدگاه ساختارگرایی اجتماعی رد کردن آنتی تز امرجنسی و جامعه است. ریشه در دانشگاه و کنش گری دارد

 ویژه دگرجنسگرایی و همجنسگرایی، و همچنين کل رژیم گونه های جنسی مدرن، دست بندی ها،  به–نگریسته می شد؛ مقوله های امرجنسی 

یا » همجنسگرایی«درباره ی همجنسگرایی موضوع اصلی این بود که .  به عنوان واقعيت هایی اجتماعی و تاریخی فهميده می شوند–و هنجارها 

. جور نبود، اما معانی و نقش اجتماعی آنها در سراسر تاریخ گوناگون بوده استتجربيات همجنسی پدیده ای یکسان و یک) درخورتر اینکه(

را نمی توان به عنوان هویتی فراتاریخی پنداشت؛ به جای آن، مقوله ی همجنسگرایی، تنها در جوامع » همجنسگرا«ساختارگرایان می گویند که 

: ميشل فوکو بيان کالسيکی فراهم آورده است. انی انسانی عمل می کندمدرن غربی، برای ساختن گونه یا هویت متمایز روانشناختی و جسم

، همانگونه که از سوی رمزگان های مدنی و متعارف باستانی تعریف شده است، مقوله ای از کنش های ممنوعه بود؛ لواط کاران )sodomy(لواط «

، یک گذشته، تاریخچه ی )شخصيت متمایز(بود یک پرسوناژ همجنسگرای سده ی نوزدهم شده . چيزی نبودند مگر موضوع قضایی این کنش ها

) امورجنسی اش. (بر چيزی که با این ترکيب کلی همراه نبود هيچ تاثيری نگذاشته بود) فرد همجنسگرا(امورجنسی او ... بيماری، یک شکل زندگی 

برنهاد فوکو از . »)1980:43( خودش را برمال می کرد چون رازی بود که هميشه... در ریشه ی همه ی کنش های اش : همه جا در او حضور داشت

) ١٩٧٧(، و جفری ویکس )١٩٧٧(، رندولف ترومباخ )١٩٧٣(، کارول اسميت روزنبرگ )١٩٧۶(با کارهای جاناتان کاتس » همجنسگرا«ساختار اجتماعی 

با این . ه مثابه ی یک رخداد اجتماعی و سياسی بودبررسی های تبارشناختی فوکو از امورجنسی در پی آشکار نمودن کل رژیم جنسی ب. همرو بود
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پيام ساختارزدایانه . نگاه، فوکو راهبرد سياسی اثباتی جنبش همجنسگرایی که ندانسته در بازتوليد این رژیم دست داشت را به پرسش می گرفت

 کوشش های ١٩٧٠سازی همجنسگرایان دهه ی ی فوکو در گوش های ناشنوایی فریاد کشيد که سياست های اثباتی هویت داشتند و در اجتماع 

، در پی روشن کردن خاستگاه، معانی اجتماعی، و ١٩٨٠بيشتر مطالعات ساختارگرایانه، سراسر سال های نخست دهه ی . شگفتی می کردند

، فهم های ذاتی گرایانه اگرچه این ادبيات). ١٩٨١؛ پالمر ١٩٨١؛ فيدرمن ١٩٨٣همچون، دی اميليو (دگرگونی اشکال همجنسگرای مدرن بودند 

)essentialist ( یا کلی گرایانه)universalistic ( از اقليت همجنسگرا را به چالش کشيد، اما بيشتر با سياست های اقليت سازی همجنسگرایی پيوند

یل به یک اقليت سياسی ساختارگریان، به جای پافشاری بر همجنسگرا به عنوان یک واقعيت طبيعی که به دست تبعيضات اجتماعی تبد. داشت

شده است، عوامل اجتماعی ای را ردگيری می کنند که سوژه یا هویت همجنسگرا را توليد می کنند، که به عنوان بنيادی برای اقليت سازی، 

سازمان های بررسی های ساختارگرایانه ی اجتماعی بيشتر به عنوان مشروعيتی برای . اجتماع سازی و سياست های شبه قومی به کار می روند

 ).١٩٩٣؛ سيدمن ١٩٨٧اپستين (خرده فرهنگ های همجنسگرا کار کرد تا اقليت های شبه قومی 

 

 در مطالعات همجنسگرایی ١٩٩٠ بر مطالعات همجنسگرایی سایه انداخته بود و در دهه ی ١٩٨٠دیدگاه ساختارگرایی اجتماعی سراسر دهه ی 

و پيدایش، معنی، و دگرگونی اشکال اجتماعی هویت ها و اجتماعات همجنسگرا در ) ١٩٩٢ستين ا(بحث درباره ی ذاتی گرایی . نهادی گشته بود

، ابعاد دیدگاه ساختارگرایی به چالش کشيده شد؛ سکوت و بازداری مفهومی ١٩٨٠از پایان دهه ی . هسته ی مطالعات اجتماعی همجنسگرایی بود

می آیند، گرچه بيشتر ناممکن است ) queer theory( زیر عنوان نظریه ی هنجارستيزی به ویژه، گفتمان هایی که گاهی. و سياسی اش آشکار شد

از متون ساختارگرایانه جدا نمود، در پی دگرگون ساختن مباحث است؛ از تبيين همجنسگرای مدرن به پرسش گيری از کارکرد دوتایی ) آنها را(که 

جنسگرایی به پرداختن درباره ی دگرجنسگرایی به عنوان اصل سازمان دهنده ی همجنسگرا، از پرداختن انتحصاری درباره ی هم/دگرجنسگرا

زمينه ی اجتماعی پيدایش نظریه ی ). ١٩٩۴سيدمن (اجتماعی و سياسی، و از سياست های یک اقليت به سياست های دانش و تفاوت 

 هنجارستيزی چيست؟

 

يده گی خرده فرهنگی و مدارای اجتماعی همگانی رسيد که سياست های ، جنبش همجنسگرایی به سطحی از پيچ١٩٧٠با پایان یافتن دهه ی 

و هم سياست های انقالبی دهه های پيشين به تاریکی ) همچون انجمن متاچين(کليشه ای فرهنگی و اجتماعی هم از سوی راهبردهای تدافعی 

، توانست سخن از ١٩٧٠تيزبين جنبش همجنسگرایی در دهه ی ، یکی از دیده بانان )١٩٨٢(از این روست که دنيس آلتمن . رانده شد) و فراموشی(

 . اینک در این هنگامه ی تاریخی، رخدادهایی هم پيمان شدند تا زندگی همجنسگرایان را به بحران بکشانند. روند همجنسگراسازی آمریکا بزند

 

 گونه ای گسترده از سوی نومحافظه کاران و راست نوین رهبری می شد اما به) دیدگاه سياسی(واکنش شدید به همجنسگرایی، از سوی 

آدام (جنسی را ویران ساخت ) پلوراليسم(جمهوری خواهان کليشه ای پشتيبانی می شد، و انگاره های پيدایش دوره ی مداراگری و چندروی گرایی 

تدافعی ) حالت(و هم همجنسگرایان را در همه گيری ایدز هم به واکنش های همجنسگراستيزانه نيرو می داد ). ١٩٩٢؛ سيدمن ١٩٨۵؛ پاتون ١٩٨٧

) انگاره ی(می گذاشت؛ همجنسگرایان به مثابه ی الگوهای دینی و پزشکی ای دیده می شدند که همجنسگرایی آنها را بدنام ساخته بود و 

ا آشکار ساخت، اما بسياری از اگرچه بحران ایدز، نيروی نهادهای همجنسگرایی ر. همجنسگرایی داشت در گفتمان های مردمی بهبود داده می شد

هم واکنش های شدید و هم بحران ایدز . همجنسگرایان ایدز را به عنوان محدوده ی سياست های حقوق اقليت ها و دربرگيری می دانستند

دی ای که قدرت گيری ، و نياز به نظریه ی انتقا)انسانی(برانگيزاننده ی نوکردن فعاليت های رادیکال بود؛ سياست های رویارویی، پيوسته گی 

 .همجنسگرایی را به تغييرات نهادی گسترده تری پيوند زند

 

پيرامون جریان نژاد و امرجنسی تفاوت . به همان گونه، توسعه های درونی نيز در نظریه و سياست های همجنسگرایی برانگيزاننده ی یک تغيير بود

، از سوی همجنسگرایان رنگين پوست فرهنگ مردمی ای شکل گرفت ١٩٨٠هه ی در نخستين سال های د .های دورنی دراز مدتی جوانه زده شد



   و روشن   دست و                                                                                                                            پنجم و  شماره  سی–   ١٧  

که از فرهنگ و سياست های کليشه ای حاشيه نشينی همجنسگرایان، کاستن و دربرگيری تجربيات، عالئق، ارزش ها، و اشکال یگانه ی زندگی 

مفهوم هویت همجنسگرایی که به عنوان . انتقادات تيزی کرد) ستمهمچون، زبان، نگارش، دیدگاه های سياسی، روابط، و گونه های ویژه ی (آنها 

سفيدپوست و طبقه ی ) انسان(بنيادی برای اجتماع سازی و سازماندهی سياسی به کار گرفته می شد از آنجا که بازتاب دهنده ی تجربه یا جایگاه 

زن «و » مرد همجنسگرا«مقوله های ). ١٩٩١؛ همفيل ١٩٨٣؛ موراگا ١٩٨۴؛ لورد ١٩٨۶؛ بيم ١٩٨٣آنزالدو و موراگا (متوسط بود به انتقاد کشيده شد 

هم گام با آن، فمينيسم همجنسگرا . به خاطر کارکردی که به عنوان نظم دهنده ی فشارهای سياسی داشتند مورد انتقاد قرار گرفتند» همجنسگرا

در قلب فمينيسم همجنسگرا، به ویژه در سال های . را بيشتر کردبا به چالش کشيدن مفاهيم بنيادین امورجنسی و اخالقيات جنسی آتش بحران 

، از تفاوت ميان مردان و زنان فهمی قرار گرفته بود که بر مفهوم روحانی شده ی امورجنسی زنانه و اروتيک شده ی امورجنسی ١٩٧٠پایانی دهه ی 

زن بودن و . می پنداشت) مردان بر زنان(نطق زن ستيزی و چيره گی این فهم، تمایل مردانه را به مثابه ی آشکار نمودن م. مردانه استوار بود

بسياری از زنان .  همجنسگرا بود-همجنسگرا بودن به معنی نمایش دادن تمایالت، پنداره ها، و رفتار یک هویت جنسی و اجتماعی فمينيست

 دادن هویتی مردانه به زندگی اروتيک و خصوصی آنها به نقد همجنسگرا، و فمينيست ها در کل، فمينيسم همجنسگرا را به خاطر منحرف نمایاندن و

فمينيستی » جنگ های جنسی«در ضمن آن چه که به عنوان ). ١٩٨٣؛ روبين ١٩٨١، ١٩٧٩؛ کاليفيا ١٩٨۴؛ بریت ١٩٨١همچون، آليسون (کشيدند 

) آزارخواهی، شهوت گرایی از هر گونه-ه، آزارگریزنان-همچون، نرینه(توصيف شده است، همایش راستينی از امورجنسی زنانه و همجنسگرایانه 

متون مردمی فرهنگ همجنسگرایی زنانه را در خود وارد کرده است، و انگاره ی هویت جنسی همجنسگرایی زنانه ی یکپارچه را به سخره گرفت 

های اجتماعی در رویه ی زندگی خواسته ی شورشيان رنگين پوست و جنسی پروراندن تفاوت ). ١٩٩٢؛ سيدمن ١٩٨٩؛ فالن ١٩٨٩فرگوسن (

 . همجنسگرایان بود، اما پيامد آن پيدایش پرسش هایی درباره ی بنيادهای فرهنگ و سياست های همجنسگرایی شد

 

پيش آمده بود واکنش نشان ) همچون، مغز همجنسگرا(که با بازباوری به بنيادی طبيعی برای همجنسگرایی » بحرانی«برخی از همجنسگرایان به 

ند تا همجنسگرایان را در رویارویی با یک واکنش شدید سياسی همبسته کنند، خودشان را در برابر یورش هایی که از سوی بيماری های واگيردار داد

د، و بسياری از فعاالن و روشن اندیشان، به راه محالفی رفتن. می شد پشتيبانی کنند، و بر ناسازگاری های رشدیابنده ی دورنی چيره گی پيدا کنند

اگرچه شورشيان رنگين پوست و . به برنهاد نيرومندتر ساختار اجتماعی همجنسگرایی گردن دادند، که شکل تندتری از سياست تفاوت را دارا بود

ختارگرایی جنسی در این راه بر فرهنگ همجنسگرایی سایه انداختند، اما گروه نوینی از نظریه پردازان پدیدار شدند که تاثير بسيار زیادی از پساسا

؛ د ١٩٩٠همچون، باتلر (فرانسوی و روانکاوی الکانی گرفتند و به طور معنی داری زمينه ی نظریه و سياست های همجنسگرایی را دگرگون ساختند 

 اگر نظریه ی هنجارستيزی سخن از یک دگرگونی دانش شناختی جدی می). ١٩٩٣؛ وارنر ١٩٩٠؛ سدویک ١٩٩١؛ فوز ١٩٩٣؛ دوتی ١٩٩١لورتيس 

 .در حوزه ی مفهومی بوده است) دگرگونی(کند، من بر آن ام که این 

 

از یک شيوه ی کوتاه ) که(همان گونه که مهمانان این سمپوزیوم روشن ساخته اند، نظریه ی هنجارستيزی دارای معانی چندگانه ای گشته است، 

و دگرجنس گونه گی تا حساسيت نظری ای که پيرامون سرپيچی نویسی کارآمد و صرف برای سخن گفتن از مطالعات همجنسگرایی، دوجنسگرایی 

می پندارم که کانون نظریه ی هنجارستيزی چالش هایی است که برای مفهوم غالب و بنيادین ). کش می آید(یا شورشی هميشگی می چرخد 

نظریه ی هنجارستيزی را به عنوان . سگراپيش انگاشت سوژه یا هویت همجن: همجنسگراستيزی و نظریه ی اثباتی همجنسگرایی پيش آورده است

 .ستيزیدن با این بنياد و سياست های همجنسگرایی غربی تفسير می کنم

 

، )طبيعی یا اجتماعی(نظریه ی همجنسگراستيز و اثباتی مدرن غربی، همجنسگرا را یک سوژه می داند و بر سر پی بردن به سرچشمه ی آن 

سازش جدی ای در این پنداشت که نظریه .  معانی اخالقی اش، و سياست های آن چون و چرا می کنددگرگونی اشکال و نقش های اجتماعی آن،

نظریه پردازان . ، را چيزی ایستا، یکسان شده، و شناساپذیر می داند وجود ندارد»همجنسگرا«و سياست های همجنسگرایی موضوع خویش، 

ن و شورشيان جنسی درباره ی سياست های هویت یکسان شده، و از نقدهای هنجارستيز، برگرفته از نقدهایی که از سوی رنگين پوستا
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مولفه «زبان، بحث می کنند که هویت ها هميشه چندگانه یا مرکب هستند و بی نهایت راه وجود دارد که » بازنمایی«پساساختارگرایانه از الگوهای 

افزون . بتوانند همپوش شوند یا ترکيب شوند)  جنسيت، سن، تواناییهمچون، جهت گيری جنسی، نژاد، طبقه ی اجتماعی، مليت،(» های هویتی

ساخت های هویتی، به ضرورت، دربرگيرنده ی خاموشی یا . است) exclusionary(بر این، ساخت ویژه ی هر هویتی، اختياری، شناور، و کنارگذاری 

اه پوست، طبقه ی متوسط اجتماعی، زن همجنسگرای آمریکایی، برای نمونه، هویت سي. کنار گذاشتن برخی از تجربه ها یا اشکال زندگی است

درباره ی تفاوت هایی که در این مقوله اجتماعی وجود دارد خاموش است؛ تفاوت هایی در ارتباط با دین، منطقه ی زندگی، شناسه ی خرده 

 سوی تجربيات، عالیق، یا اشکال زندگی کسانی ساخت های هویتی، به ضرورت، شناور هستند چرا که از. فرهنگی، فمينيسم، سن، یا تحصيالت

. توليد می شود) و مخالفت(یا به راستی ایستادگی ) و به ذهن می آورند(که هویت شان آنها را پنهان کرده است برابر خویش را بيرون می کشند 

ه ی چيزی ضرورتا آزادی بخش بداند، آنها را به عنوان سرانجام، نظریه پردازان هنجارستيز به جای آن که امور اثبات شونده از سوی هویت را به مثاب

کارکرد ساخت های هویتی همچون قالب هایی است که از خویشتن ها و رفتارها پشتيبانی می کند . ساختارهای نظم دهی و تنظيمی می پندارند

 .ابط اجتماعی فرد را نادیده می گيردو از این روی، گستره ی شيوه های ممکن برای قاب بندی خویشتن، تن، تمایالت، کنش ها، و رو

 

دیدن هویت ها همچون چيزی چندگانه، شناور، و تنظيمی ممکن است بيان گر نقدهایی باشد که نظریه و سياست های همجنسگرایی را ویران می 

نظریه ی هنجارستيزی ) متون(رخی از گرچه در ب. سازد، اما نزد نظریه پردازان هنجارستيز هویت ها پيش آورنده ی امکان های نو و باروری هستند

رگه هایی از سياست های ضدهویتی یافته ام، اما هدف شان ول کردن هویت ها به مثابه ی مقوله ی دانش و سياست ها نيست بلکه باز و 

وله های هویتی گرفته به زبان دیگر، تصميم هایی که درباره ی مق. اعتراض پذیر کردن هميشگی هویت ها، معانی آنها و نقش سياسی شان است

نظریه پردازان . می شود؛ تصميم هایی درباره ی برتری موقعيتی، بهره ی سياسی، و سودمندی مفهومی) کاربست گرایانه(می شود پراگماتيک 

شتيبان گر هنجارستيز می گویند سودمندی پيکره بندی هویت به عنوان چيزی که در معانی و کاربرد سياسی اش هميشه باز است این است که پ

فرهنگی است که در آن، صداها و عالیق چندگانه شنيده می شوند و شکل دهنده ی زندگی و سياست ) پشتيبان گر(رویه ی آشکار تفاوت ها یا 

 .های همجنسگرایی است

 

این پروژه : ستنظریه ی هنجارستيزی به نظریه و سياست های همجنسگرایی که پيرامون سوژه ی همجنسگرا سازمان یافته است معترض ا

همجنسگرا را بازتوليد می کند؛ رمزگانی که دگرجنسگراسازی جامعه را جاودانه می /دوتایی دگرجنسگرا) نظریه و سياست های همجنسگرایی(

نظریه ی اثباتی غربی و مدرن همجنسگرایی ممکن است سوژه ی همجنسگرا یا رخدادی را طبيعی سازد یا هنجار نماید که ممکن است . سازد

همجنسگرا را به عنوان کارگزار آزادی خواهی اجتماعی ثبت کند، اما در پی اش دگرجنسگرایی و همجنسگرایی را، به عنوان مقوله های فرمان 

نظریه ی هنجارستيزی می خواهد . دهنده ی هویت جنسی و اجتماعی، با هم جور سازد؛ این امر به رژیم مدرن امورجنسی همچنان نيرو می دهد

را به عنوان چيزی جنسی بر می سازد و دگرجنسگرایی و ) آدمی( یعنی، دانش هایی که خویشتن – امورجنسی را به چالش کشد خود رژیم

سامانه ی مدرن امورجنسی که پيرامون . همجنسگرایی را به عنوان مقوله هایی می پندارد که حقيقت خویشتن های جنسی را نشان می دهند

 سازمان یافته است به عنوان یک سامانه ی دانش نگریسته می شود، سامانه ای که زندگی نهادی و فرهنگی خویشتن دگرجنسگرا و همجنسگرا

به دیگر سخن، نظریه پردازان هنجارستيز، دگرجنسگرایی و همجنسگرایی را نه تنها به عنوان هویت ها یا . جوامع غربی را ساختار داده است

که آگاهی ما از تن ها، تمایالت، امورجنسی، ) می دانند(زبانی ) آن ها را(له هایی از دانش می دانند؛ موقعيت های اجتماعی نمی بينند بلکه مقو

نظریه پردازان هنجارستيز کانون . هویت ها را قاب بندی می کنند؛ زبانی هنجارین که بنای مرزهای اخالقی و پایگان های سياسی را می سازد

 روی بر سوژه ی همجنسگرا و آزادی آن به واکاوی اعمال و گفتمان های نهادی ای برده اند که دانش جنسی دیدشان را از پرداختن انحصاری به ستم

را توليد می کنند و زندگی اجتماعی را سازمان می دهند، اما با داشتن نگره ای ویژه به شيوه هایی که این دانش و کنش های اجتماعی تفاوت ها 

 زنان –رستيزی در این باره پيشنهاد می کند که مطالعه ی همجنسگرایی نبایستی مطالعه ی یک اقليت نظریه ی هنجا. را سرکوب می سازند

 باشد بلکه بایستی مطالعه ی دانش ها و اعمال اجتماعی ای باشد که با دگرجنسگراسازی یا -دوجنسگرایان / مردان همجنسگرا/ همجنسگرا
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را به عنوان یک کل » جامعه«، روابط اجتماعی، دانش ها، فرهنگ، و نهادهای اجتماعی، همجنسگراسازی بدن ها، تمایالت، کنش ها، هویت ها

اجتماعی یا سکویی است که ) کلی(نظریه ی هنجارستيزی در آرزوی گذر دادن نظریه ی همجنسگرایی به نظریه ی عام . سازمان دهی می کنند

 .از آن بتوان همه ی جوامع را واکاوی کرد/در

 

نظریه ی هنجارستيزی بيشتر آفریده ی . وشته، نظریه ی هنجارستيزی و جامعه شناسی، تنگاتنگ، یکدیگر را در آغوش گرفته انداز تاریخ این ن

جامعه شناسان در این مباحث تقریبا دیده نمی . دانشگاه ها است و در این ميان نيز فمينيست ها و استادان علوم انسانی نقش بيشتری داشتند

افزون بر آن، از آن جا که نظریه ی هنجارستيزی .  توجه به اشاره ی نظریه ی هنجارستيزی به واکاوی عام اجتماعی، خنده دار استاین امر، با. شوند

دارد آماده می (؛ سيدمن ١٩٩٣همچون، هنسی (امر اجتماعی به نقد کشيده شده است » کم پيشرفت یافته ی«به خاطر متن گرایی یا مفهوم 

جامعه شناسان ناچارند تا از نظریه ی هنجارستيزی بيشتر بياموزند . ین خاموشی جامعه شناسان بيشتر مایه ی دلخوری استا) ١٩٩٣؛ وارنر )شود

 .تا فرصت هایی برای همکاری جدی به دست آورند

 

خشد؛ با پيش کشيدن چنين دوجانبه ی نظریه پردازان هنجارستيز و جامعه شناسان را پایان ب) و غفلت(این سمپوزیوم بر آن است تا فروگذاری 

نظریه ی هنجارستيزی چيست؟ چه سخنی با جامعه شناسان دارد؟ نظریه ی هنجارستيزی چگونه جامعه شناسان را به چالش می : پرسش هایی

ستيزی ای کشد تا پارادایم های خویش را بازنگری کنند؟ چگونه ممکن است جامعه شناسی با نظریه ی هنجارستيزی سخن بگوید؟ نظریه ی هنجار

که بتواند به گونه ای جدی با جامعه شناسی درگير شود چيست؟ هنجارستيزسازی جامعه شناسی و بررسی جامعه شناختی نظریه ی 

 هنجارستيزی موضوعاتی همزاد و خواسته ی این سمپوزیوم هست

 

 

 

 پایان. بخش دوم
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 گفت گو با مهدی عقيلی

 آرشام پارسی

 

نتيجه ی مطالعات وی در تاریخ اسالم و ادبيات .. . محقق، به تاریخ و شعر عربی احاطه دارد یسندهمهدی عقيلی نو

این مقاالت پيرامون تاریخ صدر اسالم، نهج . شرق، دهها مقاله است که بخشی از آن در چراغ به چاپ رسيده اند

و نيز فقه و حدیث اسالمی البالغه، اشعار سعدی، ادبيات سبک هندی، شعر عرب، همجنسگرایی در شرق، 

مهدی عقيلی مقاالت چندی در زیبا .  است او طراح و از بنيانگزاران مرکز سعدی شناسی. نوشته شده اند

عالوه بر تاریخ اسالم و ادبيات فارسی، در ارتباط با همجنسگرایی . شناسی، و تصحيح غزليات سعدی داشته است

. شته است و مقاالتی در این زمينه از او در نشریه ی چراغ به چاپ رسيدهنيز تحقيقاتی دا...) در تاریخ ادبيات و ( 

صحبت با او را در رابطه با همجنسگرایی در شعر سعدی شروع کردم و گفتگو به کتاب شاهد بازی در ادبيات 

 .فارسی رسيد

 

شما هم درباره همجنسگرایی . دکتر سيروس شميسا تحقيق جامع خود را در کتاب شاهد بازی در ادبيات فارسی چاپ کرده است

 کار دکتر شميسا را چگونه می بينيد؟. در ادبيات فارسی و ادبيات عربی تحقيقات زیادی داشته اید

اولين باری که او را از نزدیک دیدم در مراسم . ابتدا از هر چيز بگویم که دکتر سيروس شميسا را یکی از بهترین اساتيد دانشگاه ایران می دانم

همان روزهایی بود که . طبعًا حرف های ما بر مدار شعر سعدی گذشت.  سعدی بود که در واقع این آشنایی از طریق دکتر اصغر دادبه بودبزرگداشت

دکتر  بعدها یعنی در سال گذشته که به ایران رفتم توسط دوست عزیزم احمد اکبرپور با کتابی که . من درباره همجنسگرایی تحقيق می کردم

کتاب ایشان را می توان اولين کتاب جامع در این مورد دانست اما خب . منتشر کرده اند آشنا شدم وان شاهد بازی در ادبيات فارسیشميسا با عن

یا مثال اینکه در جایی این شعر سعدی را . مثال جایی بود که ایشان قوم لوط را از اعراب بائده دانسته بود که اینگونه نيست. اشکال هایی هم داشت

در صورتی که این شعر هيچ ربطی به . خود سير نمی شود ز مردم/این گرسنه گرگ بی ترحم: نه ی همجنسگرایی سعدی دانسته بودنشا

این گرسنه گرگ بی : اینگونه می گوید سعدی. همجنسگرایی ندارد بيت کامل این شعر از غزلی از سعدی است که درباره ی گردش روزگار است

یا مثال در مورد همجنسگرایی به این بيت سعدی تمثل . این دور فلک چو آسياب است/ ابنا زمان مثال گندم/  مردمخود سير نمی شود ز/ ترحم

پر واضح است که این شعر که از هزليات سعدی می باشد نيز ربطی به . که نداند طریقت زرتشت/ زر به امرد کسی دهد به گزاف: جسته بود

با این حال . ء سروده شده است و اشکاالت فراوان دیگری که دوست داشتم در مقاله ای جداگانه به آن بپردازمهمجنسگرایی ندارد و در مورد استمنا

 .کار ایشان را کاری در خور توجه می دانم

 

دکتر سيروس شميسا در مقدمه کتاب خود می گوید که ادبيات غنایی کشور را می توان ادبيات همجنسگرایی دانست؛ نظر شما در 

 رد چيست؟این مو

در سال های  . بسيار همجنسگراست  هجری به بعد با ادبياتی روبرو هستيم که١۵٠ما در تاریخ خاورميانه و در تاریخ اسالم از سال . کامال موافقم

 بزرگترین شاعر ابی نواس، شاعر ایرانی تبار عرب،.  هجری به بعد با روی کار آمدن امپراطوری بنی عباس شعر همجنسگرایی رونق فراوان گرفت١۵٠

فرخی . بعدها در ادبيات فارسی نيز این پرداختن به این موضوع توسط شعرای خراسان ادامه پيدا کرد.  همجنسگرای تاریخ اسالم به شمار می رود

بهترین مثال . استهمجنسگرا  نيازی به گفتن نيست که ادبيات صوفيه نيز بيشتر .  دانست سيستانی را می توان یکی از بارزترین شعرای این باب

چندی پس از حمله ی . به شمار می روند باب طبع  در شعر سعدی و حافظ نيز شاهدپسران معشوق. را در شمس تبریزی و  موالنا می توان یافت

ن زیباروی معاشيق سبک وقوع در این دوره به وضوح پسرا. مغول، وارد تاریخ جدیدی می شویم و ادبيات نيز دستخوش تغييرات فراوانی می شود
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سبک  . می شود باز هم می بينيم که شعر هندی نيز همجنسگراست سپس، اگرچه در سبک هندی غزل وارد شيوه ی غير تغزلی. هستند

جایی که در ادبيات فارسی اثری از همجنسگرایی دیده نمی شود  البته هست . بازگشت هم که به تتبع سبک خراسانی شعر همجنسگراست

 منظومه های عاشقانه نيز رنگ و روی همجنسگرایی به  بعد از قرن هشتم. دو منظومه ی نظامی  س و رامين وامق و عذرا و منظومه های وی مثال

مثال در دوره ی هزار . خود می گيرد و تنها در قرن اخير بود که همراه با آشنایی جامعه ی ما با دنيای غرب در تغيير بستر شعر همجنسگرا کوشيدند

فرو نيامده خود / بگوید زنی که صاعقه وار آنک ردای شعله به تن دارد  شعری مانند شعر حسين منزوی نيست که اینگونه واضحساله ی فارسی 

 بود   نيما، اخوان ثالث، و شاملو توللی از قبيل ملک الشعرا، مهدی حميدی، و بطور کل در شعر شعرای اخير. پيداست که قصد خرمن من دارد

عنوان معشوق شعری حرف زده شد مهمترین عامل این تغيير جهت را می توان همان زمانی دانست که کم کم زمزمه های  مشخص از زن به  که

 . کشف حجاب و آزادی زنان در شرق شروع شد و تغزل به زنان نشانه ی تجدد گشت

 

 چرا این همه همجنسگرایی؟ 

مجنسگرا نمی بينيم اما در عصر عباسی هنگامی که تمدن های هندی، یونانی،  هجری اثری از ادبيات ه١۵٠در ادبيات شرق تا قبل از سال های 

در همين دوره می بينيم که شعرا با تفکری جریان گریز برای اولين . در هم آميخته می شوند، نوعی از آزادی پدید می آید... عربی، ایرانی، مصری و 

. و این رویه در کل دوره ی ادبيات کالسيک شرق حکمفرما می ماند  تازه ای پدید می آیدبار شعر را در بستر غزل مذکر می اندازند، یعنی نوع ادبی

اما در کل نمی توان یک عامل مشخص را در این قضيه بر . حضور غالمان ترک و روم نيز همانگونه که دیگران اشاره کرده اند بی سبب نبوده است

 .شمرد

 اگر به یاد داشته باشيد در شعر عارف نامه ی ایرج ميرزا چند بيت شعر بسيار  .به همجنسگرایی تاختایرج ميرزا در شعر معروف عارف نامه آشکارا  

اروپایی / گرفتار همين شیء عجابند / که تا این قوم در بند حجابند / پسرها را کند همخوابه ی شب / حجاب دختران ماه غبغب. قابل توجه است

 با  تقریبا از همان زمان ایرج ميرزا، همه ی کسانی که در مورد همجنسگرایی در ایران سخنی گفته اند. بازینداند راه رسم بچه / بدان گردن فرازی 

نمونه ی بارز آن را در همين کتاب شاهد بازی در ادبيات فارسی می بينيم که سيروس شميسا علت ادبيات همجنسگرایی .  قالب او خشت زده اند

 آیا واقعا ما درباره ی امری حرف می زنيم که با ظهور اسالم پدید آمده است یا اینکه در جوامع غير  نسته استشرق را در بند حجاب بودن زنان دا

  اسالمی و در دنيای ما که نهان داشتگان نمایان شده اند وجود ندارد؟

 

 ت؟  ما در ایران همجنسگرا نداشتيم و همجنسگرایی از غرب وارد شرق شده اس گروهی بر این باورند که

 بگویيم همجنسگرایی از غرب وارد  امروزه تحقيقات علمی ثابت کرده است که همجنسگرایان در همه جای دنيا وجود دارند و اینکه. نه اینطور نيست

 .ستاما همانگونه که گفتم عوامل مختلف در گستردگی ادبيات همجنسگرایی شرق موثر بوده ا. ایران شده یا از شرق سخنی ابلهانه خواهد بود

 

. همانگونه که اشاره کردید بسياری از افرادی که راجع به همجنسگرایی سخن گفته اند حجاب اسالمی را بزرگترین عامل می دانند

  است؟   زنان در همجنسگرایی موثر آیا واقعا حجاب

اشتيد فردی از ایران تماس گرفت و همين اگر به یاد داشته باشيد چندی پيش در مصاحبه ای که شما با برنامه ی روز هفتم رادیو بی بی سی د

متاسفانه حتی در ميان روشنفکران ما نيز پيوسته از همجنسگرایی بعنوان حربه ای برای مبارزه . مسئله را بيان کرد و شما جواب خيلی خوبی دادید

 پيش از اسالم و آمدن حکم حجاب اسالمی  آیا در غرب که حجاب اسالمی وجود ندارد همجنسگرایی هم نيست؟ آیا با اسالم استفاده کرده اند

همجنسگرایی وجود نداشته است؟ اگر به تاریخ نگاهی دقيق تر داشته باشيم می بينيم که متاسفانه هيچ گاه در شرق نگاه ما نگاه نقادانه ای 

من واقعا در عجبم از افرادی که خود را . یمنبوده است یعنی ما یاد گرفته ایم که با هر چه مخالفيم نفی اش کنيم، به جای آن که به نقدش بپرداز

روشنفکر می دانند و بر تبعيضاتی که بر جامعه ی همجنسگرا روا می شود دامن می زنند و مایه ی هياهو بر سر همجنسگرایی و ارتباط آن با دین 

 ضيه حقوق زنان را مطرح کردند و از همان ابتدادر ایران ق در مصر و کسانی مانند ایرح ميرزا کمتر از صد سال قبل قاسم امين. ستيزی می شوند
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اینان  .اندکی تغيير در نوشته های معاصرین می بينيم بزرگترین دست آویز آنها فرهنگ همجنسگرایی شرق بود این نوع نگاه را هم اکنون نيز با

بهشت  مقاله همهء لوطي ها به رند مثال در را در دفاع از حقوق زنان حربه ای سياسی برای سنت ستيزی و اسالم گریزی می گي همجنسگرایی

 : افسانه نجم آبادي، می خوانيم  کتاب تحقيقی زنان سبيلو و مردان بي ريش مي روند نوشتة عبدی کالنتری و

 در) ۴ص (» همبستگي هاي عاطفِي همجنس خواهانه«دربند بودن زنان نبود بلکه به معني  در دوران ماقبل مدرن، حجاب نشانه ی عقب ماندگي و"

سرکوب و حذف فضاي اجتماعِي اروتيِک همجنسخواهانه که فضايي  به عنوان پروژه اي ُمدرن، توأم شد با» آزادي نسوان«. بود) و مردان(ميان زنان 

   .بود نورمال

 پيشاهنگ محسوب مي اکتساب مدرنيته نيز جنبش هاي مذهبي اقليت، بابيان و بهاييان در کشف حجاب جسورتر بودند، همچنانکه در در ميان

 " مي روند همه ی لوطي ها به بهشت  به نقل از عبدی کالنتری   آبادي، افسانه نجم   "  شدند

معاشرت با  در عربستان. يا قوانين اسالمي، نظام قانوني رسمي کشور را شکل مي دهد" شريعت" عربستان سعودي کشوري است که در آن

معروف و نهي از منکر، طبق احکام شرع شالق مي خورند و به  ز قانون، توسط مأموران کميته ی امر بهتخطي کنندگان ا. جنس مخالف ممنوع است

قانون، کيفر بعضي از اعمال  طبق. تناقض آميز، برخي از مجازات هاي بسيار شديد، کمتر به اجرا گذاشته مي شوند اما به نحوي. حبس مي روند

 .عرب به نام لواط   در ميان مردانحرام، مرگ است، از جمله عمل بسيار رايجي

 .تا جايي که ظاهر حفظ شود، لواط به عنوان نوعي رفتار پذيرفته شدهء اجتماعي ، اما در پستو،  تحمل مي شود

به بهشت همه ی لوطي ها "  .عربستان سعودي جامعهء ايده آل لواط کاران بشود همراه با امکان ناپذير بودن تماس آزاد دختر و پسر، باعث شده که

 "مي روند

 آیا این  آیا واقعا عربستان سعودی بهشت همجنسگرایان است یا درصد بيشتری از همجنسگرایان در عربستان سعودی زندگی می کنند؟ 

 عبدی کالنتری بر اساس گزارش و سخن یکی دو جوان،  جدا من نمی دانم چرا ؟  در ميان مردان عرب به نام لواط  بسيار رايجي ست  عمل

یکی دو ماه قبل دو جوان سعودی به علت همجنسگرایی هر یک به  آیا واقعا خبر ندارند که در. ربستان سعودی را بهشت همجنسگرایان می نامندع

 البته سخن ایشان به تتابع گزارشی دیگر بوده است اما می دانيم که درصد همجنسگرایان در عربستان  هفت هزار ضربه شالق محکوم شدند

 .پس به همين راحت نمی توانيم حجاب اسالمی را این همه در همجنسگرایی مؤثر بدانيم. ایران یا امریکا و یا دیگر نقاط دنيا تفاوتی نداردسعودی یا 

 

در کتاب شاهد بازی در ادبيات فارسی می توان فهميد که چندان تفاوتی ميان بچه بازی و همجنسگرایی وجود ندارد یعنی در برخی 

ثال آورده شده است رابطه ی شخص بالغ با فرد نابالغ وجود دارد و به استناد شعر حافظ دکتر شميسا امرد و یا از اشعار که م

 .نظر شما در این باره چيست. شاهد را به کسانی لقب می دهد که خط سبز یعنی موی صورت نداشته باشند

شد اساس این نگرش بر می گردد به فضایی که ادبا و  ددین مخالف ارایهاین نظریه بيشتر در سالهای اخير از سوی متج. مخالفم من با این سخن

است و زن  در این فرهنگ مرد نسبت به زن قوی تر است؛ مرد فاعل. کردند یعنی فرهنگ غالب دگرجنسگرا شعرای همجنسگرا در آن زندگی می

دارد همجنسگرايان معموال مجبور بوده اند معاشيق خود را کم سن و  تحت تأثير این نگرش و رابطه ای که ما بين قدرت و احتيال قدرت وجود. مفعول

که پست تر از مرد شمرده می شود،  نقش فاعليت خود را به اثبات برسانند چرا که در نگاه جامعه، مفعول با زن، همان موجودی سال نشان دهند تا

این که در شعر غنایی . اصال واژه ی بچه بازی محصول سالهای اخير است. دبچه بازی خوان با این همه نمی توان ادب شرق را ادب. یکی و برابر است

نسبت به عاشق است یعنی فاعل قدرت  شاعر این همه در برابر معشوق مطيع و سر سپرده است حاکی از برابری و حتی برتری معشوق شرق

بازو و قوی پنجه خوانده اند، تغزل به موی صورت کرده اند و شعر فارسی معشوق را سخت  همين است که در. خود را نسبت به مفعول از دست داده

 بزرگی   پرسالی و مردمی که شاعری گستاخ در جواب. اند به قربان خط سبزت که هم ریش است و هم مرهم، دليل دیگری است سروده

  معشوقش را عيب می گفتند مثال جوجه طاوس و طاوس بزرگ را پيش کشيد

 اقلت فرخ الطاوس احسن ماک

 ن اذاما علي عليه الريش
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 .بود به سبزه نيز آراسته شد شود و پر در آورد زیباتر می شود و شاعری دیگر در باره ریش معشوقش سروده اس، گل جوجه طاوس هر قدر بزرگ

 .بينيم که نمی توان بر آن حکم کلی کرد البته در دوران سبک خراسانی و بازگشت نمونه هایی خالف می

یعنی تقسيم بندی هایی که ما . یا واضح تر بگویم فاصله ی مابين قدرت و ضعف . به نوع نگاه ما نسبت به رابطه ی فاعلی و مفعولیاین برمی گردد 

در فرهنگ شرق مرد نسبت به زن برتری دارد بالطبع با همان تقسيم بندی، شخص فاعل باید نسبت به شخص . با نگاه شرقی خود ارائه داده ایم

شرق آنقدر که همجنسگرایی مذموم است  در فرهنگ عوامانه . این می شود که او را در سن و سال کاهش می دهند. اشته باشدمفعول برتری د

اشعاری که ما در مورد خط صورت و ریش معاشيق فارسی می بينيم گواه بر همين .  اینگونه نبوده است  هميشه اما. بچه بازی مذموم نيست

بسياری از همجنسگرایان مشهور تاریخ ما بيشتر دلباخته ی پسرانی بوده اند که دوران نورسی را پشت سر گذاشته و می دانيم که . موضوع است

در ادبيات فارسی در سبک خراسانی و سبک بازگشت معموال معاشيق کم سن و سال هستند اما در سبک عراقی و سبک هندی شعرا بيشتر . اند

در ضمن نباید فراموش کرد که نسبت کم سن و سال دادن به . وف رویشان گل بود و به سبزه نيز آراسته شددلباخته ی جوانانی اند که به قول معر

مثال در سبک خراسانی شعر فرخی سيستانی و سبک بازگشت شعر قاآنی شيرازی . معاشيق گاهی اوقات تنها سخنی شاعرانه بيش نبوده است

  .می توان نمونه های بسياری را دید

 

با توجه به احادیث، نظر اسالم در مورد . ، شما تحقيقات وسيعی در فقه، حدیث و تاریخ اسالمی داشته ایدمهدی عزیز

 همجنسگرایی و لواطه چيست و آیا در احکام اسالمی همجنسگرایی معادل با لواط است یا تفاوت دارد؟ 

الم همانگونه که شاعر معاصر عراقی، جمال جمعه، نيز در مقدمه البته لواطه را در مفهوم خوبش می توان همان همجنسگرایی دانست اما نظر اس

ی کتاب نزهت االلباب یادآور شده است مهمترین حدیثی که شيعه و سنی بدان استناد می کنند حدیثی نبوی است که می گوید من عمل عمل 

ین سخن، سبک ادب عربی قرن دوم را داراست و معلوم است آنکس که به ادب عرب مسلط باشد می داند که ا. قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به

همانگونه که . سازنده ی آن عربِ  نحو خوانده بوده و قواعد نحوی آن مشهود است، یعنی این حدیث ساخته و پرداخته ی ادبا و فقهای قرن دوم است

شهور را در مدینه آزاد گذاشته بود و تنها بعدها او را از مدینه الشيخ احمد التيفاشی در نزهت االلباب ذکر کرده رسول اسالم، هيت، همجنس گراي م

آراء فقهای اسالمی نيز در این زمينه بسيارمتضاد است، مثال زمانی فقهای شافعی حد لواط را رجم می دانستند و زمانی دیگر نسبتا با . تبعيد کرد

يه و الحکم معتقدند که ال حد عليهما و ال قتل لكن يعزران یعنی بر آن ها حد و طایفه ای دیگر از جمله ابو حنف. دیده ی تسامح بدان نگاه می کردند

و اما ُکلينی، عالم شيعی مذهب از رئيس . ابن حزم آندلسی حد لواط را کمتر از ده ضربه ی شالق می داند. قتلی نيست ولی تعزیر می شوند

ثل حد الزانی و قال قد احصن رجم و االجلد یعنی حد لواط مثل حد زنا است و به حد اللوطی م) ع(مذهب جعفری نقل می کند که و قال ابو عبداهللا 

 . زبانی دیگر اگر شخص لواط گر ازدواج نکرده باشد تنها تعزیر می شود

 

 کشورهای مسلمان خاورميانه نسبت به ایران را چگونه می بينيد؟ در  را همجنسگرایی

در عربستان سعودی که از نگاه سنتی و . تالف ها می توانيم دارای فرهنگ مشترکی بدانيمکشورهای خاورميانه را علی رغم بسياری از اخ

بستگی محيط  در کشورهای کوچک عربی خليج نيز به خاطر. بيشترین شباهت را به ایران دارد وضعيت از ایران هم بدتر است حکومی 

تنها می توانيم کویت و . شکالت دارد که کسی اصال به همجنسگرایان نمی پردازدعراق نيز که آنقدر م. وضعيت به مراتب از ایران بدتر است فرهنگی 

البته آن هم . شبکه الرای برنامه ای چند ساعته به این موضوع پرداخت چندی قبل در کویت در. لبنان را اندکی پيشرفته تر از کشورهای دیگر بدانيم

این نشان از آن دارد که در تمام دول اسالمی خاورميانه هنوز با مسئله ی . گرجنسگونه بودبسيار محتاط، و مهمان دگرباش برنامه ی آنها نيز یک د

همجنسگرایی بسيار با احتياط برخورد می کنند و مایل به پرداختن به این موضوع نيستند و معموال به مسئله ی دگرجنسگونگان می پردازند چرا که 

می دانيم که آقای خمينی اولين  . قبول می کند خود مسایل طبيعی را دین به زعم.  شده استدگرجنسگونگی تا حدودی در فرهنگ دینی پذیرفته

باید گفت که مشکل همجنسگرایان تنها به حکومت و یا دین بر نمی گردد، این یک مسئله ی . فقيهی بود که بر حليت تغيير جنسيت فتوا داد

جنسيت داد اما هم زمان همجنسگرایان مرد به  بار در تاریخ اسالم فتوا به حليت تغييرنزدیک به ربع قرن قبل خمينی برای اولين . فرهنگی است
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نام  در ایران شهرام رحيميان داستانی نوشته به. حکمفرماست نگرش در تمام سطوح جامعه شرق این شيوه و این. دستور او اعدام می شدند

از نگاه نویسنده به قهرمان داستان مشخص می شود  .ه بود؛ حق با سردوزامی ستکه آقای اکبر سر دوزامی به نقد آن پرداخت" مردی در حاشيه"

همجنسگرا را به  بوشيدن لباس زنانه بر قهرمان داستان نشان از همان فرهنگی دارد که. اشتباه گرفته که او همجنسگرایی را با دگر سانی جنسی

شرح حال یک  در این باره رمان فضاءالجسد را نوشت   نيز که دآلوری نمود وثریا نافع داستان نویس عرب . قول معروف اواخواهر می خوانند

اما مهمان مدعو آنها  شبکه الرای در کویت به زعم خود در باره همجنسگرایان برنامه چند ساعته داشت. دگرجنسگونه را به رشته ی کالم کشيد

ما نيز همان فتوای خمينی حاکم است منتهی با شکل و شمایلی دیگر و کال  این موارد نشان می دهد که حتی در بين اهل ادب. دگرجنسگونه بود

  .در مورد همجنسگرایان در فضای ادبيات و فرهنگ شرق سکوت حکمفرماست می توان گفت که

رد با چنين وضعی که روشنفکران ندا معاصرین ما نيز چندان با نگاه صد سال قبل ایرح ميرزا تفاوت ندارد و نشانی از تحقيق بنا بر این می بينيم که نگاه

 .ساسان قهرمان با چراغ و نوشته مجيد نفيسی جای بسی خوش بختی دارد البته مصاحبه. داشت دارند از بنيادگرایان و فقها چه انتظار می توان

 

 اید آیا ممکن است شما یکی از بنيانگزاران و طراحان مرکز سعدی شناسی بوده. مهدی جان، به ادبيات و فعاليت های شما برگردیم

 .در این باره بگوئيد

طرحی به ) ١٣٧٣سال (چندین سال قبل که در ایران بودم . راستش من در ميان شعرای ایران می توانم بگویم که سعدی را دیوانه وار دوست دارم

که مرکزی نيز تحت عنوان حافظ شناسی همان زمان قرار شد . عنوان مرکز سعدی شناسی به اداره ی کل فرهنگ و ارشاد استان فارس ارائه دادم

این مقاالت از کتابخانه های . همان سال به فهرست نویسی، تلخيص و موضوع بندی مقاالت سعدی و تهيه ی اصل مقاالت اقدام کردم. برپا گردد

بعد . هریار ُمندنی پور انجام شددر مورد حافظ نيز همين کار توسط نویسنده ی گرامی آقای ش. شيراز و تهران فهرست نویسی و جمع آوری شدند

   .هم این مرکز با اعالم معرفی دو روز به عنوان روز سعدی و روز حافظ مشغول به کار شد

 

 هدف و کارهای اساسی مرکز سعدی شناسی چه بود؟

 در این مرکز بزرگان سعدی شناس البته من ابتدا قصد داشتم که. هدف ما ایجاد مرکزی برای پژوهش و گردآوری مآخذ و اسناد مربوط به سعدی بود

دعوت بعمل آمد و وی  از مرحوم زرین کوب دو سه بار . چون مرحوم عبدالحسين زرین کوب و دکتر جعفر مؤید و دیگر مشهورین جزء هيئت امنا باشند

ر وفق مراد نبود و مرکز از مسيری که اما خب سياست های حکومت قاهره دولت ایران ب.  نيز ارائه داد در دانشگاه شيراز درباره ی سعدی مقاالتی

در این مرکز آنچه درباره ی . البته مرکز سعدی شناسی می تواند محل ارجاع مهمی برای محققين باشد. باید در آن قرار می گرفت تغيير جهت داد

. امتر به منابع و مآخذ دست پيدا کنندسعدی و ادبيات مربوط به آن در دست است، نگهداری می شود و پژوهشگران می توانند به راحتی هر چه تم

مقاالت مربوط به حافظ را فهرست و خالصه نویسی و موضوع بندی کرده که در مرکز حافظ  آقای شهریار ُمندنی پور نيز به صورتی بسيار کامل 

 و تا جایی که من خبر دارم به نشر آن اقدام نکرده است .  شناسی نگه داری می شود

 

 دليل انتخاب این روزها چه بود؟. ماه روز سعدی و بيستم مهرماه روز حافظ استروز اول اردیبهشت 

اما . بلبل گوینده بر منابر قضبان/ اول اردیبهشت ماه جاللی . اول اردیبهشت بنا به گفته ی خود سعدی روز شروع نوشتن کتاب گلستان توسط اوست

 .  مهرگان داردروز حافظ را بيستم مهرماه اعالم کردند که تقارنی با روز

 

آیا هيچ کدام از آنان از گرایش جنسی شما خبر . شما در جامعه ی ادبی ایرانی حضور داشتيد و با بسياری از بزرگان در ارتباط بودید

 داشتند؟ عکس العمل آنان چطور بود؟ به طور کلی نگرش جامعه ادبی ایران به همجنسگرایی چگونه است؟

همجنسگرایی خود را    هرگز تا قبل از اینکه من در دنيای مجازی.  فقهاست به همجنسگرایی دردناکتر از فتاویمتاسفانه نگاه دوستان نویسنده

من از این سوال شما استفاده ای کنم و گله ی خود را از دوستان نویسنده داشته . اعالم کنم و دست به آشکارسازی زنم هيچ کس خبر نداشت
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در خيل نویسندگان هيچ کدام را نمی . گان ایران همجنسگرایی هنوز هم که هنوز است قبيح شمرده می شودمتاسفانه در جامعه ی نویسند. باشم

 وقتی -هيچ کدام از نویسندگان . بينيم که در مورد همجنسگرایی قلم زده باشند و نوعی گریز از این واقعيت در همه ی سطوح جامعه دیده می شود

  چه آنانی که در خيل روشنفکران قرار می گيرند و چه دیگران در مورد همجنسگرایی سخن نگفته -دام است می گویم هيچکدام دقيقا منظورم هيچک

این قضيه حکایت از این دارد که ما بيش از این که محتاجيم جامعه و مردم عادی را نسبت به همجنسگرایی آشنا کنيم . اند و سکوتی مرگ بار دارند

مثال شنيده ام یکی .  و هنرمندان را تغيير دهيم و یا بستری ایجاد کنيم که از نوشتن درباره همجنسگرایی شرم نکنندباید نگاه روشن فکران و ادیبان

 یکی از بهترین نویسندگان ایران از    همجنسگرایان را با القاب زشتی نام برده بود یا شاهد بودم- که نام او را نمی برم –از شعرای مشهور ایران 

 . يسی در مورد همجنسگرایان مطلب می نویسد متعجب بوداینکه مجيد نف

 

 چه کاری در دست اقدام دارید؟

این . عراقی تصحيح و منتشر شده است ترجمه ای از کتاب نزهة االلباب شهاب الدین احمد التيفاشی است که توسط جمال جمعه شاعر معاصر

 . در جهان شرق و تمدن اسالمی استکتاب پيرامون مسائل جنسی و گزارش چگونگی داد و ستدهای جنسی

 

 نشریه ی چراغ را چگونه می بينيد؟

خب پستی و بلندی های فراوان دارد البته من قبال هم دراین باره با شما صحبت کرده . نشریه ی چراغ را حدود یک سال است که می خوانم

ه ای است که می تواند مابين نویسندگان در سطح باال نيز جا پيدا اما خب نشری. اوقات مطالب لوس و بچه گانه در آن دیده می شود بسياری  .ام

در ادبيات و فرهنگ معاصر . اخيرا هم که دیدم سایت نيلگون آن را لينک داده است بسيار خوشحال شدم. کند و ای کاش به زودی شاهد آن باشم

 . د آورد که اهل قلم با ادبياتی از نوع دیگر نيز آشنا شوند به وجو اميدوارم نشریه ی چراغ بستری. جای چنين نشریه ای واقعا خالی بود

 

 .  ممنون از اینکه وقت خود را در اختيار مجله ی چراغ قرار دادید و اميدواریم که در آینده از مقاالت و تحقيقات شما بيشتر استفاده کنيم
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 ...وقتی از انسان سخن می گویيم

 گفتگو با هژیر پالسچی

 رشام پارسیآ

 

 را چگونه برای خوانندگان چراغ معرفی می کنی؟» هژیر پالسچی«

این که نامم هژیر است : طبعن یک معرفی لوس و بی معنی شناسنامه یی دارم

.  در شهر زنجان به دنيا آمده ام١٣۶١و نام خانوادگی ام پالسچی و بعد در خرداد 

کسی جلوه بدهم که نيستم اما بی آن که بخواهم گنده گویی کنم و خودم را 

گمان می کنم می توانم اینطور این معرفی نامه را ادامه بدهم که من هژیر 

. پالسچی روزنامه نگارم به اعتبار نه سال که در رسانه های مختلف قلم زده ام

اميد زنجان، پيام زنجان، فردای : فهرست سر دستی این نشریات این است

وج بيداری، همه نشریات محلی شهر زادگاهم و روشن، صدای زنجان، مردم نو و م

بعد چند مقاله ی پراکنده در نشاط و جامعه ی مدنی و همبستگی و احتمالن چند 

جای دیگر که خاطرم نيست و باز کار حرفه یی با سایت ميراث خبر، روزنامه ی اعتماد، روزنامه ی شرق، روزنامه ی جام جم، ماهنامه ی نامه و 

به اینها باید اضافه کنم نوشتن مقاالتی که در سایت های اثر، سالم دموکرات، اخبار روز و عصر نو منتشر شده است و البته بعد . ماهنامه ی نقد نو

اگر بخواهم همچنان ادامه بدهم من هژیر پالسچی فعال سياسی ام به اعتبار دوازده سال فعاليت سياسی و شش بار . در سایت های دیگر

باز من هژیر پالسچی وبالگ نویسم به اعتبار دو وبالگی که دارم یعنی . »پایين«و این همه خيره سری از » باال«این همه فشار از بازداشت و زندان و 

هيچ اتفاق خاصی رخ نداده است، جشن نامه ی «هژیر پالسچی پژوهشگر و نویسنده ام به اعتبار کتاب . »درک حضور دیگری«و » حواری خورشيد«

آوازخواِن رقِص بردگان، «به اعتبار دو کتاب .  توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان منتشر شد١٣٨٢که در سال »  عبادینوبل صلح شيرین

تقدیر بی فرجام را به مشورت «که به همراه الناز انصاری آن را ترجمه کردیم و » ١٣٢۴ ـ ١٣٢۵منتخب سخنرانی ها و مقاالت سيد جعفر پيشه وری 

موعه چهارده مصاحبه با فعاالن چپ در مورد حمله ی آمریکا به عراق که اولی در وزارت ارشاد خاتمی غير قابل چاپ تشخيص داده مج» نشسته ایم

مثل هر روز صبح، یادنامه ی «و همچنين کتاب های . شد و دومی نزدیک به دو سال و نيم است که در وزارت ارشاد احمدی نژاد خاک می خورد

مرثيه ی سال های سخت، مجموعه ی داستان «، »مردی ميان پنجره و روشنایی، زندگی و آثار عليرضا نابدل«، »ت دانشيانخسرو گلسرخی و کرام

و البته چند کار نيمه کاره و بی . که همه آماده ی انتشارند ولی با این وضعيت سانسور ترجيح می دهم در خانه بمانند» در مورد دهه ی سياه شصت

هژیر پالسچی شاعرم به اعتبار شعرهایی که تا به امروز برای خلوت خودم بوده است و . رصت انجامشان پيش نيامده استشمار طرح که هنوز ف

گمان می کنم تا همين جای کار هم زیادی معرفی خودم . باالخره هژیر پالسچی آدمم به اعتبار همين فيزیکی که نفس می کشد و زندگی می کند

 !را طول دادم و بس است

 

تی تلفنی با شما صحبت کردم و دعوتم را برای گفتگو با چراغ پذیرفتيد در پاسخ به سؤال من مبنی بر نگرانی هایی که گفتگو وق

کار من از این حرف ها گذشته : از حقوق دگرباشان جنسی ایران در شرایط داخل کشور ممکن است برای شما ایجاد کند، گفتيد

يت های سياسی و حقوق بشری می بيند که تصميم گرفته است تمام خطرات آن را بپذیرد هژیر پالسچی چه نيازی به فعال. است

 . و برای خواسته هایش مبارزه کند

یا به بی عدالتی و خودکامگی جهانی تن دردهيم یا به مبارزه برای عدالت، دموکراسی و آزادی «: نوام چامسکی، اندیشمند مبارز آمریکایی می گوید

بيدار » خلق«و نه می خواهم شهيد شوم تا با خون من مثلن » پرچمدارم«من نه قهرمانم، نه . می کنم چاره ی دیگری نيستگمان » .بپيوندیم
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من هم مانند همه ی آدم ها می ترسم، گریه می کنم، می . به گمان من دوران این ادبيات و این چنين نگاه تقدیرباوری گذشته است! نه. شود

من انسانم با همه ی وجوهی که یک انسان می تواند . ی هایی دارم، شجاعت های اندکی هم به خرج می دهمخندم، عاشق می شوم، بزدل

اما باور دارم که این جهان، با همه ی این نکبتی که آن را فرا گرفته است جای مناسبی برای زندگی نيست و اگر اميد نداشتم جهان . داشته باشد

تاریخ خود . گفتن ندارد که تنها داشتن اميد کافی نيست! ن همين لحظه مرگ را انتخاب می کردم و خالصدیگری و جهان بهتری ممکن است، قطع

داشتن آن اميد من را ملزم می کند که سعی کنم در محيط اطرافم دخالت گرانه . به خود ما را به رهایی از بندهای ستم و بهره کشی نمی رساند

 .در آن زندگی کند» انسان«تنها ميهنی که جهانی داشته باشم شایسته ی آن که حضور داشته باشم چرا که می خواهم نه 

 

 تعریف شما از حقوق بشر چيست؟

، اگر بگویم من حقوق بشر را درست مانند »بشر«اگر بگویم برای من مهم است که حقوق کدام . پاسخ به این سؤال کمی مشکل و پيچيده است

 باز فریاد عده یی بلند شود که این مارکسيست های ضدحقوق بشر و ضددموکراسی ببينيد چه می دموکراسی، طبقاتی می بينم، ممکن است

اما حقيقت ماجرا این است؛ می توان گفت تعریف عام از حقوق بشر همان چيزی است که در اعالميه ی جهانی حقوق بشر نوشته شده ! گویند

 ـ هر ١«:  اعالميه ی جهانی حقوق بشر نوشته شده است١٧در ماده ی .  قبول ندارممن این تعریف عام و این نوع نگاه به حقوق بشر را. است

 می ٢٢و بعد در ماده ی » . ـ هيچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد٢. شخصی به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکيت دارد

 مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بين المللی حقوق اقتصادی، هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد و«: خوانيم

هم » .اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصيت خود را با توجه به تشکيالت و منابع هر کشور به دست آورد

باید چنان تفسير شود که برای هيچ دولت، جمعيت، یا فردی متضمن هيچ یک از مقررات اعالميه ی حاضر ن«:  نوشته شده است٣٠چنين در ماده ی 

 » .حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعالميه فعاليتی انجام دهد یا به عملی دست بزند

زمانی تضمين » رشد آزادانه ی شخصيت اش«و می شود » حفظ«انسان زمانی » حيثيت و کرامت«حاال من به عنوان یک سوسياليست معتقدم 

و این به زبان اقتصادی باز به باور . می شود که نه تنها از چيرگی استبداد که از چيرگی بهره کشی و مردساالری و نژاد ـ قوم مداری هم رهایی یابد

می . عمومی و نه دولتی بر ابزار توليد نقض شودمن به عنوان یک سوسياليست یعنی که حق مالکيت خصوصی بر ابزار توليد به نفع حق مالکيت 

 .  را هم تفسير می کنم١٧ را تفسير می کنم بلکه حتا ماده ی ٢٢بينيد که من نه تنها ماده ی 

اقلی را آنقدر حد» رشد آزادانه ی شخصيت اش«انسان و » حيثيت و کرامت«آنها می توانند . دوستان راستگرای ما هم می توانند همين کار را بکنند

حتا می توانند پا را فراتر بگذارند و احترام به . تعریف کنند که در یک نظام مبتنی بر مالکيت خصوصی بر ابزار توليد هم بتواند به شکل عينی واقع شود

ميه ی جهانی  اعال٢٢ و ١٧آنها هم ماده ی . بدانند» رشد آزادانه ی شخصيت اش«انسان و » حفظ حيثيت و کرامت«مالکيت خصوصی را پيش شرط 

درست . درست به همين جهت است که تفسير حتا همين اعالميه ی جهانی درست به موضع طبقاتی افراد ربط دارد. حقوق بشر را تفسير کرده اند

فقر و در جانب فرادستان یا فرودستان؟ غارت گران یا غارت شده گان؟ به گمان من گسترش . به این مربوط است که در کدام جانب ایستاده یی

بيکاری، سياست هایی که موجب گرانی و رشد تورم می شود، سياست های محدود کننده ی حقوق کار، جنگ افروزی، تخریب محيط زیست، 

جهانی سازی امپریاليستی و پيش برد سياست های بانک جهانی در کشورهای جنوب با همدستی دولت ها بر عليه توده های محروم، سانسور و 

همه ی اشکال آن و سامان دادن قاچاق اسلحه و انسان و مواد مخدر که هر سه پرسودترین منابع درآمد سرمایه داری محسوب می آزادی ُکشی در 

برخی از آنها را می توان صریحن در اعالميه ی جهانی یافت و برخی از آنها را با تفسير . شوند همه و همه موارد نقض حقوق بشر هستند

چنين است که هيچ تعجب نمی کنم اگر نهادهای حقوق بشری جهانی که تحت نفوذ . هانی می توان معتبر دانستسوسياليستی اعالميه ی ج

 ٢۵ و ٢۴، ٢٣سرمایه داری فعاليت می کنند تاکنون حتا یک بيانيه در مورد گسترش فقر و بيکاری در کشورهای جهان صادر نکرده اند که از قضا در بند 

 .همه ی این درازگویی ها را کردم که روشن کنم من چنين تعریفی از حقوق بشر دارم. کر شده استاعالميه ی جهانی به صراحت ذ

 

 آیا حقوق دگرباشان جنسی ایرانی را نيز حقوق بشر می دانيد؟
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جنسی ایران حقوق دگرباشان جنسی ایران را هم حقوق بشر می دانم به این اعتبار که دگرباشان . پاسخ به این سؤال خوشبختانه کوتاه است

انسانند و در حقوق بشر وقتی از انسان سخن می گویيم از انسانی فارق از نژاد، مذهب، مليت، قوميت، تفکر، طبقه، جنسيت یا گرایش های 

 .جنسی اش سخن گفته ایم

 

رباشان شما یکی از اعضای کميته ی دانشجویی گزارشگران حقوق بشر هستيد و این کميته چند باری در مورد نقض حقوق دگ

ممکن است این کميته را بيشتر معرفی کنيد و بگویيد چه عاملی باعث شد کميته از حقوق . جنسی هم اطالع رسانی کرده است

 دگرباشان جنسی هم دفاع کند؟

ی دانشجویی از با تذکر این نکته که من چند ماهی است به عضویت کميته ی دانشجویی گزارشگران حقوق بشر پذیرفته شده ام باید بگویم کميته 

 فعاليت اش را آغاز کرده و در همين نزدیک به دو سال به پشتوانه ی فعاليت خستگی ناپذیر و مداوم اعضای آن به نهادی معتبر و ١٣٨۴اسفند سال 

 نهادهای امنيتی و قضایی اعضای کميته بارها و بارها تحت فشار. طبيعی است که این اعتبار البته به ارزانی به کف نيامده. اثرگذار تبدیل شده است

آخرین نمونه از این دست احضار شيوا نظرآهاری به وزارت اطالعات بود و البته این را هم بگویم که سپيده پورآقایی، یکی از یاران ما در . قرار گرفته اند

انشجویی گزارشگران حقوق بشر از حقوق اما اگر کميته ی د. کميته اینک نزدیک به سه ماه می شود که توسط وزارت اطالعات بازداشت شده است

دگرباشان جنسی هم دفاع می کند و در مورد نقض حقوق ایشان هم چندباری اطالع رسانی کرده است به گمان من به این بازمی گردد که همه ی 

انی فارق از نژاد، مذهب، مليت، قوميت، وقتی از انسان سخن می گویيم از انس«ما در کميته، فارغ از باورهای متفاوت و گاه حتا متضادمان معتقدیم 

قبول دارم که در این مورد به خصوص هنوز در آغاز راهيم، قبول دارم که هنوز » .تفکر، طبقه، جنسيت یا گرایش های جنسی اش سخن گفته ایم

ی در این مورد اطالع رسانی کرده سخنان ناگفته ی بسياری در زمينه ی نقض حقوق دگرباشان جنسی وجود دارد اما توجه کنيم کميته در شرایط

است که سخن گفتن از حقوق دگرباشان جنسی نه تنها در نزد حاکميت قبيح است، نه تنها در حوزه ی عمومی نمی توان از حقوق آنان سخن گفت 

 با وجود این همه اما راه درازی .که حتا بسياری از روشنفکران و نخبگان فکری ميهنمان نيز سخن گفتن از حقوق دگرباشان جنسی را قبيح می دانند

 .برای پيمودن وجود دارد و ما از دشواری های پيمودن آن هراسی نداریم

 

که عنوان یکی از وبالگ هایتان نيز است ساحتی دیگر از وجود شماست و تالشی » درک حضور دیگری«در جایی نوشته اید که 

. فهومی است به طوری که چند ساعتی فکر من را به خود مشغول کردجمله ی بسيار پرم. است برای بودن، برای دیگرگونه بودن

اگر بتوانيم حضور دیگری را درک کنيم و او را همانطور که هست، بپذیریم و معيارهای خودمان را بر آنها تحميل نکنيم، عمده ی 

 چه جایگاهی دارند و چطور می توان به نظر شما اقليت ها در جامعه ی ایران امروز. مشکالت اقليت های جامعه برطرف خواهد شد

 از آنها حمایت کرد؟

هرچند با . من این نام را از زنده یاد محمد مختاری وام گرفته ام. من ابتدا در مورد نام آن وبالگ توضيح مختصری بدهم و بعد پاسخ سؤال شما را بگویم

ارم اما گاهی به سخنی برمی خوری که گمان می کنی درست همان چيزی آوردن ميانه یی ند» فاکت«آیه آوری از دیگران و یا به زبان سياسی تر 

محمد مختاری . است که تو هم می خواسته یی بگویی اما یا زبان تو قاصر بوده یا دست کم گوینده پيش دستی کرده و زودتر از تو آن را گفته است

و درک . ه ها و موقعيت ها و گوناگونی اش ارزشمند و محترم استانسان در تمام چهر«: می نویسد» انسان در شعر معاصر«در مقدمه ی کتاب 

آدم فرشته و آدم دیو زاده . هيچ انسانی صرفن فرشته یا صرفن دیو نيست. حضور دیگری، به معنی درک بخش خاص یا ممتازی از حضور آدمی نيست

آدم های ضعيف و قوی، فرهيخته و . فرهنگی هستيمما همين آدم های گوناگون، با درجات مختلف و موقعيت های متفاوت . ی ذهن ماست

و در چنين جامعه یی، درک حضور . تا جامعه و مناسباتش چنين است، ما همينيم که هستيم. نافرهيخته، کوچک و بزرگ، همه اعضای یک پيکرند

و کوچک و بزرگ و فرهيخته و نافرهيخته، همين انسان های ناخالص . دیگری، به معنی درک حضور همه ی ما و همه ی این توان های متفاوت است

تا موقعيتی فراهم آید که همگان از . درک حضور دیگری یک درک جمعی از حضور آدمی است. جایی که برآمده و به راه افتاده اند، کوه را از جا کنده اند

 همه برای من آزمودن این مهم بود که بتوانم ساحت راه اندازی آن وبالگ بيش از» .تعالی شخصيت بهره ور شوند و چنين نمانند که اکنون هستند
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به باور من در فرهنگ بی چرا و استبداد محور نهادینه شده در انسان ایرانی ساحت های مختلف جان آدمی به . های دیگر حضور خودم را درک کنم

در تالشم بگذارم ساحت های مختلف وجودم هر من اما چند سالی است . نفع یک ساحت برتر و تکامل یافته تر توسط خود شخص سرکوب می شود

 .غلطی که دلشان می خواهد بکنند و ميانشان یک رابطه ی مسالمت آميز برقرار کنم

در ایران این حقوق اکثریت مطلق جامعه است که . به گمان من در ایران مطلقن سخن از نقض حقوق اقليت ها نيست. برگردم به پاسخ سؤال شما

نام برد مانند » اقليت« است در ميان این اکثریت مطلق هویت های جمعی گوناگونی وجود دارد که می توان از آنها با عنوان طبيعی. نقض می شود

همه ی ما که به . اما همين بخشی از اکثریت بودن نقطه ی قوت همه ی ماست. دگرباشان جنسی یا به فرض تمامی پيروان مذاهبی غير از تشيع

اگر بخواهم به این سؤال پاسخ بدهم که چگونه می توان از حقوق اقليت ها در ایران حمایت کرد، .  حقوق خود محروم شده ایمنحوی از ابتدایی ترین

باید بگویم زمانی می توان این کار را کرد که ما، همه ی ما بتوانيم درست همراه آن اکثریت مطلق، نه جدای از آن، همراه تمامی غارت شده گان و 

چه در جایگاه زنان باشيم که نيمی . این راه دشواری است که به همراهی همه ی ما نياز دارد. ان برای رهایی و عدالت تالش کنيمسرکوب شده گ

از جامعه اند، چه در جایگاه کارگران باشيم که درصد بزرگی از جامعه اند، چه در جایگاه حاشيه نشينان و روستایيان باشيم، چه در جایگاه اقوام 

رهایی و عدالت آنگاه که به آرمان جمعی همه ی ما بدل شود و ما خود به این هم .  غيرفارس زبان باشيم و چه در جایگاه دگرباشان جنسیایرانی

 .پوشانی آرمان مان پی ببریم، دست یافتنی خواهد شد

 

 به زندان و شکنجه تن داده اند که حتی برای دفاع از حقوق انسانی... بسياری از فعاالن سرشناس سياسی، حقوق بشری، زنان و 

به نظر شما چه . حقوق دگرباشان جنسی ایرانی را نمی پذیرند و یا به زبان دیگر حاضر نيستند به صورت علنی از آن دفاع کنند

عاملی باعث شده است که تا به حال حقوق دگرباشان جنسی ایرانی به عنوان یک مسئله ی حقوق بشری و کامًال جدی مورد 

 وششگران ایرانی قرار نگيرد؟توجه ک

اول این که ما، همه ی ما در محيطی بزرگ شده ایم که استبداد . گمان می کنم دو نکته ی مهم را برای پاسخ گفتن به این سؤال باید در نظر گرفت

ل کنيم که رفتارها و باورهای انسان ها و اگر قبو. »تاریخ مذکر«به قول رضا براهنی در . و بهره کشی و مردساالری در آن ریشه یی دیرینه سال دارد

. محصول بستری اجتماعی است که بر آن رشد می کنند باید قبول کنيم که هيچ کدام ما نمی توانسته ایم از اثرات چنين شرایطی برکنار بوده باشيم

حتا ادبيات روزانه ی . انه قابل تشخيص استچنين است که در زندگی روزمره ی همه ی ما مرده ریگ رفتارهای استبدادی، بهره کشانه و مردساالر

با وجود این اما رشد بر آن بستر اجتماعی نباید موجب شود برای هميشه از . مورد استفاده ی ما از مرده ریگ این نکبت دامن گير برکنار نمانده است

سلط مردساالری بدانيم، که من می دانم، می توان بر اگر ستيز با دگرباشان جنسی را بخشی از هيمنه ی ت. مقابله با اثرات آن شانه خالی کنيم

همين پایه عدم توجه تمامی آنهایی را که شما گفتيد به مسئله ی دگرباشان جنسی حاصل زندگی و رشد در تاریخی مردساالر دانست که رابطه ی 

در . ا در شرایطی که زن همواره مفعول باشدجنسی مرد و زن را به عنوان تنها شکل ممکن رابطه ی جنسی به رسميت می شناسد و آن هم تنه

کنار این اما باید توجه کنيم هنوز عزمی جدی برای مقابله با این باور عمومی در ميان ما برآمده گان این اجتماع دیده نمی شود چون تمام آن باور 

یی زندگی می کند که از کودکی در خانواده و مدرسه عمومی با یک تابوی مذهبی هم درآميخته است و غيرمذهبی ترین ما هم هنوز با آن آموزه ها

و کوچه و خيابان و البته پس از انقالب و بر اریکه نشستن نوآمده گان در تبليغات رسمی و رسانه ی به اصطالح ملی هم به خوردمان داده شده 

 .این است که به نظر من راهی طوالنی در پيش است تا آن تابوها شکسته شود. است

من بارها و در محافل مختلف که در مورد حقوق دگرباشان جنسی بحث کرده ام با این سخن مواجه . اقليتی کوچک تر اما این صادق نيستدر مورد 

راست این است که این اولویت بندی ها به » مگر چقدر از جامعه ی ایران این مسئله را دارند«یا » مگر چقدر این مسئله در اولویت است«شده ام که 

وجه برای من پذیرفتنی نيست و اصلن سفت و سخت معتقدم کسانی که چنين نظری دارند در عرصه های دیگر هم می خواهند موج سواری هيچ 

دعوا بر سر سهمی است که گمان می کنند از این خوان گسترده باید به آنها می رسيده و نرسيده . دعوای آنها، دعوا بر سر لحاف مالست. کنند

من باور دارم . در صداقت آنها شک می کنم.  از حقوق زنان و یا حقوق کارگران هم سخن می گویند من دچار شک و تردید می شوموقتی آنها. است

افرادی که مبارزه برای دفاع از حقوق دگرباشان جنسی را با چنين استدالل هایی غيرضروری می دانند، وقتی از حقوق زنان و حقوق کارگران صحبت 
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ن دليل است که می دانند جمعيت زنان و کارگران بزرگتر است، تعدادشان بيشتر است و وسيله ی مناسبتری برای آنها محسوب می می کنند به ای

من سخن گفتن چنين افرادی از حقوق انسانی را تنها در سطح وعده های کثيف انتخاباتی می دانم حتا اگر رنگ و لعابی . شود تا به قدرت برسند

اما کسانی نيز هستند که اگر از حقوق کارگران و زنان و دگرباشان جنسی و اقليت های مذهبی و اقوام غيرفارس و تمامی . اشدانقالبی داشته ب

آرمان های . غارت شده گان و سرکوب شده گان و فرودستان دفاع می کنند، برای این نيست که در سر رویای دست یافتن به قدرت را می پرورانند

 . آنها را ملزم می کند در این سوی بازی، در کنار این پایينی ها بایستند و من الاقل سعی می کنم در ميان آنان باشمانسانی آنهاست که

آیا جامعه ی دانشگاهی ایران نيز همانند اکثریت جامعه اینگونه فکر می کند؟ یا به زبان دیگر نگاه جامعه ی دانشگاهی ایران به 

 ت؟دگرباشان جنسی ایرانی چگونه اس

من نمی توانم در مورد نگاه همه ی جامعه ی دانشگاهی ایران نظر بدهم و تنها . اول تذکر بدهم که قضاوت من در این زمينه می تواند واقعی نباشد

از آن بخشی دریافت من . بر پایه ی آن بخشی از جامعه ی دانشگاهی یا به بيان دیگر آن بخشی از دانشجویانی که با آنها ارتباط دارم نظر می دهم

که آنها را می شناسم و با آنها روابط دوستانه و رفيقانه یی داشته ام یا دارم این است که در ميان جوانان این سرزمين اتفاق مشخصی رخ داده که 

د اما ورود اینترنت به ایران و هرچند این جوانان نيز مانند همه ی مردم تحت نفوذ تعليمات ایدئولوژیک حاکمان بوده ان. از کنترل حاکمان خارج بوده است

موجب آن شده است که برخی از . ترک بردارند» مکتبی«استقبال جوانان از این فضای پهناور مجازی، موجب شده است برخی از این آموخته های 

شرمنده ام که بگویم در . فته یی هستمخود من نمونه ی بارز چنين انسان تغيير یا. این جوانان تالش کنند با نگاه نوینی جهان پيرامونشان را بنگرند

آشنایی با . گذشته یی نه خيلی دور، که تا همين دو سال پيش، من دگرباشان جنسی را در بهترین حالت بيمارانی می دانستم که باید درمان شوند

فاع از حقوق ایشان و بحث های طوالنی بحث هایی که در فضای مجازی در جریان بود و دوستی مجازی با چند نفر از دگرباشان جنسی یا فعاالن د

این اتفاق تا حد زیادی در محيط اطراف من رخ داده است و البته همچنان تأکيد می . موجب شد بتوانم هویت انسانی دگرباشان جنسی را باور کنم

 .  کنم که کارهای بسياری برای انجام وجود دارد

به نظر شما جنبش هایی مانند جنبش دانشجویان و جنبش . ذکر بر می گرددهمانطور که اشاره کردید عمده ی مشکالت به تاریخ م

زنان چگونه می توانند با همراهی جنبش دگرباشان جنسی در مبارزه با سيستم مردساالری تالش کنند در حالی که ارتباط چندانی 

 بين آنها وجود ندارد و نياز به روشنگری برای اعضای این جنبش ها هنوز حس می شود؟

نوشته اید نياز به روشنگری برای فعاالن جنبش های اجتماعی دیگر حس می شود . گمان می کنم بخشی از پاسخ سؤال در خود سؤال نهفته است

است » معصيت کاری«اولی همان تصویر انسان . توجه کنيم که بيشتر ما از دگرباشان جنسی تنها دو تصویر در ذهن داریم. و این کاملن درست است

گمان می کنم نشان دادن . که خودمان در فيلم های پورنوگرافی دیده ایم» هرزه یی«سط آموزش رسمی برای ما ساخته شده و دومی انسان که تو

گاهی در چراغ . بکنم» چراغ«اجازه بدهيد از همين زاویه انتقاد کوچکی هم به نشریه ی . تصویر سوم می تواند بخشی از این روشنگری باشد

درست همانندهای همين داستان ها را می . هایی منتشر می شود که با هيچ معياری نمی توان آنها را داستان های اروتيک دانستداستان واره 

به گمان من چنين داستان هایی می . توان در سایت هایی که داستان های سکسی منتشر می کنند خواند منتها بيشتر در مورد هتروسکشوال ها

اگر هم گردانندگان نشریه توجيهی برای انتشار این داستان ها دارند، فکر می کنم باید . نيت های پيش گفته را بازتوليد کندتواند یکی از همان ذه

تصویر کردن غير هنرمندانه ی سکس در هر . نيست» رکيک«توجه کنيد که منظور من به هيچ وجه استفاده از کلمات به اصطالح . توضيح داده شود

 .ده استشکلی که باشد زنن

 چراغ ٣١از سوی دیگر باز به باور من توجه به اتفاقاتی که در جامعه ی ایرانی رخ می دهد، جامعه یی که ساقی قهرمان در سرمقاله ی شماره ی 

اجتماعی آن را جامعه ی مادر خوانده است و واکنش مناسب نسبت به رخدادهای این جامعه می تواند اثر مثبتی بر ذهنيت های فعاالن جنبش های 

، روز ١٣٨۴ بهمن ٨دگرباشان جنسی ایران پيش از این در واکنش به اتفاقاتی چون سرکوب اعتصاب سندیکای کارگران شرکت واحد در . دیگر بگذارد

حقوق بهایيان ، فراخوان ضدسانسور کانون نویسندگان ایران و دفاع از ١٣٨۵جهانی زن و سرکوب زنان تجمع کننده در پارک دانشجو، روز جهانی کارگر 

بيانيه هایی صادر کرده بود که در ميان فعاالن جنبش های اجتماعی یا الاقل آن بخشی از فعاالن جنبش های اجتماعی که من با آنها در ارتباط 

 .    از همين مختصر به گمانم می شود فهميد راه کدام است. هستم اثرات مثبتی بر جای گذاشته بود
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 ادبيات

 

 هم ِسرشت... ده از نسلِ  آخرين باز مان

 اين فريادهای يک همجنسگراست که در ناکجاترين بودن تبعيد است

 

 

 بگذار

 مقداری

 در چشم هایت 

 استراحت کنم

 من

 خسته تر 

 از این هستم

 که 

 دورتر شوم

 از نفس هایت

 و 

 تن من

 قانع تر از 

 آن که 

 لختی را 

 غير از نفس ات بخواهد

 استراحت من

 لميدن یا 

 ميدن خرا

 یا حتی خوابيدن نيست

 اگر

 استراحت من

 در فضایی باشد که 

 نفس تو

 از آن

 فقط 

 گذر کرده 

 

 من زیاد مزاحمت نمی شوم

 حاضرم 

 تمام عمرم را 
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 بدهم

 و برای این

 استراحت

 فقط اندکی بميرم
 
** 

 انگشت های خيال من

 چه انس لطيفی دارد

 به 

 دکمه های تن ات

 وقتی که 

 دتو را دعوت می کن

 به استراحتی

 در 

 سایه ی تصورم

  خلوت که می آیی–به این سایه 

 تمام حواس پرتی حواسم

 پرت می شود

 به سوی انگشتانم

 و انگشت ها در نشئه ی 

 این پرت شده گی

 شروع می کند

 به باز کردن تمام دکمه ها

 تمام دکمه ها

 دکمه ها که تمام باز می شوند

 ناگهان 

 تو می آیی

 و 

 اب من خود را از خو

 جمع می کنی

 و 

 می روی

 و من می مانم

 با

 انگشتانی که در هوا چنگ می زند
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 ... و  از باربد شببا این سه شعر

 

کلمات شروین به هر لباس بخواهند (با این سه شعر از باربد شب، داستانک های مهدی همزاد، نيایش حميد پرنيان، کلمات شروین 

 بخش ادبيات، به همراه بخش اندیشه، به سایت think love پندار تلخ، کوووووتاه، و -با پارسا، soulmate، شعری از )در می آیند

 .   فاصله ی سه ماه آینده انتشار می یابدضيافت، در. ضيافت، دومين نشریه ی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی منتقل می شود

... 

 

  شبباربد

 

 شعر نگفتن

 تنشعر ننوش

 شعر نبودن

••• 

•• 

• 

 پايان

 

 

  ٢خواب در بيداری 

 

 دلم که

  تنگ مي شود    •

  فشرده مي شود    •

  خواب مي خواهد    •

 خواب که

  نمي آيد    •

  پريشان مي شود    •

  تو را مي بيند    •

 تو که

  نيستي    •

  نبودي    •

  من را نمي دانستي    •

 من که

  نگفتم    •
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 نزدم داد    • 

  شعر نوشتم    •

 شعر که

  سياه بود   • 

  تلخ بود    •

  کلمه را نابود کرد    •

 کلمه که

  در او خانه داشتم    •

  تاب مي دادمش    •

  بازي مي خواست    •

 بازيي که

  نکردم    •

  سوختم    •

  باختم    •

••• 

 نمي خواستم بنويسمت مانا(

 )چرا به خوابم مي آيي؟

 

 

 

 

 ه ی دستان منواگوی

 

ما بوديم و خانواده ي صاحب . رفتيم زير پله و پناه گرفتيم. پنج يا شش ساله بودم. صداي آژير قرمز برنامه ي تلويزيون را قطع کرد. امشب برق رفت

خاموش کن « : م داد زد صاحب خانه ه» . اآلن مي زنن .خاموش کن« : بابا داد زد . پسر صاحب خانه در حياط سيگار روشن کرد. من ترسيدم. خانه

همه ي خانه تاريک است غير از آشپزخانه که با شمع . امروز پنجمين سالگرد باباست. سيگارم را خاموش مي کنم و برمي گردم به اتاق» . احمد

از مدرسه ، . گاه مي رويم پاييناز پله هاي تاريک پناه. هم کالسي هايم نيز آرام راه مي روند. آرام راه مي روم که مبادا به چيزي بخورم. روشن است

. کلي ماشين مي بينم. به خيابان جلوي خانه نگاه مي کنم. بر مي گردم به بالکن. وضعيت سفيد اعالم مي شود. صداي سکوت هم بلند نمي شود

 خانه ي عمو که دو سال پيش از وصفنارد مي رويم افسريه. مامان و من و سه خواهر برادرم سوار مي شويم. بابا موتورسيکلتش را روشن مي کند

حتي دختر دايي که امروز بعد از مدت ها زنگ زد که . دل خوشي از نصف فاميل ندارم. بعد از رفتن بابا ، دل خوشي از عمو نداشتم. نرفتم ختم. مرد

دوباره مي . زاده ي کوچکم نق مي زندخواهر » . فقط حال و احوال. نه« : مامان مي گويد » ديگه چيزي نگفت؟ « : مي گويم . حال مامان را بپرسد

ظاهر با . ، سه نقطه دارد" اين"اين چند تا نقطه دارد؟ . کشتم شپش شپش کش شش پا را» شپش ندارند؟ « . : خواهد به اردک هايش سر بزند

شعرهايي . ها بود اصل مطلبساده تر از اين حرف . اخراجش که کردند ، مي خنديد. اصل مطلب ساده تر از اين حرف هاست. باطن فرق مي کند

 .يکي دو سال قبل از رفتنش به دريا. يک غزل هم براي من گفت. يا اسمي. مي گفت که با حروف اول مصرع هايش ، کلمه اي ساخته مي شد

. م تا پيپ را روشن کنمفندک زد. هنوز گريه مي کنم گاهي. پيپ علي را برداشتم. آمدم بيرون و حوله را دور خودم پيچيدم. روزي که دريا خيسش کرد
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زدند اما خانه ي ما را . نزدند. چراغ اتاقم را خاموش کردم »خاموش کن احمد« : صاحب خانه هم داد زد » . اآلن مي زنن. خاموش کن« : بابا داد زد 

اين صداي . داستان نبوداين يک . امروز پنجمين سالگرد باباست. حتي وقت جنگ تمام شد. زخمي هم نشد. هيچ کس از ما کشته نشد. نزدند

جنگ سال هاست تمام شده است اما جاي زخم هاي من هنوز درد مي کند و . دستان من بود که گاهي زيادي دراز شد و گاهي زيادي شکست

 .امروز پنجمين سالگرد باباست

 

 بيست و سه خرداد هزار و سيصد و هشتاد و شش 

... 

******** 

 حميد پرنيان

 نيایش

 

! من را نفرستيد دنبال نخود سياه آقا!  شرت تان روزمره بمانم در کنارتان آقا-بگذارید کنارتان مانند زیپ شلوارتان یا که یقه ی تی! به من رحم کنيد آقا

يد با آن ماشين حساب سياه که به زور می تواند ده برای چه می خواه! من که سياهی چشمان به گودی نشسته ی شما را خيلی دوست دارم آقا

خواهش می کنم من را همچون جعبه ی سيگارتان بپندارید ! را با بيست و چهار ضرب و تقسيم کند ارزش اقتصادی و سوددهی من را برآورد کنيد آقا

من را یک چيز بدانيد ! و با شما بيایم خانه ی تان آقامن می خواهم جاکليدی شما باشم ! که بيست بار در روز دست می برید و بازش می کنيد آقا

به من ! من حتی بلد نيستم چگونه می توانم شما را خشنود نگه دارم، نه حتی نمی دانم دست ام را چه هنگامی به گردن شما بياندازم آقا! آقا

یخ ! من را از سرتان وا نکنيد آقا.  می خواهيد بروید بخوابيدحتی اگر! هر جا که می روید من هستم آقا! رحم کنيد بگذارید من همراه شما باشم آقا

بگذارید شب ها الی پاهای  !آقا من اصال نمی دانم چگونه باید خواهش تان کنم آقا! زده ام توی این سرما با این بی پناهی وزنده ی پایيز اینجا آقا

من ارزش شما را بی که بدانم ! به من نگوید دیوانه آقا! مده بدانم و بخوابم آقابگذارید شمار نفس های شما را تا سپيده بيرون نيا! شما بخوابم آقا

احساس می کنم شما ! به من رحم کنيد من بی اندازه شما را دوست دارم و تنها هستم آقا! شما سرور من هستيد شما آقایيد آقا! می دانم آقا

! از پر چانه گی من هر گاه آرزده شدید بگویيد خفه می شوم آقا! دایی کنم می دانم آقاآقا من هيچ بلد نيستم گ! مهربان ترین آقای جهان هستيد آقا

با این حال آقا هر زمانی که شما رفتيد خانه ! آقا من می خواهم پس از این همه وزیدن سرما پيش شما باشم و می دانم خانه ی شما گرم است آقا

آقای من ! خواهش می کنم من را هر جور که خواستيد بپذیرید آقا! به من رحم کنيد آقا! کنيد آقامن را از سر خود وا ن! من با شما بيرون هستم آقا

هر که باشيد هر جا که باشيد شما را دوست دارم و صدای شما را می خواهم ! من نمی دانم شما چه جایگاه اجتماعی ای دارید آقا! هستيد آقا

من می خواهم با شما باشم  !من نور کم دارم آقا! ایی که از شما می ریزد را می خواهم جمع کنم آقاو همچنين نوره! درون خودم ببرم قایم کنم آقا

! من هيچ جا نمی روم هيچی نمی خورم هيچی نمی نوشم هيچ کاری نمی کنم تا شما بگویيد آقا! آقا من را هميشه در کنار خودتان بپذیرید آقا! آقا

آقا با این موی دماغ چه کار می خواهيد کنيد آقا؟ به من بگویيد آقا به من بگویيد تا صدای  ! پاشم از اهم اما آقابه من بگویيد برو می روم اما آقا می

به من ! شما داوری کنيد من چه قدر می ارزم آقا! شما داوری کنيد آقا جان! من اینک پر هستم از درد از سرما از دیوانه گی آقا! تان را بشنوم آقا

به من بگویيد بس کن دارم از هم ! آقا جان! آقا انگار هر چه از دهان شما بيرون می ریزد خواستنی است آقا! م بگویيد می نوشم آقابگویيد ناسزا ه

هر چی خود ! نه، گه خوردم آقا! حرف بزنيد آقا! آقا جان! این دستور نيست آقا به خدا من نمی دانم خفه شم یا که ادامه دهم آقا! می پاشم آقا

من همه ! آقا جان! آقا! آقا من بميرم چه می شود آقا! آقا جان چيزی دارد از راه گلو بيرون می آید آقا! ی تان می خواهد آقا همان کار را کنيد آقادلربا

 شما را من از لحظه ی دیدن شما همه اش دوست دارم به شما نگاه کنم، شما را بو کنم، شما را در آغوش بگيرم آقا! ی شما را دوست دارم آقا

آقا به روح مادرم دست خودم نيست نمی توانم مانند آدم ها چيزی بگویم ! آقا جان من را تا به کی به خودتان راه می دهيد آقا! خيلی دوست دارم آقا

 دوست دارم آقا من شما را خيلی! آقای من !حرف های قشنگ من! باران من! آقای خودم! آقای نفس ام! آقای دل ام! آقای نازم! آقای خوبم! آقا

من را برای ! آقا! آقای من !شما بس اید به خدا بس هستيد هيچی کم ندارید آقا! آقا آقا این لقب شما چقدر برازنده ی شماست آقا جان! جان
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ی سياهی من قربان هيکل شما بشوم، فدا! آقا! این که اشک می ریزم برای تمساح نيست آقا اشک نمی دانم چيست است! خودتان بردارید آقا

آقای ! له شوم اگر چيزی بگویم آن موقع آقا! موهای کوتاه شما بشوم، همه ی کارهای شما ثواب است آقا، آقا شما هر کاری با من کنيد کرده اید آقا

 .آمين! ... آقای نازم! خوبم

 

... 

 

******** 

 

 مهدی همزاد 

 

  آقای الف

. 

. 

. 

 . از بيمارستان بودند و گفتند جواب ایدزِ  آقای الف مثبت است. اب پرید صبح با صدای زنگ تلفن بود که آقای الف از خو

 و گفت که اگر خودش ایدز دارد ، قاعدتا رامين هم باید ایدز داشته باشد و رامين – که آدمی بود بسيار منطقی –بعد آقای الف تلفن کرد به رامين 

و بگوید که ایدز گرفته ند و کارشان تمام است و به سه نفر دیگر بگوید که بد نيست حساب کرد که در این صورت الزم است به هفت نفر تلفن کند 

  . بروند و یک تست اچ آی وی بدهند

 زنگ زد و قضيه را تعریف کرد ، و منوچهر گفت که واقعا ناراحت نشده ولی دلش رحم آمده برای – که هجده سالش بود –بعد آقای الف به منوچهر 

  . دارد و بچه ، که االن حتما آنها هم ایدز گرفته اند و گفت خيلی بد است که بچه ی آدم از همان اول ایدز داشته باشدمعلم زبانش که زن 

 تماس گرفت که بگوید او هم ایدز گرفته ولی – که خيلی خانم حساسی بود –بعد آقای الف که دیگر داشت می رفت صورتش را بشورد با غزاله 

 . ن گریه زاری کرد که آقای الف مجبور شد گوشی را قطع کندغزاله این قدر پشت تلف

 و آقای الف مطمئن بود که حسين به غير از همان یک شب با آقای – که خيلی خيلی پسر سر به زیر و پاکی بود –بعد آقای الف به حسين زنگ زد 

ناراحت شد و بعدش گفت شاید بد نباشد به رامين هم خبری اما حسين که ماجرا را شنيد اول که کلی . الف ، با کس دیگری رابطه ای نداشته 

  . بدهد که آقای الف گفت خودش این کار را کرده

 که چند ماهی می شد که توی آلمان زندگی می –بعد آقای الف که می رفت بساط صبحانه اش را ردیف کند ، یادش آمد زنگ بزند به پسر خاله اش 

 اما پسر خاله اش در حالی که گریه می کرد گفت که چند دقيقه پيش منوچهر زنگ زده و جریان را تعریف –کرده بود کرد و با یک پسر آنگوالیی ازدواج 

برای حمایت از همجنسگرایان ایرانیِ  مبتال به  NGOبعدش هم پسر خاله ی آقای الف در حدود یک ساعت توضيح داد که تصميم گرفته یک  . کرده

 . ندایدزِ  مقيمِ  آلمان درست ک

بعد آقای الف که سر ميز صبحانه نشسته بود و داشت به تنهایی هایش فکر می کرد ، تلفن زنگ زد که رامتين بود و بعد از یک ساعت مقدمه چينی 

 و به هر در مورد لجنزار بودن زندگی و این که دنيا بی وفاست ، گفت که یکی از دوست هایش به اسم حسين همين االن بهش خبر داده که ایدز دارد

 ... حال بعيد نيست که آقای الف هم

سازمان  " :بعد آقای الف به حکم وظيفه ی انسانی ای که داشت ، به همه ی فرند ليستِ  یاهو مسنجر اش پيغامی ارسال کرد با این مضمون 

 ، پنجاه ساعت اینترنت مجانی هدیه می جهانی مبارزه با ایدز به مناسبت روز جهانی ایدز ، به همه ی کسانی که امروز تست اچ آی وی بدهند

 اگر این پيغام را برای همه ی افراد فرند ليست خود ارسال نکنيد آی دیِ  شما در عرض چهل و هشت ساعت خود به خود حذف می شود. دهد 
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( send 2 all ) " . 

رسوایی نخست وزیر آلمان به علت ابتال به ایدز ؛ به گفته : تازه ترین خبر : " بعد آقای الف نشست پای تلویزیون ، که گوینده داشت اعالم می کرد 

 . " ... ی یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود ، علت بيماریِ  وی ، رابطه ی نامشروع با یک پسر آنگوالیی بوده است

 . بعد آقای الف تلویزیون را خاموش کرد و تلفن را از پریز کشيد و سعی کرد به هيچ چيزی فکر نکند

. 

 

 

  سياه مشق

. 

. 

. 

 ( بعدش چی بود ؟... ( تاریکی ... تاریک ... همه ی هستی من آیه ی تاریکی 

مداد و خودکار و پاک کن و کارت و ساعت و ! چه مضحک  .هزار ردیف صندلی های شماره دار که هر ردیف تا ابدیت کش آمده . وارد جلسه می شوم 

 . منگم. عينک را می چينم روی ميز 

 

  ... تو... که تو ...  ی هستی من آیه ی تاریکی است که همه

و صدای اکوی یک کورنومتر ، . صدای در هم و برهم هزار تا دفترچه که با هزارتا دست باال می آیند و هزار بار ورق می خورند ! داوطلبان ، شروع کنيد 

 . چقدر مسخره. تيکتيک تيکتيک تيکتيک تيکتيک  : توی سالن

 

 ...  من آیه ی تاریکی استهمه ی هستی

اگر یک الکترون نسبيتی با اندازه حرکت زاویه ای ثابت ، و طول موج معلوم ، در یک ميدان مغناطيسی قطبيده ی : سوال سيزدهم . سرم می خارد 

 ...وابسته به زمان 

 

گاه می کنم ذوب می شود و از لبه ی کاغذ ُسر به هر کلمه که ن. احساس سنگينی می کنم . صدای راه رفتن مراقب . همه ی سرها پایين است 

که تو را . فکر کنم ثانيه ها هم باید یک چيزهایی باشند مثل این صندلی های مرگبار که هيچ وقت تمام نمی شود . می خورد و می چکد کف سالن 

 ...در خود تکرار می کند 

 

 ... تکرار... تکرار ... که تو را در خود ... آیه ...هستی من  ...

موجبه بودن صغری ) ب. موجبه بودن صغری و کليت یکی از دو مقدمه ) الف: شرائط انتاج شکل دوم قياس  : ٧۵سوال . دنيا دور سرم تاب ور داشته 

 . احمقانه های منطقی. هيچ کدام ) د. اختالف دو مقدمه در کيف و کلی بودن کبری  (ج. و کليت کبری 

 

 ؟( تکرار کنان ؟ ... در خود تکرار ... ی است که تو را آیه ی تاریک... همه ی هستی من (

نگاه می . تيکتيک تيکتيک تيکتيک تيکتيک . سنگين شده ام  . همه ی صندلی ها خالی است. سرم را باال می کنم  . ١٣٧گير کرده ام روی سوال 

  .  سالنکنم به ساعت روی دیوار ، عقربه ها ذوب می شوند و ُسر می خورند و چکه می کنند کف
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 . همه ی هستی من عبارت از یک آیه ی تاریک می باشد ، که جناب عالی را در خودش تکرار کرده است

تو را در خود تکرار ) الف... : همه ی هستی من آیه ی تاریکی می باشد که  : ۶۶۶سوال . ضعف کرده ام . حالم خوب نيست  . ٧رابطان اجرای بند 

 . الف و ج را در ب تکرار می کند) د. تو را در من تکرار می کند ) ج. رار می کند من را در خود تک) ب. می کند 

 

دستم را می گذارم روی شکمم و باال می ...  نمی دانم ، حس می کنم همه ی هستی من آیه تاریکی - چی شده ؟ -!  مراقب -. حالت تهوع دارم 

سعی می کنم از ال به الیشان چند تایی را بياورم . سرم گيج می رود  . و زمينآورم و یک مشت کلمه های ریز و درشت می ریزد روی صندلی 

 !کجایی المذهب ؟. نيستی تو . تو را پيدا نمی کنم این وسط ...  تاریکی – من – آیه – هستی – تاریکی – همه – من – همه –هستی  : بيرون

 

ای لعنت به ارسطو و تو . تيکتيک تيکتيک تيکتيک . نفسم در نمی آد . م باد می کند دقيقه ها تند و تند چکه می کنند توی کله ام و سر . گرمم شده

) د. هزار آیه ی کم نور ) ج. یک آیه ی روشن ) ب . یک آیه ی تاریک) همه ی هستی من چيست ؟ الف : ١٨٢۵۴سوال ... آی ! و نيوتن و من و فروغ 

 . آیه نيست

 

کاغذها را باال  . ١٠٠٠رابطان اجرای بند .  با دست چپ و برگه ی پاسخنامه را با دست راست باال بگيرید لطفا دفترچه ی سواالت را! وقت تمام شد 

 . تيکتيک تيکتيک تيکتيک تيکتيک : نوشته ها ذوب می شود و چکه می کند و می رود تو آستينم. می گيرم و بهشان نگاه می کنم 

 

 ... ود تکرار کنانهمه ی هستی من آیه ی تاریکی است که تو را در خ

. 

. 

. 

... 

******** 

soulmate   

Equitation  

اما مگر خواب به ...  بودن برای خستگِی َمردی می گویی و اینکه تا صبح آرام نفس بکشی تا آنکه بر رویت خفته، خوابش مشوش نشودبستراز لذت 

 چشمم

  در سر دارم فتحمی آید امشب؟ هوای  ...

 

***  

 

  گشودهقلعه .نرم نرمک به خویش راهم می دهی در تنت دشوار است، اما رخنه

 می شود .

*** 

 

  و من زیر و زبر می شوم در توِگردابی می زنم بر تو، موج.

  شانه هایت، چانه ام را بر فرورفتگی گردنت گرمایسينه ام را یله می کنم بر .



   و روشن   دست و                                                                                                                            پنجم و  شماره  سی–   ٣٩  

 

***  

 

 تو راهی و من تکسوار، می تازم بر تو، می روم در ت ...

-- 

How I wish you were here  

 این شبها خواب می بينم

 خواب غرق شدن و ذوب شدِن لبهام در بوسه های چسبناک تو

 خواب لنگر انداختن در گرمای دنجِی بين سينه و بازو هات

 خواب پيچيدِن پاهایمان در هم

 خواب خيسِی رختخوابی که فقط برای من و تو روی زمين پهن شده

 این شبها تو فقط مال منی

 تنا به رقيِب دوره ی دبيرستانبی اع

 بی نشانی از همسرت

 این روز ها سخت است

 همان روز هایی است که باید می بودی

 اشِک گرم و معطر جایی در درونم انباشته شده و فشار می دهد

 دلم می خواهد چشمانم انزال شوند

 رهایی بياید

 اشک در مسيرلغزشش روی گونه هایم نوازشم کند

 ه ی شور و آبکی اش در دهانُسر بخورد تا مز

 آن غروبها را می خواهم

 وقتی که هوا نه گرم بود و نه سرد

 وقتی مزه ی شور عرق با ریز ریِز باران مخلوط می شد

 وقتی بوی دستهای پر از جزوه ی تو در جاِن خاک و هوا جا می افتاد

 ...وقتی ِگردی سر شانه هایت گرم بود

... 

 

 

 

******** 
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 ر تلخپارسا پندا

 ؛...... پندار هفتادم، سر فصلی دیگر 

 

 سپاس گذاري

 

 خدا يا تو را شكر مي گويم

 .خدا يا لحظه هايي است آه در درونم سرشار از تو مي شوم

 شوق وجودت دلم را لبريز مي آند

 .خدا یا تو را يافته ام در لحظه هاي نابي آه تنها گريسته ام

 

 . خدا یا تو را شكر مي گويم

 كر مي گويم به خاطر همه آنچه آه در وجودم قرار داديتو را ش

 .و ديدم آه ديگراني آن ها را ندارند و ديدم آه چه قدر بی نوا هستند ديگراني آه آنها را ندارند

 

 .خدا یا تو را شكر مي گويم آه بخشيدي به من ذهني را آه تو را مي فهمد و دلی دادي آه مهر را مي ستايد

 

 . گويمخدا تو را شكر مي

در بند قالبهاي مدرن آنچنان . شكر مي گويم آه مرا اسير بندهايي نكردي آه نتوانم تو را حتي در اين تلخ خانه شكر گويم و اسير بند نوشته ها نشوم

 .فرو نيافتادم آه شكرت را نتوانم فرياد آنم

 

نمي شود و پرستوها در فصل هجرت و آن گنجشكها و درخت توت به در درونم گوهري فروزان يافته ام آه خاموش . خدا یا ، عشق را به من آموختي

 خدا یا چگونه سپاس اين همه را بگويم؟. من گفتند آه آن عشق است و من سرشار از آن شدم

 

يم و سوزانديم خدا یا تو را شكر مي گويم آه غم عشق را نيز به من چشاندي و تلخي دور بودن و هجر و تنهايي و به من آموختي صبوري را و گداخت

 .تا نور بگيرم و از دل سنگ رهايي ام دادي و دلي دادي آه لرزيدن گنجشككي در سرماي زمستان را طاقت نباشد و بجوشد و گريه بزايد

 خداي من آه باري ديگر گفته بودم آه ناميدنت با اين نام چه شيرين است، تو را شكر

 . من بخشيده ايمي گويم به خاطر چيزهايي آه حتي نمي دانم آه به

 

 .خدا یا تو را به خاطر توان اين سپاس گذاري نيز شكر مي گويم

 

 .بر من ببخش از مهر و بخششي آه در وجودت ساري است و مرا به صبوري زينت ده

 ندانستند و توان شكر اش را از خدا یا بر دل آدمها رحم را جايگزين خودخواهي هايشان آن و قانون مهر را به اين مردمان باز گردان هرچند آه قدر آن را

 .دست دادند

  .خدا یا گفتگو با تو به همين سادگي امكان پذير است

 



   و روشن   دست و                                                                                                                            پنجم و  شماره  سی–   ۴١  

 انگشتان 

 

 .انگشت هاي شست به روي هم قرار دارند. اند در هم گره خورده

 

 آيد؟  آيا او مي

 

انگشت شست دست . مالند مديگر را ميانگشت هاي شست ه. احساس دردي بينشان است. آورند انگشتان محكم به پشت دستها فشار مي

گاهي به هم فشار . رود انگشتان ديگر حوصله شان سر مي. يك تكرار مداوم. شوند  آند و به گريز و گرفتن هم مشغول مي چپ از آن يكي فرار مي

 .گذارد آه آنها ازهم جدا شوند اما ميل تعقيب و گريز انگشتان شست نمي. آورند مي

 

  .او آمد

 

انگشتان از اين احساس داغ . شود انتظار فشردن دستي ديگر در آف دست پخش مي. آنند انگشتان چيزي را حس نمي. شوند  هم باز ميدستان از

انگشتها آه هنوز تب . اما دست ديگر زود جدا مي شود. فشرند آنها را با صميميت مي. آنند  شوند و انگشتان ديگري را در ميان خود احساس مي مي

 .آورند شتاني ديگر در ميانشان مانده است باز به هم پناه ميگرفتن انگ

 

  .او مي گويد

 

گيرند و از آمر خم  انگشت شست دست راست به آمك انگشتان ديگر دانه دانه انگشتان دست چپ را مي. شوند انگشتان از آغوش هم خسته مي

انگشت مياني دست راست . آورند  بال را سر انگشتان دست راست ميانگشتان دست چپ به تالفي همين. آنند تا فرياد شكستنشان دربيايد مي

انگشتان . آيد  آورند، تا آخر او هم به زانو در مي انگشتان دست چپ نيز با قدرت فشار مي. آورد  آند و در مقابل شكستن خم به ابرو نمي مقاومت مي

آشند تا صداي جدا شدنشان از مفصلهايشان بلند شود و باز تالفي  دست راست به تالفي خشونت انگشتان دست چپ، دانه دانه آنها را مي

 ....انگشتان دست چپ

 

  .رود او براي هميشه مي

 

گيرند و به پناهگاهي به اسم جيب فرو  جداگانه در هر دست انگشتان هم را در آغوش مي. شوند انگشتان در اندوه اين نبرد بي ثمر در هم مي

 .شوند مي

... 

 

 

 

 
******** 
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 کووووتاه

  تجلی

 

دلم .مکالمه شروع شده بود.اتصال برقراره می تونيد صحبت کنيد...الحمداهللا الرب العالمين.صدایی نبود جز صدای خودم...بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الو؟...الرحمن الرحيم.خيلی برای خدا تنگ بود و حاال داشتم صحبت می کردم باهاش

 انشيط...شماره آشناست...پشت خطی دارم

 می بخشی می تونی صبر کنی؟دارم با خدا حرف می زنم... الو

 می دونم:شيطان

 مرسی

 خدایا می شه کاری کنی فقط خودت و خودم باشيم؟یه کاری کن شيطان بره...مالک یوم الدین

 از خودم بخواه:شيطان

 می ری؟:کوتاه

 قرارمون همينه.نه نمی رم هر جا خدا هست منم هستم:شيطان

 تو باید همه جا باشی نه شيطان.جوری نميشه خدایا اما این:کوتاه

 تماس برقرار نيست

-- 

 

  حجم سياه کوچک

 

 دومين روزیه که ازش خبر ندارم...خيلی نگرانم

 بهش زنگ زدی؟

 آره اما جواب نميده

 ناراحتش کردی؟

 شایدم ناراحتش کردم ولی چيزی به ذهنم نميرسه.خودت که ميدونی خيلی حساس هست.يدونمیعنی نم.نه

 کليد خونه رو داری؟

 آره

 خوب برو بهش سر بزن

 ميترسم با کسی باشه ناراحت شه

 مگه بار اوليه که ميبينی با کسی هست؟قبال هم که دیدی. نترس برو

 خوب قبال هم ناراحت شد

 اگه از من ميپرسی برو.ببين به دل من بد افتاده 

 دوباره باهات تماس می گيرم. من ميرم...پس 

 یادت نره بهم زنگ بزن منم نگران شدم. منتظرم. برو

 فعال خداحافظ.باشه 

 از خانه بيرون و به طرف خانه دوستش رفت.لباسهایش را پوشيد. پسر گوشی را گذاشت 



   و روشن   دست و                                                                                                                            پنجم و  شماره  سی–   ۴٣  

اميدوار بود دل دردش به .دل درد بدی گرفته بود .که نميخواست به هيچکدام توجهی کندافکار بدی .بين راه افکار مختلفی به ذهنش خطورمی کرد

 همراه همه استرس ها وقتی دوستش را دید از بين برود

 به خانه رسيد

 سالن پذیرایی خالی بود. صدایی نمی امد.در را باز کرد و داخل راهرو شد

 صدای خش خش نرمی از اتاق خواب شنيد

 ا باز کردآهسته در اتاق ر

 روی تخت دراز کشيده بود. اولين چيزی که دید بدن دوستش بود 

 وارد شد

 حجم کوچک سياهی که بين او و تخت قرار گرفته بود نظرش را جلب کرد

 گربه سياه دوستش در حاليکه بدنش را به سمت عقب کشيده و پنجه هایش را به شدت داخل فرش کرده بود به سمت صورتش خيز برداشت

 دای گربه وحشت کرداز ص

 گربه به شدت انگشتانش را گاز ميگرفت

 تقال کنان گربه را به گوشه ای پرت کرد

 به سمت دوستش رفت 

 تعداد زیادی ورقه قرص آرام بخش خالی از قرص ها روی تخت ریخته شده بود

 با دست خون آلودش صورت دوستش را لمس کرد

 سرد بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 
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Think love 

sex fantasy 4 

 

 تازه از حموم اومدم 

 حوله برنداشتم، خيسم

 بذار خيسیِ  تنم

 با گرمای تنت بخار بشه

 !شاید یکی دو تيکه از بدنم هم

 ...و لباسام

 من بدون اونا هم کاملم

 وقتی تنت به تنم می پيچه

 حکم

 یه روزی 

 شعراُم ميبرم

 باالی بلند ترین کوهی که ميشناسم

 پرتشون ميکنم از اون باال، پایين

 شاید یه جایی اون وسط ها

 بين زمين و آسمون

 پر در بيارُن برن از اینجا

 یا شاید یه جا گير کنن

 یه سيمرغی، چيزی

 !بياُد بزرگشون کنه

 یه روزی 

 ست شعراُم ميبندمد

 آتيش ميزنمشون با دِل تنگ

 خاکسترُش ميبرم، ميریزم

 تو یه دریای شور

 اینجوری تو شکم ماهی ها

 تا آخر دنيا زندگی ميکنن

  یه روز شنيدی  اگه

 آب همه دریا ها شيرین شده

 تعجب نکن

 این خاصيت اسم تو بوده

 بگو بيان سراغ من

 تا با دلتنگيام دوباره شورش کنم
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 انه های کوچک برای اوعاشق

 

 اگر نبود چشمانت

 با باد مي رفتم

 اگر نبود چشمانت

 جاري مي شدم

 با باران

 بر خاک هزاران سال آب خورده تشنه

 اگر نبود چشمانت

 زنجيري مي شدم به دست و پاي خويشتن

 تا تنها آرزويي از پرواز

 اگر نبود چشمانت

 اگر نبود عطش هر قطره نگاهت

 طره مي ماندمسيراب بيهوده هر ق

 تا پايان تموز بي انگيزگي

 تا پايان اضطراب بي دغدغگي

 ...اگر نبود چشمانت
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 نشریه ی دلکده

 

 . دی ماه، سالگرد انتشار آخرین شماره ی نشریه ی دلکده است

اميدواریم به زودی گفتگویی با سپنتا در . ده استداستان و شعری که در زیر می آید را سپنتای عزیز، سردبير دلکده برای انتشار در چراغ فرستا

 . نشریه داشته باشيم

 

 چنگال

 !و در آن زمان آه در چنگال ببري گرفتار شدي ، چاره اي نيست ... 

 ...بايد آه دريده شوي 

 

  ١٣٨۵ مرداد ماه ١۴شنبه ، 

  شب ١٠ساعت 

 !محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت

 

از قسمت خروجي سينما  است، داريم و تازه مدرك ليسانسش رااز دانشگاه تهران گرفته  ليال آه بيست و سه سال داردبه اتفاق خواهر آوچكترم

 . آفريقا، واقع در خيابان ولي عصر تهران، خارج مي شويم

هيچ آدام از ما دو .  ايستاده اندچشممان به ده ها سرباز نيروي انتظامي مي افتد آه مانند برج هاي زهرمار، در آوچه، مقابل درب خروجي سينما

خواهرم بي محابا، گويي آه . نفر به عقلمان خطور نمي آند آه در اين ساعات شب براي چه اين همه نيروي مقاوت در جلو سينما جمع شده است

آند، بعد با  فيلم را زمزمه ميصحنه اي از آن فيلم آمدي به ذهنش آمده است، دست در گردن من مي اندازد و در گوش من تكه هايي از آن صحنه 

 . صداي بلند مي خندد و من را هم از يادآوري آن صحنه به خنده مي اندازد

شما به جرم داشتن روابط نامشروع در : به سمت ما مي آيد و دست من را محكم مي گيرد و مي گويد. يكي از سربازها اين عمل را مي بيند

 . ، تا زماني آه مشخص نشود رابطه مشكوك شما با اين دختر چيست در آالنتري خواهيد بودمالعام، آن هم با ناموس مردم بازداشتيد

، ناگهان يك موجود چادر به سري آه نمي دانم زير آن لته ي سياه ... اين مسخره بازي ها ديگر چيست، ما خواهر و برادريم : خواهرم داد مي زند

: و مي گويد نه اش با صداي مردانه اش تناقض خاصي ايجاد مي آند، دست خواهرم را مي گيردآدام جنس انساني قرار گرفته است، چون چادر زنا

 .گويي پس ديگر نگران چه هستي اگر راست مي. گويند اولش همين را مي همه

اند و صدايشان در نمي آيد، از  انگار تخم آردهاما آنها . تعداد ديگري از دختران و پسران را نيز گرفته اند. البته ما تنها نيستيم. ما را به آالنتري آورده اند

به خدا اشتباه گرفته ايد؛اما هيچ آس به حرف هاي من گوش : ميان اين همه پسر، تنها من هستم آه از ماهيت خود دفاع مي آنم و بلند مي گويم

 . نمي آند

 . آندپدر با آوردن شناسنامه از واقعيت ما دفاع مي. ساعت از دوازده شب هم گذشته است

. من و خواهرم در حالي آه بادي به غبغب انداخته ايم از مقابل دختران و پسران نشسته روي نيمكت، و تمام سربازها و افسرها عبور مي آنيم

ن مكان اميدوارم آه متوجه شرايط حاد اين سينما و اي. جناب شما خودتان بهتر مي دانيد آه نيت ما چه بوده است: صداي افسري به پدرم مي گويد

موفق و پيروز . بالخره بايد اين عامالن فساد را يك جايي ناآت آرد. خدا قوت دهد، آار بسيار بجايي مي آنيد: پدرم مي گويد. فاسد شده باشيد

 خدا نگه دار. باشيد

فالن فالن شده ها صد تا : گويدپدرم در حالي آه از پله هاي آالنتري پايين مي آيد زير لب فحش خواهر مادري به نيروي انتظامي مي دهد و مي 

دختر و پسر فاحشه از زير دستشان در رفته اند آن وقت به بچه ها و ناموس مردم گير مي دهند، خاك بر سر احمق تان آند آه گوسفند هم از شما 
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 .بهتر مي فهمد

ادتان باشد ديگر ساعت هاي نزديك شب به سينما شما دو تا نخاله هم ي: پدر مي گويد. من و ليال مي خنديم و دنبال پدر سوار ماشين مي شويم

 .يا اگر مي رويد الاقل شناسنامه هم همراهتان باشد. نرويد

 

 ١٣٨۵ شهريور ماه ١۵يك شنبه ، 

  شب٨ساعت 

 !آنكه چوپانست، ره بر گرگ بگشوده

 

اين طور . فيلم قشنگي بود:  و آهسته مي گويدسعيد، از تاريكي سينما استفاده مي آند، دستش را در دستان من مي گذارد. فيلم تمام شده است

نيست؟ من به دستان سعيد نگاه مي آنم، امتداد ساعد و بازوانش را مي گيرم و به شانه و سينه هايش مي رسم، به لبهايش خيره مي شوم و در 

 خواهم گرفت، و اين بدن خوش تراش، برهنه در و از اينكه مي دانم تا ساعتي ديگر، اين حجم مردانه ي زيبا را در آغوش. چشم هايش نگاه مي آنم

دستانش را مي گيرم و از صندلي بلند مي شويم، سرمست از بودنِ آنار هم و لذتي آه در آينده اي نزديك . اختيار من خواهد بود، دلم غنج مي زند

 . يروهاي انتظامي قرار گرفته اندمقابل درب خروجي، باز ن. نصيب ما خواهد شد، شانه به شانه يكديگر از سينما خارج مي شويم

ياد چند هفته پيش مي افتم آه چگونه در هنگام خارج شدن من و ليال از سينما، يكي از همين مردان به قول پدرم گوسفند به سوي من و خواهرم 

 . آمد، به ما ناسزا گفت و ما را چند ساعتي در بازداشتگاه نگه داشت

حق تان است آه اينگونه خر باقي : در دلم به آنها مي گويم.  سعيد از مقابل اين زرافه هاي بامزه رد مي شومموذيانه لبخندي مي زنم و به همراه

جلوي من و خواهرم آه به خانه ي پدرمان مي رفتيم را گرفتيد، ولي اآنون در مقابل من و سعيد، عين بز ايستاده ايد، در حالي آه ما براي يك . بمانيد

 .قرار گذاشته ايمشب همجنسبازي با هم 

احساس مي آنم آه او هم از اينكه مي توانيم از مقابل اين ماموران سيه چهره، آزادانه رد بشويم . انگار سعيد هم چنين چيزي از دلش مي گذرد

پسراني آه توسط صداي جيغ دختران و . بدون اينكه حتي ظن آنها را برانگيخته آنيم، زيرا آه دختري همراه ما نيست، احساس پيروزي مي آند

 .من و سعيد فاتحانه عبور مي آنيم. ماموران امنيت، آنهم به دليل داشتن روابط نامشروع، دستگير شده اند، بلند مي شود

: سعيد پيامي گذاشته بود با اين مضمون. من با سعيد، در يكي از چت روم هاي مخصوص همجنسگرايان ايراني، چند شب پيش آشنا شده ام

 سال آه در عين تاپ بودن، داراي بدني پرمو و ورزشي ٢۵ تا ٢٢ ساله و ورزشكار، داراي پوزيشن بوت، دنبال پسري مي گردم بين ٢٢پسري هستم 

 باشد 

و اآنون آه . وقتي آه از وب او را ديدم به نظرم آمد آه پسر جذابي است. بالفاصله پيامي دادم، او هم جواب سالمم را داد و از من درخواست وب آرد

 .   با او هستم، مطمئنم آه ما شب لذت بخشي را پشت سر خواهيم گذاشت

سعيد مي . در خيابان ولي عصر بايد مراقب خيلي چيزها بود: سعيد مي خواهد دستان من را بگيرد ولي من، دستان او را آنار مي زنم و مي گويم

 . بايد از داروخانه آاندوم هم بخرمشكالتت چه طعمي مي دهد؟ و من تازه يادم مي افتد آه: خندد و مي گويد

 .من و سعيد انگار روي ابرها راه مي رويم

 

 ١٣٨۵ مهر ماه ١۶دوشنبه، 

  بعد از ظهر۶ساعت 

 !توي قاباي قديمي، آدماي در به در

 

 . سه چار دقيقه اي هست آه چيندمان اسباب و اثاثيه اتاقم تمام شده است
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تصميم داشتم اتاق خوابم را رنگ بزنم، و اآنون فكر مي آنم به آن طرحي آه در نظرم بوده .  آرده بودمچند روز پيش، تمام خرت و پرت هايم را جمع

االن مي خواهم به تزيين آن قسمتي از ديوار سياه بپردازم . يك طرف ديوار را تماما سياه آرده ام و طرف هاي ديگر را سفيد مايل به شيري. رسيده ام

 .  استآه مدت ها قبل در فكرم بوده

يكي از پوسترها را داده ام به . اين ها را هفته ي پيش از ميدان انقالب خريده ام. از داخل آمد ديواري، چند تا پوستر از فروغ فرخ زاد را بيرون مي آورم

فقط در هنگام خروجم . نمي آندمهدي در قبال اين آار از من پولي دريافت . مهدي تا با دستگاه هاي مخصوص چاپگري آه دارد ابعاد آن را بزرگتر آند

 . و من خوب مي دانم آه اين دريابيدن چه معنايي مي دهد. داداش، آخر اين هفته ما را درياب: از مغازه، با لحن عاجزانه اي به من مي گويد

 شديدي دارد و دوست او به سكس گروهي تمايل.  ساله ي دوجنسگراست آه سليقه خاص خود را در داشتن روابط جنسي دارد٢۵مهدي يك پسر 

براي داشتن يك چنين شب دلپذيري بايد به مكان مطمئني . دارد وقتي با دختري آميزش مي آند در همان حال با مردان ديگري هم عشق بازي آند

يال، مهدي آارهاي گاهي اوقات در قبال گرفتن آليد و. و مهدي خوب مي داند آه ويالي ما در شمال بهترين و امن ترين مكان است. دسترسي داشت

 .بزرگ و پر قيمتي را براي من انجام مي دهد

روي تختم دراز مي . چراغ هالوژني را طوري تنظيم مي آنم آه فقط اين قسمت از ديوار روشن بشود. پوسترهاي فروغ را به ديوار سنجاق مي آنم

فروغ و اشعارش هميشه به من آرامش . ي را در اتاقم داشته باشممدت ها بود آه دلم مي خواست چنين تزئين. آشم و به ديوار مقابل نگاه مي آنم

به ذهنم رسيده بود آه در اتاق خوابم با قرار دادن چندين پوستر . به جز اين ها، فروغ تنها زن بيگانه ايست آه من به او عالقه ي قلبي دارم. داده اند

اما چهره ي هيچ زني را به جز فروغ .  را در نظر خانواده تا حدي پنهان آنماز چهره ي زنها، مخصوصا چهره هاي سينمايي، خوي همجنسگرايي ام

 . و اينگونه شد آه اتاقم را با عكس هاي او تزيين آردم. نمي توانستم تحمل آنم

به او مي پيوندد، مادر هم . خيلي قشنگ شد: با ديدن اين پوسترها آمي در آستانه در مي ايستد، سپس مي گويد. ليال از آنار اتاقم رد مي شود

 . من چيزي نمي دانم، جواب پدرت را خودت بايد بدهي: مادرم مي گويد. اما او سخن ديگري مي گويد

صداي سالم و جواب سالم دادن هاي اعضاي خانواده به گوشم مي . آيف دستي و آتش را برادرم از دست او مي گيرد. پدر از راه رسيده است

. مي گويم سالم. چشمش به ديوار و به عكس هاي فروغ مي افتد. پدر از جلوي اتاق من رد مي شود.  نشسته اماما من هنوز در اتاق خود. رسد

 . سالم و زهرمار: پدر مي گويد

آنوقت تو به ديوار اتاقت . من سن تو بودم يك خانواده را مي گرداندم! تو خجالت نمي آشي! اين خاله زنك بازي ها ديگر چيست: پدرم مي گويد

ياال اين . واال دوره ي ما پدر ما اجازه نمي داد آه چنين غلط هايي بكنيم! س هاي اين زنيكه فاسد را مي چسباني؟ قباحت هم خوب چيزيستعك

 ....مسخره بازي ها را جمع آن 

 عكس ها يك دقيقه هم طول نمي اآبر آقا حاال اتفاقي نيفتاده است آه، آندن اين: پدر مي خواهد ادامه بدهد اما صداي مادر او را ساآت مي آند

 . حاال بيا شام بخوريم، بعد از شام پوسترها را خودش بر مي دارد. آشد

 . نمي دانم شامم را چه طور تمام مي آنم، اما خوب مي دانم آه عكس هاي فروغ را بايد بردارم

اعضاي خانواده ام تك تك از جلوي اتاق من رد مي . ي پردازمبعد از شام، توي اتاقم پشت آامپيوتر آيفي ام مي نشينم و به آارهاي گرافيكي ام م

پس آسي نمي . همه مي دانند آه ماجرا از چه قرار بوده است. خبري از عكس هاي فروغ نيست. شوند و نيم نگاهي به ديوار سياه مي اندازند

 .پرسد آه اين پوسترها آجاست

 

 ١٣٨۵ آبان ماه ١٧سه شنبه، 

  بعد از ظهر۴ساعت 

 !ازي، با نام ليلي مي آنمعشق ب

 

وقتي آه از آنار صدها مغازه ي آتاب عبور مي آنم، انگار آه تمام خواستني . خيابان انقالب، هميشه محل تكروي هاي فيلسوفانه ي من بوده است
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 در ميدان انقالب از هر چيزي به دو صورت پيدا مي شود، ُمجاز و غير ُمجاز . هاي دنيا را به من داده اند

. پنج تا آتاب از اينترنت دانلود آرده بودم آه آن ها را روي سي دي به مهدي داده ام تا برايم چاپ آند.  دقيقه اي هست آه از مهدي جدا شده امچند

 داند آه اما مهدي از من پولي نمي گيرد، چون مي.  هزار تومان پرداخت مي آردم٣٠اگر مي خواستم جايي ديگر از آنها آپي بگيرم بايد چيزي حدود 

و من هم مي دانم آه اجاره ويال براي دو سه شب، دست آم در آن . در هفته هاي بعد به طور يقين به آليد ويالي ما در شمال احتياج خواهد داشت

داقل يك بار هم بي معرفت، ح: وقتي آه مي خواهم از مغازه اش بيرون بيايم مي گويد.  هزار تومان نخواهد بود۴٠منطقه اي آه ما هستيم، آمتر از 

 .هرگاه جمعتان مردانه بود، خبرم آن، بوي زن در هنگام سكس حالم را به هم مي زند: و من هم مي گويم. آه شده با ما بتاز

. پرده ي سينما نمايانگر چهره ي پسري است آه با اين اولين فيلمش، تازه به دنياي هنر معرفي شده است. مقابل سينماي بهمن ايستاده ام

 . پديده اي نو در عالم سينما:  دلكده در يكي از شماره هاي جديدش در مورد اين بازيگر مي نويسدنشريه

يك بار با خواهرم ليال آمده ام، بار ديگر با مهدي، و بار آخر با . پسري آه آنقدر من را عاشق خودش آرده آه مجبور شده ام سه بار اين فيلم را ببينم

 !مي بينمسعيدي آه ديگر او را ن. سعيد

پس . اما مي دانم آه اينگونه بيشتر خودم را مغبون مي آنم. وسوسه مي شوم آه اآنون آه تنها هستم بار ديگر براي ديدن اين فيلم بليط بگيرم

 .راهم را مي گيرم و وارد يك پاساژ مي شوم

در و ديوار پاساژ آآنده است از پوستر هنرپيشه هاي همين فيلمي آه چند ثانيه پيش من را براي .  ناگهان خشكم مي زندوارد پاساژ آه مي شوم

به چشم هايش نگاه مي . عكس پسري آه من را ديوانه خودش آرده است نيز در بين پوسترهاست. آمي جلوتر مي روم. چند لحظه ميخكوب آرد

ناگهان بدنم . فقط مي دانم آه دلم مي خواهد براي يك لحظه هم آه شده او را برهنه در آغوش بگيرم. ي او تعيين آنمنمي توانم حد زيبايي برا. آنم

 احساس شكست مي آنم . از اين فكر آميزش داغ مي شود

چند هفته پيش نيز، در يكي يادم مي آيد آه . پولش را پرداخت مي آنم و راهي خانه مي شوم. سه تا از پوسترهاي اين هنرپيشه را بر مي دارم

اين بار اگر . اما اين بار فرق مي آند. عكس هايي آه به امر پدرم، در زير فرش اتاقم مدفون شد. ديگر از پاساژهاي اينجا، پوسترهاي فروغ را خريدم

 . پدر با آويختن اين پوسترها مخالف باشد ديگر آن ها را زير فرش پنهان نمي آنم

َاه، از : مادرم مي بيند ولي چيزي نمي گويد، اما خواهرم مي گويد. فاصله پوسترها را به ديوار سياه اتاقم سنجاق مي آنمبه خانه آه مي رسم بال

 .اين پسرك مغرور متنفرم

ر بازيگر مي نيم نگاهي به پوسترهاي اين پس. ناچار از مقابل اتاق من هم بايد رد بشود. براي تعويض لباس به اتاقش مي رود. پدر از راه مي رسد

پس بي دليل نيست آه با اين عكس . پدر من هم روزنامه زياد مي خواند. همه روزنامه ها و مجالت درباره او نوشته اند. انگار او را مي شناسد. اندازد

 . من نفس بلندي مي آشم. آرام از آنار اتاقم عبور مي آند و چيزي نمي گويد. ها احساس غريبگي نمي آند

روشنايي چراغ ديوار، روي تصويرهاي . اتاقم را قفل آرده ام. همه خوابيده اند اما هنوز خواب به چشمان من نيامده است. ذشته استشب از نيمه گ

ناگهان بدنم ُگر مي گيرد، احساس گرما مي . فكرم با تصور هرگونه آميزش جنسي با او درگير است. معشوق خيالي من هاله هاي نور مي اندازد

اما انگار براي خنك شدن بايد . مي شوم عرقگيرم را در بياورم، اما چيزي از خنكي در تنم احساس نمي آنم، شلوارم را هم در مي آورمناچار . آنم

لباس زيرم را هم از پايم مي آشم پايين و . ديگر مي دانم آه امشب بايد با شيطان آنار بيايم وگرنه راحتم نمي گذارد. پوست تنم را نيز در بياورم

دستم را رويش مي گذارم و آمي آن را مالش . احساس مي آنم سرعت خون در آلت مردانگي ام زياد شده است. برهنه روي تختم دراز مي آشم

نمي دانم چه آار غير عاقالنه اي انجام خواهم داد چون فكرم از هرگونه منطق . گويي حجم غريبي در تمام عضالت پاهايم پخش مي شود. مي دهم

يكي از پوسترهاي معشوق خيالي ام را از ديوار مي َآنم، چراغ را خاموش مي آنم، عكس پسر . ناگهان بلند مي شوم.  ايستاده استفكري باز

عرق، پيشاني و تمام . خودم را به سختي روي آن مي آشم. بازيگر را روي تختم مي گذارم و طوري روي آن مي افتم آه آلتم روي تصوير او باشد

احساس مي آنم آه آتش گرفته ام و هر لحظه دلم مي خواهد در استخري از آب يخ فرو بروم، اما دست مرموزي مرا . ده استبدنم را پوشان

تنش هاي شهواني درونم را نمي توانم با نفس هاي بلند . همچنان گرفته و به طرز جنون آوري من را مشغول اين خودسوزي لذت آور آرده است

رگهاي گردنم باد مي آند، ضربان قلبم تندتر مي شود، احساس مي آنم آسي دارد آشاله .  آسي از خواب بلند بشودمي ترسم مبادا. تخليه آنم



   و روشن   دست و                                                                                                                            پنجم و  شماره  سی–   ۵٠  

پاهايم مي لرزند و آن لحظه توحش ثانيه به ثانيه نزديك تر مي شود، ناگهان خود را رها مي آنم، تمام عضالت بدنم . ي ران هايم را قلقلك مي دهد

شيطان لبخندي مي . به يك دقيقه تمام پوستر و چهره ي معشوق زيباي من، با اسپرم من آغشته مي شود. رج مي شوندگويي از فشار اتمسفر خا

 .زند و من به خودارضايي خود پايان مي دهم

با دستمالي پوستر معشوقم را آه غرق نطفه شده زير تخت مي گذارم، . نمي دانم از اين آار شرمنده شده ام يا نه، اما احساس سبكي مي آنم

 . دمرو روي تختم مي افتم و بدون اينكه حتي يك بار هم غلتي بزنم، تا دم دماي سحر مدهوش مي شوم. آلتم را پاك مي آنم

پوسترهاي آن پسرك زيبا، يكي يكي از ديوار آنده مي شوند، و بعد از اين آه شب ها نطفه هاي من را . اين حادثه در دو شب ديگر نيز اتفاق مي افتد

. صبح روز سوم، وقتي دِر اتاقم را باز مي آنم، ديگر پوستري روي ديوار نيست. ر خود مي پذيرند، روزها پاره مي شوند و به سطل آشغالي مي روندد

هيچ . اما خبري از عكس هاي آن پسر بازيگر نيست. اعضاي خانواده تك تك از جلوي اتاق من رد مي شوند و نيم نگاهي به ديوار سياهم مي اندازند

 . آس نمي داند آه چه اتفاقي افتاده است، و آسي هم نمي پرسد آه آن پوسترها آجاست

 

 ١٣٨۵ آذر ماه ١٨چهار شنبه، 

  بعد از ظهر٢ساعت 

 !چه بگويم، با من اي دل چها آردي

 

. خانم هاي ديگر مشغول آشپزخانه اند. من با پدر و برادر و محمد سام، شوهر خواهرم، در اتاق پذيرايي نشسته ايم. منزل خواهر بزرگترم هستيم

 .چند دقيقه اي هست آه ناهار را تمام آرده ايم

بوي تنش وقتي به مشامم مي رسد، از خود بي . سعي مي آنم بر تنش هاي رواني درونم غلبه آنم، اما نمي شود. محمد آنار من نشسته است

محمد چند سالي از من . ما شد، دو نفر عاشق او شدند، يكي من، و ديگري خواهرموقتي محمد سام، براي اولين بار وارد خانه ي . خودم مي آند

به طوريكه من با ديدن او ميل . محمد پسر خوش اندام و خوش چهره ايست، از جاذبه جنسي فوق العاده اي هم برخوردار است. بزرگتر است

ن را در من بيدار مي آند و شايد به خاطر همين باشد آه هرگاه او را مي اما اين حالتي است آه فقط محمد آ. شديدي به مفعول شدن پيدا می کنم

 . بينم به گونه ي ديگري احساس لذت مي آنم

: صحنه ي تبليغ يك آدامس نعنايي نمايان مي شود. برادرم، آنترل تلويزيون را بر مي دارد و بي محابا يكي از آانال هاي ماهواره را روشن مي آند

وست دخترش را مي بوسد اما دوستش احساس رضايت نمي آند، ناگهان فكري به ذهنش مي رسد، دست دوست پسرش را پسري در خيابان د

مي گيرد و به مغازه اي مي برد و برايش آدامسي مي خرد، پسرك بعد از خوردن آدامس، دوباره دوست دخترش را مي بوسد، اينبار او از اين بوسه 

 . ي شودخوشمزه در آغوش دوست پسرش رها م

 .هي بچه، زودتر بزن يك آانال ديگر، شايد برنامه بعدي، تبليغ يك تشك دو نفره باشد: پدرم مي گويد

برادرم . بازوانش ارتعاش آن را به بازوان من منتقل مي آنند، لذت من مي سوزد. محمد مي خندد، لرزه ي خنده اش در تمام بدنش پخش مي شود

 . آانال را عوض مي آند

پسر و دختري در آنار هم، آرام و بي صدا، و در مقابل يك برآه ي آب ساآت نشسته اند، ناگهان رهگذري : بليغ يك نوشابه ي انرژي زاستصحنه ي ت

به آن ها يك نوشابه مي دهد، آن ها بعد از خوردن آن به چنان نشاطي مي رسند آه بي مقدمه، لباس هاي خود را از تن مي آنند و به درون برآه 

 .  مي روند و در آب از هم بوسه ها مي گيرندشيرجه

اين براي جوان . هر لحظه ممكن است آميزشي روي دهد. آدم نمي تواند در مقابل اين آانال ها لحظه اي امنيت خاطر داشته باشد: پدرم مي گويد

 .هايي آه تازه به دوران بلوغ جنسي وارد شده اند اصال خوب نيست

چيز زشتي در خود ندارد آه بخواهيم پنهانش . سه ساده ترين روش انسان براي ايجاد يك ارتباط عميق دو طرفه استبو: محمد مي خندد و مي گويد

همين امروز صبح وقتي شما بعد از مدت ها وارد خانه ي ما شديد براي ابراز عالقه تان به من و دخترتان، ما را بوسيديد؟ . آنيم، خيلي هم زيباست
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 مگر نه؟

اما اين آانال ها هر چند .  آقا محمد، از اين بيست و چهار ساعت شبانه روز امروز، ده ثانيه ي آن صرف بوسيدن شما و دخترم شد:پدرم مي گويد

بايد . تكرار اين نمايش ها روي تحريك ذهن جوان هايي آه هنوز خانواده اي تشكيل نداده اند بي اثر نيست. دقيقه اين صحنه ها را نشان مي دهند

 .دمراقب بو

 : آانال يك خودمان هم دارد تبليغ نشان مي دهد. برادرم آانال يك را مي گيرد. پدر به برادرم مي گويد بزند به آانال هاي داخلي خودمان

بعد از تفريح هر سه نفر وارد يك آلبه چوبي مي شوند، دور يك شومينه . چند پسر جوان و خوش ترآيب مشغول اسكيت بازي بر روي برف ها هستند

دوربين، روی چشم آن ها، آه نشان مي دهد چقدر احساس آرامش و راحتي دارند زوم مي آند و نام چايي نوشته . مي نشينند و چاي مي خورند

تبليغ . محمد عميق تر به تلويزيون نگاه مي آند. پدرم چيزي نمي گويد، برادرم، آنترل را روي ميز مي گذارد و دست به سينه مي شود. مي شود

تمام مردان و پسران ديگر در هر شغل و هر . مرد جذاب و خوش لباسي در يكي از خيابان هاي تهران در حال قدم زدن است:  شروع مي شودديگري

دوربين . مرد جذاب ما با شيفتگان خود وارد يك فروشگاه لباس مي شود. آاري آه هستند دست از پيشه خود بر مي دارند و دنبال او راه مي افتند

پسر جوان و خوش اندامي آه : تلويزيون آات مي آند و تبليغ ديگري شروع مي شود. مي آند و نام فروشگاه پوشاك آقايان نوشته مي شودايست 

 ٢۵من در اين فكرم آه يك مرد .  سال، آنار رودخانه اي نشسته و در حال خوردن تن ماهي است١۴ سال داشته باشد، با پسرآي در حدود ٢۵شايد 

 ساله چه ارتباطي مي تواند داشته باشد آه ناگهان خواهرم، محمد را براي آوردن سيني چايي صدا مي آند، محمد در همان ١۴ك پسر ساله با ي

من هيچ وقت نتوانستم از تبليغ هاي تلويزيوني ايران، مفهوم خانواده آه هميشه با وجود يك دختر و يك پسر معنا : حال آه بلند مي شود، مي گويد

 آانال اين ماهواره فقط يك آانال مي تواند تبليغ هاي ايران را شايسته خود بداند، و آن هم آانال ٢۵۶از بين تمام . را دريافت آنممي شود 

 .همجنسبازهاست

 مي من دارم گرمي تنم را آم آم از دست. پدرم دارد عميق تر فكر مي آند. برادرم همچنان به صفحه نمايش زل زده است. محمد خارج مي شود

دو : تلويزيون ايران به تبليغ خود ادامه مي دهد. واژه ي همجنسباز براي هر سه ما و مخصوصا براي من در آن شرايط، ضربه ي سنگيني بود. دهم

ان ديگری با حالتی نگر. يکی از پسرها شروع به سرفه می کند. پسر جذاب در يک آشپزخانه مدرن روبروی هم نشسته  اند دارند چيپس می خورند

وقتی که بر می گردد می بيند که دوستش تمام چيپس ها را خورده . بلند می شود و به سمت يخچال می رود تا ليوان آبی برای دوستش بياورد

دو پسر زيبا، دست به گردن هم، به ما لبخند می زنند و اسم چيپس . تلويزيون کات می کند. تازه می فهمد چه کالهی سرش رفته است. است

 . ليغ نوشته می شودمورد تب

 

 ١٣٨۵ دي ماه ١٩پنجشنبه، 

  بعد از ظهر١٢ساعت 

 !المنهَُ هللا آه در ميكده باز است

 

چند هفته ي قبل، سه شب پي در پي خودارضايي داشتم اما بعد از آن ديگر . دو ماهي هست آه با آسي ارتباطي نداشته ام. سعيد را گم آرده ام

 . از روي آالفگي به خيابان مي زنم. احتياج شديدي به يك رابطه جنسي دارم، اما سعيد را گم آرده ام. آاري نكرده ام يا با آسي نبوده ام

هيچ آس به اين . همه در الك خود فرو رفته اند. آسي را پيدا نمي آنم آه بتوانم با او شبي را سر آنم. در محوطه پارك شهر اتفاقي نمي افتد

بالفاصله بعد از من پسري خوش ترآيب وارد . مي آند، نااميدانه به ايستگاه مي روم و سوار اتوبوس مي شومغريبه سرگردان حتي نيم نگاهي هم ن

بي خيال از همه جا آاپشنم را در مي آورم و روي پاهايم مي گذارم و از شيشه مه گرفته اتوبوس به . اتوبوس مي شود در آنار من مي نشيند

مدتي مي گذرد، احساس مي آنم دستي . پسرك هم آاپشنش را در مي آورد و روي پاهايش مي گذارد. خيابان سفيد شده از برف خيره مي شوم

صبر مي آنم تا ادامه آارش را مشخص آند، اما تمام بدنم مور . عكس العملي نشان نمي دهم. از زير آاپشن ها به آشاله ي رانهايم خورده است

احساس آرختي مي . ضربان قلبم تند مي شود. پاهايم مي رساند و آهسته روي آلتم مي گذاردپسرك آرام آرام دستش را به الي . مور شده است
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: شايد اينگونه خودش را آمي جمع و جور آند، اما او هم مي گويد. ببخشيد ايستگاه بعدي پياده مي شوم: دستپاچه مي شوم مي گويم. آنم

 .اشكالي ندارد من هم پياده مي شوم

نمي ترسي تو را در يكي از : در حالي آه آاپشنم را تن مي آنم بي محابا مي گويم.  در پياده رو آسي اطرافمان نيست.با هم پياده مي شويم

در اين صورت آن چيزي آه مي خواستي را از : ؟ جواب زيرآانه اي مي دهد، مي گويد!همين آوچه هاي خلوت به خاطر آاري آه آردي لت و پار آنم

ناگهان يادم مي افتد آه احتياج . قامت متوسطي دارد اما در آل خوش ترآيب است. پسر جذابي است. زل مي زنمبه چهره اش . دست مي دهي

پسري تنها وارد پارك شهر مي : با اداي خاصي مي گويد. از آجا فهميدي آه من دنبال چيزي هستم: رندانه مي گويم. شديدي به يك همبستر دارم

لحظه اي صبر مي آند اما خبري نمي . با چشماني پر از حسرت به اطراف خود نگاه مي آند. ازهاستشود، پارآي آه مكان مخصوص همجنسب

ولي از شانس تو من يكي از . شعور زيادي نمي خواهد براي آنكه بداني آن پسر چه ميخواسته است. شود پس سرش را پايين مي اندازد و مي رود

 . ارمحساب همه چيز را د. بچه هاي باشعور پارك شهرم

خب پسر خوب، حاضر جواب هم آه هستي، حاال : پس مي گويم. احساس مي آنم آنگونه آه بايد مرا مجذوب خود آرده است. نيش خندي مي زنم

در يكي از خانه هاي پشت . من دانشجو هستم: بايد چه آار آنيم؟ دستش را داخل جيب آاپشنش مي آند و تكه آاغذي در مي آورد و مي گويد

 .نگران نباش بد نمي گذرد. جمعه را مي توانيم با هم باشيم. شماره تلفن و آدرسم را نوشته ام.  تنها اقامت مي آنمپارك شهر

بچه هاي پارك شهر به من مي : اسمت را نگفتي؟ لبخند مرموزي مي زند و مي گويد : مي گويم. به چشمانم خيره مي شود و عقب عقب مي رود

ساده است، چون مي دانم صيادم را چگونه شكار : در حالي آه همچنان عقب مي رود مي گويد. ما فلسفه اي داردحت: مي گويم. گويند ببر سياه

 . آنم

 . دلم مي خواهد ببري تو باشم. از تو خوشم مي آيد: پسرك هم پوزخندي مي زند و مي گويد. پوزخندي مي زنم

 

 ١٣٨۵ بهمن ماه ٢٠جمعه، 

  صبح ١٠ساعت 

 !ي؟ خود را رها آن همچو ماچند و چند اين تشنگ

 

حس مي آنم . از بسترم آه خيز بر مي دارم تا زماني آه بر لبه ي تختم مي نشينم، تمام مفصل هاي بدنم تيك تيك صدا مي دهند. خسته ام

همه چي را تار و آدر چشمانم هنوز واضح نشده اند، . درد شديد توام با لذتي، گودي آمرم را قلقلك مي دهد. ماهيچه هاي تنم منقبض شده اند

ناگهان ببري را . سرم گيج مي رود، چشمانم را مي بندم و به شب گذشته فكر مي آنم. يك حجم آوچك سياهي روي زمين افتاده است. مي بينم

از بار .  يادم نمي آيدچيزي! چند بار با او همبستر مي شوم؟. به ياد مي آورم، اين پسرك طناز آه انگار پيكرش را مجسمه سازان يونان تراشيده اند

 .تنها چيزي آه فقط احساس مي آنم، شهوت و لذت است. سوم يا چهارم است آه ديگر حواس پنجگانه ام از آار مي افتد

 خانه اي آه انگار خانه ي دوم من. در اين يك ماه هر هفته به خانه اش مي روم و با او همبستر مي شوم. يك ماه از آشنايي من با ببري مي گذرد

بار اول آه به آنجا مي روم وقتي مي بينم در آشپزخانه اش چيز خاصي ندارد، به زور او را به فروشگاهي مي برم و هر چيزي آه براي . شده است

دلم نمي . براي اين آه احساس راحتي بكند آارت خريدم را هم به او مي دهم تا خودش خريد آند. آشپزخانه يك خانه ي نقلي الزم است مي خرم

 .خواهد هيچ آمبودي داشته باشد

بنابراين وقتي مي فهمم آه خانواده ام تعطيالت آخر هفته را به شمال مي روند، به انجام رساندن آارهاي . ببري تا به حال به خانه ي ما نيامده است

. مسافرت مي روند، به خانه ي ما وارد مي شودببري از پنجشنبه، از همان لحظه اي آه خانواده ام به . مانده را بهانه مي آنم و در خانه مي مانم

فقط مي دانم پس از بار دوم، و پس از اينكه هر دو ارضا مي شويم خودم را آنار مي آشم و از روي او . يادم نمي آيد چند بار با او آميزش مي آنم

در نهايت ولي پيروزي با اوست پس براي . مقاوت مي آنمبعد از چند دقيقه دوباره به سراغم مي آيد و من را تحريك مي آند اما من . بلند مي شوم

سيگاري از . اما ببري چيزي نمي گويد. بعد از ارضا شدن دوباره خودم را آنار مي آشم، مي گويم ديگر بس است. بار سوم هم با او آميزش مي آنم
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. طعمي آه تا به حال آن را تجربه نكرده ام. دهدسيگارش طعم خاصي مي . آوله پشتي اش در مي آورد، روشن مي آند و به دست من مي دهد

. حالت عجيبي پيدا مي آنم. فضاي اتاق پر دود مي شود. فقط مي خندد و من را تحريك مي آند. هرچه مي گويم اسمش چيست چيزي نمي گويد

 ته مانده ي سيگارم را ببري از الي دستم مثل يك تكه گوشت گرم و تازه افتاده ام، حتي. انگار چيزي به اسم روح در بدن من وجود نداشته است

. بعد خودش را عقب مي آشد و به گردنم مي رسد. دوباره روي من مي افتد و با لب هاي من بازي مي آند. چند ثانيه مي گذرد. بيرون مي آشد

 .ي شومبعد آلتم را به دهان مي گيرد و آن قدر بازي مي آند آه دوباره ارضا م. سپس به شانه و سينه و شكمم

دوباره احساس . ساعتي مي گذرد، نمي دانم آه بيدار هستم يا خواب. حتي نمي توانم دست و پايم را تكاني بدهم. تمام بدنم آرخت شده است

را تا چند بار اين اتفاق روي مي دهد، آنقدر آه ديگر تعداد دفعاتش . چيز گرمي روي شكمم مي ريزد. مي آنم آه لرزشي در اندامم افتاده است

 ..........فراموش مي آنم 

انگار زد و خوردي داشته ام . در آينه به خودم نگاه مي آنم. به دستشويي مي روم و صورتم را آبي مي زنم. از لبه ي تختم به سختي بلند مي شوم

ب گذشته چه اتفاقي افتاده تازه مي فهمم ش. از ببري هم خبري نيست. هنوز بدنم برهنه است. و چشمانم حسابي آبود و باد آرده شده اند

از دستشويي آه بيرون مي . يادم مي آيد آه بعد از آن سيگار لعنتي دچار آرختي و بي حسي شده ام. در آينه به خودم نيشخندي مي زنم. است

آه مي شوم پايم به آن حجم وارد اتاق . دوال مي شوم و با آمر درد عجيبي آن را بر مي دارم و تن مي آنم. آيم لباس زيرم را روي زمين مي بينم

به اطرافم . آيف پولم را بر مي دارم و روي ميزم مي گذارم، ميزي آه قبال روي آن لب تاپم بود اما االن ديگر نيست. سياه افتاده روي زمين مي خورد

آارتي . ي از آارت خريدم هم نيستآيف پولم را چك مي آنم، اما خبر. ناگهان فكري به ذهنم مي رسد. نگاه مي آنم، آوله پشتي ببري هم نيست

جلوي آينه مي روم تا . تمام عضالت بدنم درد مي آند اما انگار چيزي احساس نمي آنم. يك لحظه خشكم مي زند. آه هفت ميليون تومان در آن بود

فن داخل اتاق پذيرايي مي روم اما سيم با نگراني به سمت تل. موبايلم را بر دارم، اما نه گوشي ام هست نه انگشتر و دستبند و گردنبند و ساعتم

 شرتي مي پوشم، با عجله به سمت در مي روم اما در قفل -با شتاب هراسناآي وارد اتاقم مي شوم، شلوارم را پا مي آنم و تي. تلفن هم نيست

شته فكر مي آنم، تمام شيريني روي لبه تختم مي نشينم، به شب گذ. مبهوت و حيران وارد اتاقم مي شوم. شده است از آليد هم خبري نيست

آاغذ را باز مي آنم . از زير بالشت آاغذ تا شده اي نمايان مي شود. هاي ذهنم ناگهان تلخ مي شود، بالشتم را بر مي دارم و روي پاهايم مي گذارم

 :و نامه ببري را مي خوانم

ه آه از تو برداشته ام را بدهي تا به تو بگويند آه به اين بيماري دچار اگر مي گفتم آه من مبتال به ويروس ايدز هستم، حاضر بودي آه دو برابر آنچ

شناسنامه و تمام مدارك ديگرت را . نشده اي، حاال آه صادقانه مي گويم من سالم بوده ام پس بهتر است خدا را شكر آني و دنبال اموالت نگردي

، مدارآت پيش من مي ماند ولي بعد از آن برايت پست مي آنم، پس بهتر است تا زماني آه نتوانم تمام حسابت را بيرون بكشم. نيز برداشته ام

راستي، يك چيزي هميشه يادت بماند، ببرها هرگز شكار نمي شوند، چون چنگال . آارت خريدت را مسدود نكني چون مدارآت هم از بين خواهد رفت

 ...هاي تيزي دارند 

 

 پايان

 ١٣٨۶  اردي بهشت ماه ٢۵

SpanTeman 
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 عقده هاي  يك پسر همجنس باز

 )دلکده(سپنتا 

 

 آنچه که چون ديو مرا می بلعد

 عقده ی رسوايی است

 

 امروز من دلم 

 چقدر چيزهای خوب 

 زياد می خواهد

 چيزهايی از نوع يک عضو کشيده شده 

 با گوله های آويزان شده از آن

 يا راحت تر بگويم 

 چيزهايی از نوع آن چيزی که مردان

 عادل روانی شان در گرو اوستهمه ی ت

 يا بگذاريد خالصتان کنم 

 چيزهای تخمي

 

 مثال

 امروز من دلم چقدر می خواهد 

 که بيضه های پسر همسايه را 

 وقتی که در ورزشگاه 

 زير وزنه های سنگين 

 توده های رانهايش ورم می کند

 و سينه هايش 

 چون زنان تازه زاييده ی شيرده  باد می کند

 محکم بکشم

 

 من چقدر دلم می خواهد 

 آن مرد روسپی خوشنامی باشم

 که پول های شبانه اش را 

 با گرسنگان يتيم 

 و نه با يتيمان گرسنه _ 

 _ زيرا شکم بر معرفت ارجحيت دارد 

 خالصانه تقسيم می کند
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 من چقدر دلم می خواهد 

 که مجری تازه ی شبکه ی اخبار را 

 که مرديست زيبا 

 عاشقانه ببوسم

 ه افتخار اين عشق و ب

 يکی از ِلذت بخش ترين شبهايم را 

 در کنار او باشم

 و تنم را عرضه کنم

 و اگر خالصانه ارضا کند مرا

 حتی وطنم را عرضه کنم

 

 من چقدر دلم می خواهد 

 که در بستر مرد همسايه مان

 آه هميشه آماده و غرق نطفه است 

 و مثل اتاق من

 آآنده از بوي پشم و مردانگيست

 ه چنان درک رفيعي برسم که حتیب

 با بدنی آغشته به خون

 معنی عميق توحش را فهميده باشم

  

 و من چقدر دلم می خواهد 

 که آن پسر هرزه ای باشم

 که وقتی راه می رود در خيابان شهر

 مردم قدم هايش را هو می کنند

 و او همچنان که می رود

 مردان غريبه ی شهر را 

 ده از روی شماره های ثبت ش

 و نه از روی شهوت و آشفتگی  

 به بستر شب خود 

 ...دعوت می کند 

 

 سپنتا

spanteman 

 ٨١زمستان 
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 جامعه

 هوموفوبيسم و ازدواجهای مصلحتی 

 واراند

 

 چرا خواستگار به این خوبی رو رد می کنی؟  -

.. 

.. 

 !دیگه داره از سن ازدواجت می گذره پسر... کی می خوای سر و سامون بگيری -

... 

 

این جمالت و جمالت مشابه دیگر، جمالتی هستند که بسياری از همجنسگرایان در طول زندگی خود 

از اطرافيان ، پدر و مادر و دوستان می شنوند و دليلی ندارد جز  عدم درک متقابل اطرافيان از پدیده 

خاطر جو ای بنام همجنسگرایی از طرفی و گریز  همجنسگرایان از ابراز حقيقت وجودی خویش به 

 . هوموفبيسم در ميان جامعه ی ایرانی از طرف دیگر 

 . مذهبی ایرانی ست/ جامعه ی دگر باش در ایران از جهات گوناگون تحت تأثير هوموفوبيای سيال در جو جامعه ی سنتی 

التی که دامنگير تمام  دگرباشان از اگر دگرباشان را به منزله ی یک  جامعه ی متشکل از تمام اقليت های جنسی  به حساب آوریم سوای از مشک

جمله ترانسکشوال ها در ایران است، مشکالت بزرگتری برای  قشر همجنسگرای این جامعه بوجود می آورد که اگر بخواهيم آن را بررسی کنيم از 

که می بایست در پيشبرد اهداف چند منظر می توان به ان پرداخت اما مسأله ای که امروزه روز جامعه ی همجنسگرا سوای از تعلقات خاطری 

جامعه ی دگر باش داشته باشد، با آن درگير است همانا رفع دیدگاه منفی نسبت به جامعه ی صرفًا همجنسگرا، زن  و مرد، این اقليت دگر باش 

 . است

عده ی بيشماری از . آنها را خاص جلوه دهداکثر قریب به اتفاق همجنسگرایان  نه ظاهری  متفاوت نسبت به دیگر افراد جامعه دارند و نه رفتاری که 

اما مسأله . همجنسگرایان در  سازمان ها و تشکيالت خصوصی و دولتی در ایران مشغول به کارند و عده ی بيشتری نيز در حال تحصيل و کسب علم

طبيعی است که یک همجنسگرا به جنس . تای که در این بين بر مشکالت این قشر  می افزاید همانا زیر ذره بين بودن رفتارهای عادی آنها اس

مخالف نه به چشم یک جذابيت جنسی که از منظر یک دوست، یک  همکار و یا یک  همکالسی نگاه می کند و این در بسياری از اوقات باعث ایجاد 

 دگر جنسگرا دارد با عدم توجه اش چه، همجنسگرایی که ظاهری کامًال شبيه یک. شبهه در بين دوستان و سؤال برانگيز شدن در خانواده می شود

به جنس مخالف بيشتر باعث واکنش منفی در بين اطرافيان می شود و ابتدا با نوعی شک و سپس پرسش از او همراه می شود 

 چرا ؟ : .................که 

. و سؤال های پی  در پی خانواده و دوستان هستنداما همجنسگرایان داخل ایران این روزها در پی یافتن راهکارهایی برای برون رفت از این بن بست 

اما نه ازدواجی متعارف و نه حتی ازدواج با یک  دگرجنسگرا و نه ازدواجی که اساس آن معيارهای دگرباشی و یا . یکی از این راهکارها ازدواج است

امر به نظر موجه بياید اما همان کسانی که در پی همجنسگرایانه است که در ایران غير ممکن است؛ ازدواجی مصلحتی که باعث می شود ظاهر 

 . این فرصت ها هستند بيخبر از تبعات منفی آن، تنها به رهایی از فشارهای خانواده و جامعه می اندیشند

 بين یک گی و یک یا بعبارت دیگر، ازدواج! ازدواج بين دو هموسکشوال زن و مرد. این راهکار یک شيوه ی تازه و عجيب را جلوی روی ما می گذارد

 ! لزبين

در جامعه ی همجنسگرایان در داخل ایران بحث بر سر این که شيوه ی زندگی مشترک همجنسگرایان  چقدر مورد قبول است هنوز در مرحله ی 
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ک، حتی با پذیرش از جانب خود همجنسگراها قرار نگرفته و هنوز هم خيلی از همجنسگرا ها عقيده دارند نفس همجنسگرایی با زندگی مشتر

 .همجنس خویش مغایر است

اما در این بين عده ی قليلی از همجنسگرایان به خاطر فشارهایی که از جانب خانواده، جامعه، و بعضًا دوستان دگر جنسگرایشان به آنان تحميل 

 . رهنگی برهانندمی شود در پی یافتن فرصتی هستند تا با آشنا شدن با یک همجنسگرا از جنس مخالف، خود را این بن بست ف

شاید تا قبل از این، این امر به نظر محال می آمد اما این روزها با فرصت هایی که در ایجاد روابط دوستانه در محيط مجازی اینترنت بوجود آمده، 

ید و اهداف شان ممکن است بسياری از همجنسگرایان زن و مرد با یکدیگر آشنا شده و البته دوستان خوبی نيز می توانند برای هم باشند گرچه عقا

توفير داشته باشد اما از آنجا که اکثر قریب به اتفاق این قشر بر این امر تأکيد دارند که همگی از یک طيف اجتماعی هستند، سوای گرایشات 

اما . رک گام های مؤثری بردارندسياسی و ایدئولوژیک و البته تفاوت در جنسيت، توانسته اند در ایجاد روابط دوستانه و پيدا کردن نقطه نظرات مشت

 .گاهی این روابط با نيت هایی از پيش تعيين شده همراه است

نکته ای که در این بين خود نمایی می کند این است که عوامل مؤثر انتخاب زندگی مشترک با یک همجنسگرا برای زنان و مردان همجنسگرا تفاوت 

 . دارد

، در پی این هستند که حس زیبای مادری را تجربه کرده و )که البته کامًال طبيعی نيز هست(شدید زنانه هستند لزبين هایی که به خاطر احساسات 

مسلمًا در ایران به هيچ وجه دو همجنسگرای زن نمی توانند فرزندی از خود داشته باشند و این امر تنها با ازدواج با یک مرد ميسر . آن را ارضا کنند

ی دارای آگاهی  نيز همانند همجنسگرایان مرد، ازدواج با یک دگرجنسگرا را مغایر با شيوه ی زندگی خود می دانند، اما است و از آنجا که لزبين ها

برای رسيدن به این خواسته ی ذاتی خویش حاضر می شوند با یک همجنسگرای مرد ازدواج کنند تا به گمان خود، هم به شيوه ی زندگی خویش 

 . آرزوی خویش برسندلطمه نزنند و هم این که به

اما در بين همجنسگرایان مرد بزرگترین عامل ازدواج با یک لزبين فرار از فشارهای خانواده و اجتماع است و برای موجه جلوه دادن خویش راهی 

 . انتخاب می کنند که تبعات آن کمتر از ازدواج با یک دگر جنسگرا نيست

ز جهت فرهنگی بررسی کنيم می بينيم که ازدواج در ایران نه تنها پيوند یک زن و مرد است بلکه وصلت دو اگر بخواهيم ازدواج یک زن و مرد ایرانی را ا

خانواده را شامل می شود و از آنجا که فرهنگ ایرانی با آمد و شد های فاميلی و روابط شدید خانوادگی همراه است، یک زن و مرد ایرانی به هيچ 

 .  ندارندوجه زندگی خصوصی و منحصر به خود

با توجه به . توقعات و انتظارات خانواده های دو طرف باعث می شود تا هم زن و هم مرد خود را مسئول ارضا خواسته های خانواده های خویش بدانند

د زندگی و شيوه ی زندگی این موارد، ازدواج یک گی و لزبين هم تحت تأثير همين روابط  قرار  می گيرد و البته به هيچ عنوان در این شرایط نمی توانن

 . خود را ادامه دهند

 ! این رفتار اجتماعی در موجه نشان دادن خود در جامعه از دیدگاه دیگری نيز قابل تأمل است؛ کودک

ایشی مسلمًا زن همجنسگرایی که به اميد داشتن فرزند با یک مرد همجنسگرا ازدواج می کند دیر یا زود در صورت ادامه ی این زندگی مشترک نم

کودکی که در این بين در یک خانواده ی بدون داشتن عشق و عالقه  رشد می کند چه سرنوشتی می تواند داشته . دارای فرزندی هم خواهد شد

 باشد؟ 

ما آیا یک ا. اکثر انسان ها فرزند را حاصل عشق بين دو انسان می دانند و البته عامل عشق را فاکتور مهمی در تشکيل جنين و زناشویی می دانند

مرد و زن همجنسگرا می توانند علی رغم خواسته ها و اميال درونی خویش آنچنان به یکدیگر عشق ورزی کنند که براحتی یک جفت دگر جنسگرا 

 زناشویی کرده و حاصل اش تشکيل یک جنين از تخمک و اسپرم یک زن و مرد همجنسگرا باشد؟ 

در دنيای امروز کودکان به توجه والدین، توأمان نياز دارند و در . معنوی او شرایط بسياری باید مهيا باشد در تربيت صحيح کودک و رفع نيازهای روحی و 

آیا یک جفت همجنسگرای زن و مرد در صورت داشتن فرزندی مشترک . صورت کوتاهی یکی از این دو صدمات جبران ناپذیری به کودک وارد می آید

هند؟ در صورتی که کانون این خانواده تهی از عشق و عالقه ی واقعی و تنها یک صحنه ی نمایش است که می توانند به یک ميزان به او عشق د

 . بازیگری ناخواسته و بدون هيچ متنی به آن وارد شده و در این بين رو به تباهی می رود
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 گروه ها و سازمان هایی در راستای خود شناسی و به هر صورت با توجه به فرهنگ ایرانيان در تشکيل خانواده و با توجه به تالش روز افزون

دسترسی دگرباشان به اطالعات و آگاهی های الزم، مطرح کردن چنين راهکارهایی برای خالصی از فشارهای جامعه و خانواده ها کمی جای تأمل 

تبعات بيشمار هموفوبيسم سيال در جامعه ی گرچه این موضوع یکی از . دارد و باید مورد بررسی های کارشناسانه و جامعه شناسی قرار گيرند

 . ایرانی ست اما می تواند مهمترین معضل دگرباشان به خصوص همجنسگرایان باشد

براستی اگر جامعه ی ما اکنون با تعاریف دگر باشی و اقليت های جنسی آشنا بود و جو مناسبی برای آشکارسازی اقليت های جنسی به خصوص 

 بازهم چنين راهکارهایی برای کم کردن فشار و رهایی از تنگناهای اجتماعی مطرح می شد؟همجنسگرایان وجود داشت 

 

 ١٣٨۶ آبان ٢۵
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 بازکشف فلسفی رابطۀ جنسی و همجنسگرایانه

 آیدین مختاری

 

أله ی ارتباط و هویت چون فکر و ذهن انسان از دنيای انفرادی اش وارد کثرت حيات و گونه گونی اجزای آن شد، مس

سکس یکی از . جنسی بدون شک یکی از مهم ترین مسائلی است که ذهن در این حيطه با آن رو به رو باشد

همانند سایر چيزهایيکه در زندگی انسان وجود . اجزای ساختمان طبيعت انسان است که او با آن سر و کار دارد

همانطوریکه فکر .  فکر محدود می باشند بررسی می گردددارند، سکس نيز به وسيلۀ تضادهایی که محصول الزم

سعی دارد تا زندگی را در قالب تضادهایی چون لذت و رنج، خوب و بد، گوشه گيری و معاشرت، جذب و دفع قرار 

جود ندارد، مسأله را دهد، همانطور در رابطه با سکس می خواهد بر حسب خودداری و عدم خودداری، به عنوان تضادهایی که راه فراری از آنها و

اما . بررسی نماید؛ به نظر چنين می آید که انسان در کل و انسان همجنسگرا به صورت مشخص تر، باید یکی از این دو جنبه ی متضاد را اختيار کند

 با اشتياق به عدم خودداری فکر زیرا وقتی که خودداری را انتخاب می کند ناراضی شده و. او نمی تواند از صميم قلب یکی از این دو را انتخاب کند

می کند؛ نيز وقتی عدم خودداری پيش می گيرد، از اسارتش در بند محسوسات واقف گشته و با توسل به خودداری، به طور مکانيکی در جستجوی 

و پيچيده ترین مسائل زندگی انسان به فکر در هر دو حال در برگيرنده ی نارضایتی مانده و بدین ترتيب یکی از حياتی ترین . آزادی از این بند می رود

برای حل مشکل سکس چه در . و عدم خودداری، هر دو به یأس می انجامد) یا مقدس مآب(وجود می آید، زیرا دو رکن متضاد خودداری مکانيکی 

 است که تحت تأثير گمراه کننده صورت دگرجنسگرایی و چه در همجنسگرایی، فکر بایستی در یابد که هر دو روش متضاد، مخلوق خياالت و تصوراتی

به خاطر شهوت، هر دوی آنها به آگاهی که عبارت است از . خواستن هم در خودداری و هم در عدم خودداری وجود دارد. ی خواسته ها کار می کنند

 .  ها، صدمه می زنندمشاهده ی جهان و هستی بدون توجيه کردن، محکوم کردن، مقایسه کردن، تعيين هویت و دخالت در گذشته ی پدیده

همانطوریکه وجود ابر درآسمان، خواه باران ببارد و خواه باران نبارد، موجب فقدان نور خورشيد . در نتيجه فکر در هر دو حال بی تاب و بی قرار می ماند

. دان خوشحالی واقعی می گرددمی شود، همانطور نيز وقتی که فکر انسان از خواسته ها پوشيده شده باشد، به هستی خلل وارد شده موجب فق

خواه خواسته ها ارضاء گردند خواه ارضاء نگردند، وقتی که فکر به خاطر اميال بی تاب است، تصور مجازی از خوشحالی که ارضاء اميال باشد را می 

 .  آزادی می رودآفریند، و چون می داند که حتی بعد از ارضاء اميال، روح ناراضی می ماند، با توسل به خودداری در جستجوی

چون اکثریت افراد عالقه مند نيستند تا به ماورای اضداد خودداری و عدم خودداری راه یابند، حرکاتشان هميشه از یک تضاد به تضاد دیگر و در نتيجه از 

ه هویت وخواسته ی اصلی  همسری که بنا ب-وليکن در هر صورت راه کمال هم در تجرد و هم در همسر گزینی . یک یأس به یأس دیگری می باشد

 . فرد از جنس دیگر یا از جنس خود باشد، باز است

می بایست این حقيقت را در خاطر داشت که منشاء روح در هستی الیتناهی و بی شکل، بدون جنسيت و بخش ناپذیِر پروردگار که ماورای تمامی 

 . تضادها یا سير تکاملی است، قرار دارد

آن بخش به خصوص از دوگانگی که به جنسيت مربوط می شود، در مراحل . ردش، دوگانگی و تکامل نيز آغاز می گرددبا بيداری روح از حالت منف

و محيط وابسته به آن، تضاد و دوگانگی پا به عرصه ی وجود ) هر چقدر هم ضعيف(به محض ظهور یک مرکز آگاهی . تدریجی تکامل ظاهر می شود

در تيره ی گياهان و درختان، اختالف فيزیکی که ناشی از جنسيت است همراه با فعاليت های .  وجود ندارددر تيره ی جمادات جنسيت. می گذارد

گياهان و درختان از جنسيت آگاه نيستند، زیرا رشد آگاهی در گياهان و درختان ابتدایی است و . بيولوژیکِی به خصوص پا به عرصه ی وجود می گذارد

تماس یافتن گياهان و درختان نر و ماده، به خاطر مستقر بودنشان در خاک، . وت های جسمانی واقع نمی گرددبروز آگاهی تحت تأثير این تفا

بنابراین اگرچه از نقطه نظر . مستقيمًا صورت نمی گيرد، بلکه توسط عواملی مانند باد، حشرات، انسان و غيره به طور غير مستقيم انجام می گردد

 جنسيت حتی در سطح گياهان و درختان نيز بروز می کند، اّما از نظر آگاهی خودشان، نمی توان گفت که دارای تکامل اشکال، می توان گفت که

در تکامل جنسيت که نوعی دوگانگی است، گياهان و . جنسيت هستند، زیرا آن آگاهی که آنها از دوگانگی دارند، به هيچوجه رنگ جنسيت ندارد

بالفاصله قبل از این که روح . اند و پرندگان و حيوانات که جنسيت را در حد غایی خود دارا می باشند قرار دارنددرختان بين جمادات که فاقد جنسيت 
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در آن هنگام بدن حيوانی را رها نموده، بدن انسان را . شکل انسانی به خود بگيرد، در آخرین اشکال حيوانی به آگاهی و انرژی کامل دست می یابد

 . وح به صورت اشکال انسانی پس از واگشت ان به اشکال مادون انسان صورت می گيردواگشت ر. تقبل می کند

. در حيوانات جنسيت نه تنها خود را از طریق فعاليت ها و تفاوت های بدنی بروز می دهد، بلکه عاملی است ریشه دار که بر آگاهی تأثير می گذارد

 . رفته به ارث برده اند، لذا خود را با تضاد جنسی مواجه می بينندچون انسان ها بدن ها و آگاهی خود را از حيوانات پيش

در انسان ها جنسيت به اندازه ای رشد نموده که پا فراسوی بدن نهاده و تغييراتی اساسی در روان انسان و در درک و شناخت او از چيستی 

 خود شامل درک و دریافت های متناسب، کنش و واکنش ذهنی اینجاست که هویت همجنسگرا یا دگرجنسگرا نيز که(جنسی اش به وجود می آورد 

و خود را از طریق بدن بر حسب اینکه مرد ) و احساسی، و هر نوع ابراز وجود پر تأثيرتر در عرصه ی جنسيت وهویت خویش است، گسترش می یابند

 . یا زن باشد و گرایش به مرد یا زنی دیگر داشته باشد، بروز می دهند

ن به اشکال انسانی برگشت به اشکال مادون انسانی بسيار نادر و استثنائی بعد از رسيد

همينکه روح به شکل انسان دست یافت معموًال واگشت های بيشماری را در شکل . است

شکل انسان مطابق تأثيرات تجمع یافته ی اعمال و شرایط معنوی، . انسانی انجام می دهد

و در هر یک از این ( نيز فردی از هر دو جنس گاهی از جنس مرد، گاهی جنس زن و گاهی

نقایص و . می باشد) حاالت با گرایش جنسی مشابه یا متفاوت به هر یک از جنس های دیگر

امکانات یک زندگانی هميشه توسط تأثيرات ویژه ای که روح در گذشته جمع آوری نموده، معين 

 تأثيرات تجمع یافته ی اعمال چيزهایی که برای پيشرفت روح الزمند به ماهيت. می گردند

لذا عمًال این تأثيرات تجمع یافته معين می کند که روح در مشرق زمين یا مغرب . وابسته اند

زمين، یا در سياره ای دیگر به شکل مرد یا زن، و هم دارای هر گرایش جنسی، در دوره ی 

 .  بخصوصی از هستی واگشت نماید

و برای خودشناسی الزمند و مکمل یکدیگرند، لذا صحيح چون جوهرها و اشکال مرد و زن، هر د

نيست که یکی را از دیگری در کليت خود و یا به واسطه ی پذیرفتن صورت های خاصی از ارتباط با جنس دیگر در زمان های مختلف، مهتر و مهمتر از 

روح به . د موجود است، لکن هر دوی آنها ضروری می باشنداگرچه تفاوت هایی بين ماهيت امکاناتی که این اشکال فراهم می آورن. دیگری بدانيم

اّما برای اینکه پختگی الزم برای این تجربه را به دست . خودی خود ماورای هر شکلی از تضاد می باشد، منجمله تضادی که بر جنسيت مبتنی است

روان . ت اعمال، روح باید تعداد بيشماری از شکل های مرد و زن را تقبل کندقبل از رهایی از قيد تأثيرا. آورد، روح باید بارها به صورت مرد و زن تولد یابد

چون روح خود را به صورت بدن می شناسد، . پوش روح، تجارب تجمع یافته ای که به اشکال مرد و زن مربوط می شوند را در خود نگاه می دارد

. اهنگی دارند، واسطه ای مناسب برای ابراز خود را به دست می آورندگرایش های روانی که با جنسيت بدن و گرایش جنسی ممکن یک موجود هم

گرایش های روانی وابسته به خصوصيات جنس مخالف به علت ناهماهنگی هایی با جنسيت بدن و مناسب نيافتن وسيله ی ابراز، معموًال در بخش 

رایش های مردانه پشت پرده می مانند و فقط گرایش های زنانه ابراز می وقتی روح یک بدن زنانه به خود می گيرد، گ. ناخودآگاه روان قرار می گيرند

. به همين طریق وقتی روح یک بدن مردانه به خود می گيرد، گرایش های زنانه پشت پرده می مانند و فقط گرایش های مردانه ابراز می گردند. گردند

ن فقط آن قسمت از روان که با جنسيت بدن هماهنگی دارد، وارد عمل می شناسایی با بدن به منزله ی شناسایی با جنسيت بدن است، بنابرای

چون قسمت دیگر روان در ضمير ناخودآگاه نهفته می ماند، در بخش آگاه احساس عدم کمال و گرایش به برقراری کمال از طریق گرفتن ارتباط .  گردد

، و به لحاظ فيزیکی تجلی این نيمه می تواند در بدنی دیگر باشد یا این که با نيمه ی دیگر سازنده ی روان که از جنس دیگر است ایجاد می گردد

شخص از هر جنس که هست، امکان دارد در بازگشت به خود و تعمق در درون خود این نيمه را بياید و با ارتباط بيشتر و وسعت بخشيدن به  جنبه ی 

از طریق این .  جنس موافق یا جنس مقابل، یا افراد هر دو جنس افزون سازدجنسی دیگر وجودش، جاذبه ی جنسی اش را برای یکی از دو جنس، 

درگيری، یعنی تماس با نيمه ی جنسی دیگر، ضمير ناخودآگاه که مغایر جنسيت بدن است، در جستجوی ابراز خود با ارتباط گيری با بدنی دیگر بر 

 کوششی است که فکر به منظور وصل شدن با ضمير ناخودآگاه انجام می از این نقطه نظر می توان گفت که جاذبه ی جنسی نتيجه ی. می آید
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به هر . سکس، ابراز کوششی است که فکر برای جبران جدایی که در نتيجه ی شناسایی با جنسيت بدن به وجود می آید انجام می دهد. دهد

به شناسایی روشن تر با بدن وابسته است، بلکه ممکن صورت، این کوشش برای رفع جدایی ممکن است به شکست منتهی شود، زیرا که نه تنها 

است با قرار دادن بدن جنس مخالف در قطب مقابل و دلبستگی و وابستگی به آن، شناسایی واقعی و آرامش بخش تری از خواسته های بدن و 

 این جاست که اهميت این شناخت و ارتباط گيری عملکرد متناسب با تمایالت پرورش دیده، تعادل یافته، و به تناسب طلب شده ای به وجود نياید و

 . فکر شده و متناسب با هر یک از دو جنس و پس از تشخيص هویت جنسی واقعی فرد، تشدید می یابد

در یاد داریم که اعمال زندگی های گذشته، شرایط و موقعيت های این زندگی را در عرصه های گوناگون همچون هویت و گرایش جنسی انسان 

 . زندگی های متناوب فقط به ظاهر منفصل هستند.  می کنند و اعمال این زندگی نيز در تعيين شرایط و موقعيت های آینده دست دارندتعيين

تأثيرات تجمع یافته ی اعمال، به عنوان عامل تعيين کننده در بدن ذهنی که در تمام زندگی های روح باقی می ماند وجود دارد، و زندگی های روح 

 . از ان تأثيرات تجمع یافته می باشدمتأثر 
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 سئواالتی در زمينه گرایش جنسی و همجنسگرایی

 کاميار مسافر : ترجمه

 )این مطالب آنقدر ابتدایی نگارش شده که حتی آقای رئيس جمهور هم می توانند بخوانند(

 

 گرایش جنسی چيست؟

ی، جنسی و محبت آميِز بادوام نسبت ی احساسی عاطف گرایش جنسی یک جاذبه

این امر به راحتی از مقوله های دیگر جنسی نظير . به انسان دیگری می باشد

و نقش ) احساس روانشناسانه مرد یا زن بودن(جنسيت بيولوژیکی، هویت جنسی 

قابل ) تبعيت از هنجارهای فرهنگی برای رفتار مردانه یا زنانه(جنسيتی اجتماعی 

 . دتشخيص می باش

گرایش جنسی در واقع در طيف پيوسته ای قرار می گيرد که در آن افراد در بين دو 

مرز همجنسگرایی محض تا دگرجنسگرایی محض قرار می گيرند و در این بين فرم 

افراد دوجنسگرا می . های مختلفی از دوجنسگرایی نيز قابل مشاهده می باشد

افرادی که دارای تمایالت همجنسگرایانه می باشند گاه . ر دو جنس موافق و مقابل داشته باشندتوانند جاذبه جنسی، عاطفی و احساسی را به ه

 . هم شناخته می شوند و گاه اصطالح لزبين فقط برای زنان همجنسگرا به کار می رود) هم زنان و هم مردان)) (ِگی((با اصطالح 

افراد ممکن . ایش جنسی به احساسات و به مفهوم خودانگاری مربوط می شوداست به این دليل که گر" رفتار جنسی"گرایش جنسی متفاوت از 

 . است گرایش جنسی خود را در رفتارهای جنسی خود بيان کرده و یا آن را مخفی نمایند

 

 چه چيزی سبب می شود تا شخصی گرایش جنسی خاصی داشته باشد؟

اکثر دانشمندان در این زمينه در حال حاضر اتفاق نظر دارند که گرایش . وجود داردنظریات بسيار متعددی در مورد منشاء گرایش های جنسی یک فرد 

 . جنسی احتماًال نتيجه تعامل پيچيده ای از فاکتورهای محيطی، روانشناختی و بيولوژیکی می باشد

 که اعالم می دارد که نقش فاکتورهای همچنين مدارک قابل توجهی اخيرًا به دست آمده. در اکثر مردم، گرایش جنسی در سنين کم شکل می گيرد

به طور خالصه، آنچه که بایستی در نظر داشت این . بيولوژیکی نظير ژنتيک و فاکتورهای هورمونی در زمان تولد در گرایش جنسی افراد بسيار مهم اند

 . افراد مختلف نيز متفاوت باشداست که احتماًال دالیل بسياری برای گرایش جنسی یک فرد وجود دارد و این دالیل ممکن است برای

 

 آیا گرایش جنسی یک انتخاب است؟

گرایش جنسی در اکثر افراد در اوایل نوجوانی و بدون هيچ نوع . خير، انسان ها نمی توانند همجنسگرا و یا دگرجنسگرا بودن خود را انتخاب نمایند

یم که آیا به احساس مان عمل کنيم یا نه، ولی روانشناسان گرایش جنسی اگر چه ما از نوعی انتخاب برخوردار. تجربه جنسی قبلی ظاهر می شود

 . را به عنوان یک انتخاب آگاهانه و از روی اختيار که به طور داوطلبانه قابل تغيير باشد، نمی دانند

 

 آیا روش های درمانی می تواند گرایش جنسی را تغيير دهد؟

، ولی برخی از همجنسگرایان )در مورد همجنسگرایان ایرانی مقيم ایران اینگونه نيست(وفقی دارند خير، اگر چه اکثر همجنسگرایان زندگی شاد و م

و دوجنسگرایان ممکن است در صدد تغيير گرایش جنسی خود از طریق درمان آن باشند که غالبًا در اثر فشارهایی است که از سوی خانواده و یا 

واقعيت این است که همجنسگرایی یک بيماری نيست لذا نيازی به درمان ندارد و از این رو قابل . شودگروه های مذهبی و اجتماع بر آنها وارد می 

 . تغيير نمی باشد
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با این وجود، برخی از گی ها و لزبين ها و دوجنسگرایان برای تغيير گرایش جنسی خود به افراد متخصص در زمينه سالمت و بهداشت روانی مراجعه 

ین افراد نيز برای دریافت راهنمایی در زمينه نحوه آشکار سازی گرایش خود در جامعه و نيز نحوه مقابله و برخورد با پيش داوری برخی از ا. می کنند

افراد به افراد متخصص مراجعه می نمایند ولی اکثرًا مراجعه آنها به روانشناسان برای درمان به همين دالیل و نيز مشکالت اجتماعی است که افراد 

 . نسگرا هم با آن مواجه می باشنددگرج

 

 چيستند؟" درمان های تبدیلی"پس درمانهای موسوم به 

برخی از روانشناسان که اقدام به درمان های تبدیلی نموده اند گزارش می کنند که قادر به تغيير در گرایش جنسی مراجعه کنندگان خود از 

کافی دقيق این گزارش ها نشان می دهد که چندین عامل شک برانگيز در ادعای آنها با این وجود موش. همجنسگرایی به دگرجنسگرایی شده اند

برای مثال، بسياری از این ادعاها مربوط به سازمان هایی است که دارای یک دید محدود و ایده آل گرا می باشند که همجنسگرایی را . وجود دارد

برای مثال نتيجه درمان در طول زمان بيشتر که در واقع . يار ضعيفی برخوردار می باشدعالوه براین، ادعای آنها از مستندات بس. محکوم می کنند

انجمن روان شناسان امریکا نگرانی خود را در مورد . استانداردی برای آزمودن اعتبار تغيير سالمت روانی فرد است پيگيری و گزارش نشده است

 انجمن نمایندگان امریکا الیحه ١٩٩٧در سال . اجعه کنندگان این افراد متخصص زیان آور می دانداعمال چنين درمان هایی اعالم نموده و آن را برای مر

در این الیحه همچنين عنوان شد که مراجعه کننده از این . ای را تصویب کرد که طی آن تأکيد مجددی بر مخالفت با همجنسگراستيزی و درمان داشت

ای غيرتبعيض آميز و بيطرفانه نماید و هر شخصی که درصدد مبادرت به این قبيل درمان ها می باشد حق برخوردار می باشد که درخواست درمان ه

 . حق دارد که انتظار داشته باشد این درمان ها در محيط طبيعی حرفه ای و به دور از هر نوع جهت گيری اجتماعی انجام گيرد

 

 آیا همجنسگرایی یک بيماری روانی و یا اختالل عاطفی است؟

خير، روان شناسان و روانپزشکان و سایر افراد متخصص در زمينه سالمت و بهداشت روانی در این زمينه اتفاق نظر دارند که همجنسگرایی یک 

 سال تحقيق بی طرفانه و علمی نشان داده است که همجنسگرایی با هيچ نوع ٣۵بيش از . بيماری یا یک اختالل روانی و یا مشکل عاطفی نيست

قبًال تصور می شد که همجنسگرایی یک بيماری روانی باشد چرا که متخصصين علم روان .  روانی یا عاطفی و یا اجتماعی مرتبط نمی باشداختالل

در گذشته مطالعه در زمينه افراد گی، لزبين و دوجنسگرا تنها به آنهایی که . شناسی و جامعه از اطالعات پيش داوری شده غلطی برخوردار بودند

زمانيکه محققين اطالعات بدست آمده از افرادی که . رمان قرار می گرفتند محدود می شد و بنابراین نتایج بر اساس آنها پيش داوری می شدتحت د

 . درصدد درمان نبودند را مطالعه نمودند این عقيده به سرعت قوت گرفت که همجنسگرایی یک بيماری روانی نيست

ریکا بر اهميت تحقيقات جدید و قوی تأکيد کرده و همجنسگرایی را از فهرست اختالالت و بيماری های روانی و  انجمن روانشناسان ام١٩٧٣در سال 

 . عاطفی خارج نمود

 

 آیا لزبين ها، گی ها و دوجنسگراها می توانند والدین خوبی باشند؟

جنسگرا و دگرجنسگرا هيچ نوع تفاوت رشدی بين این دو گروه بله، در مطالعات مقایسه ای گروه هایی از بچه های پرورش یافته در خانواده های هم

 . همچنين آنچه که مهم است این است که گرایش جنسی والدین روی کودکان آنها هيچ اثری نداشت. از کودکان یافت نشد

بيشتری به کودک آزاری می باشند تا ذهنيت دیگر در مورد همجنسگرایی این است که به غلط این باور وجود دارد که مردان همجنسگرا دارای تمایل 

 . مردان دگرجنسگرا، در حاليکه هيچ نوع مدرکی مستدلی در این زمينه وجود ندارد

 

 چرا برخی از گی، لزبين و دوجنسگراها گرایش جنسی شان را اعالم می کنند؟
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در واقع، فرایند شکل گيری هویت در لزبين . ا مهم استبه این دليل که سهيم نمودن دیگران در این جنبه از هویت خودشان برای سالمت روانی آنه

این قضيه که آشکارسازی به شدت با تعادل روانی فرد در ارتباط می باشد ثابت شده . ها و گی ها و دوجنسگراها به آشکارسازی معروف است

 .  کمک بيشتری خواهد شدهر چه بيشتر شخص به قبول شدن خود در بين دیگران پی ببرد به خودباوری و عزت نفس او. است

 

 چرا فرایند آشکارسازی برای برخی از گی ها و لزبين ها و دوجنسگراها مشکل است؟

اغلب لزبين ها و گی ها و دوجنسگراها زمانيکه برای اولين بار از . برای برخی همجنسگراها یا دوجنسگراها آشکارسازی بسيار مشکل است

 و در می یابند که با هنجار موجود در جامعه متفاوت است، احساس ترس، متفاوت بودن و تنهایی احساس و گرایش جنسی خود باخبر می شوند

این امر به ویژه در مورد افرادی صادق است که در کودکی و نوجوانی از گرایش جنسی متفاوت خود آگاهی می یابند که حالت کامًال . می کنند

یيکه زندگی می کنند آنها ممکن است مجبور باشند با پيش داوری ها و اطالعات غلط در مورد بسته به ذهنيت خانواده آنها و جا. متداولی است

همچنين . به ویژه کودکان و نوجوانان ممکن است در برابر اثرات زیان بار تعصب و تصورات قالبی آسيب پذیرتر باشند. همجنسگرایی همواره مبارزه کنند

برخی از گی ها در مورد از دست دادن شغلشان و یا مورد اذیت و آزار .  و مؤسسات مذهبی طرد شوندآنها ممکن است از سوی خانواده، همکاران

متأسفانه این قبيل افراد گی، لزبين و دوجنسگرا در خطر باالتری از . قرار گرفتن در مدرسه در صورت آشکار شدن گرایش جنسی شان همواره نگرانند

 نشان داد که ١٩٩٠مطالعات انجام شده در کاليفرنيا در اواسط دهه .  به افراد دگرجنسگرا قرار دارندتهاجم های فيزیکی و اعمال خشونت نسبت

در . تقریبًا یک پنجم از همه لزبين هایی که در این مطالعه شرکت نموده بودند قربانی نفرت جنایتکارانه به خاطر گرایش جنسی خود شده بودند

 فرد بالغ مشارکت داشتند نيمی از مردان بالغ مشارکت کننده در این مطالعه نوعی از حمالت فيزیکی ۵٠٠ حدود مطالعه دیگری در کاليفرنيا که در آن

 . ضدهمجنسگرایی را در مورد خود تجربه نموده بودند

 

 برای غلبه بر پيش داوری و تبعيض عليه گی، لزبين و دوجنسگراها چه می توان کرد؟

ظر مثبتی نسبت به این دسته از افراد دارند آنهایی هستند که می گویند یک یا چند نفر از گی ها لزبين ها و تحقيقات نشان داده است کسانی که ن

به این دليل، روان شناسان اعتقاد دارند نگرش ها و ذهنيت های . یا دوجنسگراها را اغلب به عنوان یک دوست و یا همکار به خوبی می شناسند

 . ل پيش داوری است که هرگز به مرحله عمل و تجربه نرسيده بلکه براساس ذهنيت غلط و تعصب استمنفی به افراد همجنسگرا به دلي

ده ایالت . به عالوه، حمایت در مقابل اعمال خشونت و تبعيض عليه این گروه اقليتی در جامعه درست مثل سایر گروه های اقليتی بسيار مهم است

 . اس گرایش جنسی افراد دارنددر امریکا قوانينی را در قبال تبعيض بر اس

 

 چرا برای یک جامعه مهم است که در مورد همجنسگرایی آگاهی کافی داشته باشد؟

اطالعات . آموزش به تمام مردم در مورد گرایش جنسی و همجنسگرایی به احتمال زیاد سبب کاهش پيش داوری های ضدهمجنسگرایانه است

ن اهميت ویژه ای دارد چرا که این افراد در حال کشف و جستجوی گرایش جنسی خود خواه دقيق در زمينه همجنسگرایی برای افراد جوا

 . همجنسگرا، خواه دگر جنسگرا و یا دوجنسگرا می باشند

 یا اطالعات در زمينه همجنسگرایی کسی را گی. ترس ها از اینکه دست یابی به چنين اطالعاتی مردم را به گی خواهد نمود هيچ نوع اعتباری ندارد

 . دگرجنسگرا نمی سازد

 

 آیا همه همجنسگراها و دوجنسگراها آلوده به ویروس ایدز هستند؟

در واقع، خطر قرار گرفتن در معرض ویروس ایدز به رفتار جنسی یک شخص بر می گردد و نه به گرایش . خير، این ذهنيت  اشتباهی بيش نيست

س ایدر بایستی به خاطر سپرد که این یک بيماری است که از طریق مبادرت به سکس آنچه که مهم است این است که در مورد ویرو. جنسی وی

 . سالم و نه با استفاده از دارو قابل پيشگيری است
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 غنقدی بر چرا

 احسان

 

چراغ به عنوان یکی از اولين مجالت الکترونيکی همجنسگرایان ایران حدود دو سال است که فعاليت 

ن مدت به صورت ماهانه و تقریبا منظم از طریق پست الکترونيک برای خود را آغاز نموده و طی ای

بسياری از دوستان همجنسگرا ارسال می شود و در این مدت توانسته جای خود را در بين این 

 .دوستان باز کرده و طرفداران پر و پا قرصی پيدا کند

 نشریه در طی این سی و چند در این مقاله برآنم تا نقد و بررسی کوتاه و گذرایی بر عملکرد این

قبل از شروع سخن ذکر این نکته ضروری به نظر می . شماره ای که از آن منتشر شده داشته باشم

رسد که آنچه در اینجا ذکر می شود برداشت شخصی بنده به عنوان یکی از خوانندگان قدیمی و 

تن این مطلب کرد صرفا هميشگی این ماهنامه و یک هم احساس شماست و آنچه مرا وادار به نوش

دوستان و جامعه ی خود حس می کنم و بيان پاره ای از , دینی است که در قبال هم احساسان

ضعف ها و نقيصه هایی که به شدت روحم را آزرده کرده اند و نيز بيان نقطه نظرات خود برای ارتقای 

لذا ... ین راه دشوار سطح این حرکت فرهنگی و هشدار به برخی دوستان در مورد انحراف جهت ا

جسارت یا بی ارزش شمردن فعاليت های , صراحتا بيان می کنم که هدف از مطالبی که بنده در این مقاله بدان ها اشاره می کنم

. هيچ یک از دوستان گرانقدرم نيست، بلکه صرفا انتقادهای تندیست که اميدوارم باعث سوءتفاهم برای هيچ یک از دوستان نشود

 .ز انتقادپذیری همه ی شما، به خصوص دوستانی که در تهيه ی مطالب این ماهنامه همکاری دارند، سپاسگزارمپيشاپيش ا

 

از آنجایی که این یک مقاله ی انتقادی است، لذا در تعریف و تمجيد از این ماهنامه به ذکر این نکته بسنده می کنم که فعاليت منظم نشریه ی چراغ 

الت همجنسگرایان ایرانی توسط دوستانی که هيچ چشمداشت مادی از خوانندگان خودشان ندارند صرفا به منظور ارتقای به عنوان یکی از اولين مج

سطح آگاهی و خودشناسی در بين جامعه ی همجنسگرایان ایرانی، قابل تحسين و ستایش بوده و دقيقا همين موارد باعث ایجاد حس مسئوليت 

 .تبنده در قبال این ماهنامه شده اس

این از متن مطالبی . به نظر می رسد یکی از مهمترین اهداف چراغ ایجاد حس خودشناسی و اعتماد به نفس در بين دوستان همجنسگرا بوده است

این کار مسلما برای ایجاد . که از نخستين شماره های این نشریه همواره در صفحات مختلف آن به چشم می خورد، کامال مشخص و بدیهی است

 .اهی در بين جامعه ی منزوی همجنسگرایان ایران، در ابتدای امر بدیهی و الزم به نظر می رسدخودآگ

اما اکنون و پس از گذشت سی و چند شماره، این مورد تأثيری را که می بایست و یا می توانسته در بين دوستان داشته باشد، به جای گذاشته و 

رت بيان مسئله را کمی تغيير داده و از بيان صریح به بيان این مطالب در دل مسائل اساسی تر شاید اکنون زمان آن رسيده باشد تا دست کم صو

شاید پس از دو سال تالش این موفقيت به صورت نسبی حاصل شده باشد که مخاطبان چراغ، به لطف این تالش ها، به شناختی نسبی از . بپردازیم

همجنسگرایان نيز مانند افراد عادی جامعه هستند، جز القای منفی تفاوتی بزرگ، تأثير بيشتری در خود دست یافته باشند و اکنون دیگر بيان اینکه 

امروز مخاطب چراغ می داند که کيست و تفاوتش با جامعه ی پيرامونش در چيست، اکنون صورت مسئله روشن ... ذهن خواننده به جای نگذارد 

 .اکنون زمان فهماندن این واقعيت به جامعه ی ایرانی است... دشوار است شده است و زمان بيان راه حلی برای این مسئه ی 

گرچه ممکن است با محدودیت ها و مشکالت (از آنجایی که همجنسگرایان نيز مانند افراد عادی در جامعه و در کنار سایر مردم زندگی می کنند 

هر چند ممکن ( ا ملزم به رعایت حدود عرف و هنجارها در جامعه هستند ، طبيعت) زیادی مواجه باشند که در جامعه ی ما معموال همينطور است

، اما اگر بخواهيم در ذهن )است بسياری از هنجارها در واقع ناهنجارهایی باشند که به دالیلی در جامعه ی کنونی ما به صورت هنجار در آمده اند 
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خالفت و شورش وارد شویم و تمام حدود موجود را، هر چند غلط ، نادیده بگيریم، بلکه مخاطبان خود تاثير ماندگار به جای بگذاریم نمی توانيم از در م

و پيش از آن الزم است تا جامعه، مردم و فرهنگ آن ها، و خصوصا باورهای هرز موجود را به درستی . باید با زبان خود مردم با آن ها سخن بگویيم

حقيقت این است که در جامعه ی امروز ما، بسياری از مردم . ر عمومی جامعه استفاده کنيمشناسایی کرده و از سم مناسب برای آفت زدایی افکا

نفرت دارند، که دليل آن جز ناآگاهی و برداشت غلط از مقوله ی ) که اغلب آن را با همجنسباز اشتباه می گيرند(حتی از گفتن اسم همجنسگرا 

مواردی از این دست را ندارم چون دوستان هم احساسم در این زمينه بسيار قلم زده اند و من در اینجا قصد پرداختن به . همجنسگرایی نمی باشد

هدفم از ذکر این مطلب تنها بيان این نکته بود که ما با جامعه ای سر و کار داریم که قادر نيست بين . ذکر مجدد آن جز درازگویی نخواهد بود

به تنهایی دشواری کار و نياز به دقت و تيزهوشی و پرهيز از هر عجله را در برخورد منطقی و و این ! همجنسگرایی و همجنسبازی تميز قایل شود 

 . ميليون هوموفوبيک نشان می دهد٧٠اصولی با 

ها از چراغ باید به مجله ای برای هر هوموفوبيک ایرانی تبدیل شود زیرا که همجنسگرایان ایرانی امروز دیگر به مرور منشور حقوق بشر که ميراث آن 

اگر بخواهيم چراغ مجله ای برای هر هوموفوبيک ایرانی باشد، و نه مجله ای برای هر همجنسگرای . گذشته طالیی این سرزمين است، نيازی ندارند

. لط آن ها نمایيم، احترام بگذاریم و با صبر و تحمل سعی در تغيير باورهای غ)هر چند برای ما احترامی قائل نباشند ( ایرانی، باید به مخاطبان خود 

باید چنان آگاهشان سازیم که , چيزی جز پندار لغو نيست , باید این حقيقت به خورد آن ها داده شود که آنچه به نظر آن ها حقيقت آشکار است 

که اگر چنين شود , ق خود باشد هر ایرانی باید این را باور کند که به عنوان یک انسان آزاد حقوقی دارد و باید طالب حقو. حقوق خودشان را باور کنند 

 !و شاید آنگاه مالک برتری همان تقوا باشد... همجنسگرا و دگرجنسگرا نخواهد بود , فقير و غنی , دیگر فرقی ميان سياه و سفيد 

ی ) م همان هنجارنماهایا بهتر بگوی(اما به نظر بنده بزرگترین آفتی که سوسوی چراغ را به خطر انداخته است دور شدن از ارزش ها و هنجار ها 

متاسفانه مطالبی که در چراغ منتشر می شوند بعضا در بردارنده ی . جامعه است که باید سکوی پرشی باشند برای دست یابی به اهداف آتی

 واژگان هرز و کوچه و تصاویر غير متعارف است که امروز در جامعه ی ما به عنوان) و بعضا فحاشی های واقعا تاسف برانگيز(الفاظ و واژگان رکيک 

گرچه شخصا بر این باورم که زشتی بسياری از این واژگان و یا تصاویر به خاطر نوع کاربردی است که . بازاری و یا تصاویر مستهجن شناخته می شوند

 حال این قباحت به هر دليل وجود در جامعه پيدا کرده، و قشری که آن ها را مکرر به کار می برند و و در واقع هيچ یک ذاتا زشت نيستند، اما به هر

دارد و با استعمال مکرر این واژگان و استفاده از این تصاویر ، آن هم در نشریه ای مانند چراغ که نمادی فرهنگی، متمدن و رشد یافته از جامعه ی 

 به این موارد دارد، قطعا در قضاوت وی در مورد همجنسگرایان ایران است، نه تنها نمی توان از آن ها تابو زدایی کرد، بلکه دیدی که خواننده نسبت

در واقع ما با دست خودمان خود را . چراغ و متعاقبا همجنسگرایان تأثير بسيار سوئی خواهد داشت و آن را نيز به عنوان تابو به وی خواهد شناساند

مطالب چراغ باید چنان باشد . نه امروز شاهد آن هستيمو این حقيقت تلخی است که متاسفا! به عنوان یک تابوی جدید به جامعه معرفی می کنيم

نه عکس روی جلد آن باعث قضاوت زود هنگام در مورد آن شود , که اگر آن را در کنار سایر نشریات ایرانی بر روی پيشخوان روزنامه فروشی ها بيابيم

چراغ باید به مرتبه ای برسد که بتوان آن را مانند هر . ختن آن وا داردخواننده ی سنت گرای ایرانی را به کنار اندا, و نه فهرست مطالب موجود در آن 

 .مجله ی اجتماعی و فرهنگی دیگری به خانواده ی ایرانی عرضه کرد و تنها در این صورت است که می توانيم به پيشبرد اهدافمان اميد بندیم

شاید بهتر . بيش از حدی است که ما بر تفاوت هامان با جامعه به خرج می دهيممورد دیگری که به نظر بنده باید بدان توجه ویژه مبذول شود، تأکيد 

باشد که به جای تأکيد مکرر بر اختالفات، بيشتر بر وجوه مشترک و تشابهی که ما را با جامعه مان پيوند می دهد تکيه کنيم و از این طریق به مرور 

ن باشد هر فرد معقول و آزاد اندیشی هر چند یوغی از تعصبات بر گردن داشته باشد ناچار و مسلما اگر چني... تفاوت ها را به جامعه بشناسانيم 

بيایيم به جای نگریستن به آنچه ما را از جامعه مان دور می کند و بين ما . تفاوت های موجود را باور خواهد کرد و معنای آزادی را گواهی خواهد داد

 می توانيم از آن ها در شناساندن و قبوالندن تفاوت ها بهره ببریم نگاه ویژه ای داشته باشيم و چه اختالف می افکند، به تشابهات سودمندی که

شباهتی باالتر از انسانيت و عشق ؟ اینجاست که جنسيت در زیر پرتوهای درخشان عشق، رنگ می بازد و تفاوت ها جلوه ی خود را از دست می 

 ...مدلی و آنچه می ماند یک رنگی است و ه... دهند 

نگرش منفی و خطرناکی که امروز در جامعه ی ما نسبت به مقوله ی همجسگرایی وجود دارد و به شدت از طرف رژیم ترویج و مانند داروی اغوا 

ما را به کننده ای با رنگ و لعاب مذهب در اذهان مردم تزریق می شود، خطر عدم رویارویی صحيح با جامعه را بيش از پيش به ما گوشزد می کند و 
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فکر واميدارد که هر قدم نابه جا از سوی ما چه موقعيت مناسبی را برای پيشبرد اهداف شوم رژیم خودکامه فراهم می سازد و به جرئت می توان 

 قدم به سوی گفت هر قدم اشتباه ما را نه یک قدم که صدها قدم از مسيرمان دور خواهد انداخت و رژیم صاحب قدرت و بلندگوهای تبليغاتی را هزار

 .اهداف اهریمنيش جلو خواهد راند

ضمنا ما برای رساندن صدای خود به گوش جامعه با سد بسيار بزرگی مواجه هستيم و آن سانسور شدیدی است که مانند پيچک هرزی گرد 

تنها ابزاری که ما ... ور و دشوار است کار در محيطی چنين خفقان زده چه رنج آ. مرزهای ایران پيچيده و هر صدای مخالفی را در نطفه خفه می کند

در حال حاضر در دسترس داریم شبکه ی اینترنت است که البته آن نيز معلوم نيست تا چه زمانی در دسترس ما باشد و شاید یکی از همين روزها به 

آنان که تو ... خداوندا ( مسلمان حرام گرداند عنوان ابزار جدیدی جهت فساد و فحشا شناخته شده و خداوند از طریق جانشينان برحقش آن را بر ملت

ضمن اینکه در جامعه ی عقب نگه داشته شده ای مثل ایران، با وجود پيشرفت های غيرقابل ...) ... مگر نمی دانند ؟؟؟ ... را به سخره می گيرند 

 که البته آن هم با اعمال سانسور شدید و به طور انکاری که در سال های اخير به وقوع پيوسته، ضریب نفوذ اینترنت آنقدرها چشمگير نيست و

به جامعه ی ایرانی باشيم که ) در واقع نفوذ(لذا باید به فکر راهی جدید برای ورود . خيلی محدود شده در اختيار این در صد کم از جامعه قرار دارد

 یکدیگر را یاری کنيم تا بتوانيم کاری از پيش ببریم و این مسلما هزینه های سنگينی الزم خواهد داشت و همگی باید دست به دست هم دهيم و با

سازمان همجنسگرایان ایران به عنوان سردمدار این حرکت فرهنگی باید تمام سعی خود را به . خود نکته ی دیگری است که بسيار قابل توجه است

 به وجود آمدن دو دستگی شده و منجر به فعاليت های موازی و در کار گيرد تا از به وجود آمدن اختالف در بين اقشار مختلف همجنسگرایان که باعث

البته این به هيچ وجه به معنای عدم وجود سليقه ها و نظرات مخالف نيست که چنين . نتيجه به هدر رفتن وقت و هزینه خواهد شد، جلوگيری کند

 .نظراتی الزمه ی ادامه ی بقا و پيشرفت هر جنبشی می باشد

 گفته شد می بينيم مسيری که ما آغاز نموده ایم بسيار سخت و طوالنی است و این مورد هرگز معقول و عملی نخواهد بود که با توجه به آنچه

بتوانيم افکار و عقاید ) که گرچه قابل ستایشند اما شرط الزم اند و نه کافی(انتظار داشته باشيم در کوتاه مدت و با فعاليت هایی در سطح فعلی 

غلط موجود را که طی قرن ها همچون علف هرز در ذهن ملت ) و منظور باور هایی است که با روح انسان گره می خورند,  معنای گره جمع عقده به(

باید افکار غلط را از ریشه . برای این کار به چيزی بيشتر از یک مجله یا سازمان یا جنبش فرهنگی نيازمندیم. ما ریشه دوانده اند ریشه کن کنيم

و در ذهن های راکد و سنگی جنبش و انقالبی دوباره به پا کرد، البته نه انقالب سياسی، که آنچه ملت ما بدان نيازمند است امروز دیگر نه سوزاند 

و این مهم جز با صبر و رنج فراوان و همياری و همفکری همه ی ما واقع نخواهد , انقالب سياسی که یک انقالب ذهنی و فرهنگی ریشه دار است 

هرگز با سکوت کردن، نشستن، نگریستن، گریستن و . اما به هر حال باید از جایی آغاز کنيم.  و باید بدانيم که مسير سخت و دشوار استشد

افسوس خوردن، و یا حرکات نسنجيده ی احساسی و انتحاری، ابرهای سياه تحجر کنار نخواهند رفت و هيچ ذهن منجمدی گرمای خورشيد حقيقت 

 .ف سياه دروغ و ریا احساس نخواهد کردرا از پشت سق

پيمودن این مسير را به درستی ) چه بزرگانی همچون موالنا و سعدی یا مردم عادی(اگر دیروز نياکان ما . باید بدانيم که راه را آغازی باید تا پایانی یابد

اما چه تلخ است رنجی که ما از گذشته به ارث ...  آرام می گرفتيم آغاز  می نمودند امروز ما به انتهای راه رسيده بودیم و در مقصد پيروزی با افتخار

 .می بریم و چه شوم است ميراث درگذشتگان این سرزمين برای فرزندان خویش

 و سکوت امروزمان ما را به آیندگان مدیون خواهد ساخت همانطور که روح پيشينيان زیسته در این سرزمين به خاطر تمام بدی ها و کژذهنی ها و

 .ميراث مشقت باری که برای امروز ما به یادگار گذاشته اند تا هميشه ی تاریخ در رنجی بزرگ است و خاکشان از سنگينی قدم هامان شرمسار 

 را بدانيم و آنگونه این ابزار توانمند، این شاید تنها برگ برنده، امروز در دستان ماست؛ باید قدرش... و قلم ... آغاز کنندگان این مسير ... ما ... و امروز 

 ...که شایسته است از آن در نيل به اهدافمان بهره بریم 
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    از جنس من

 آذین دروی پور

  

. آزاردهنده ی جبر و زور،احساس ترس و انزجار را در من زنده می آند هنوز نعره های. هنوز تيغ خودخواهی های اسالم بر گردنم بارسنگينی می آند

  . اسالمی را شاهدم و هنوز جتماعا هنوز بيخرد یهای

  

 می داند و تمرد و تخطی از آن را سزاوار مرگ، تباهی و نيستی چه اسالمی آه در قلع و قمع ابائی ندارد، دستورات اآيدش را اراده ی مسلم خدا 

نگرش   ای ضرباهنگهای حيات من و چهو دلنشين هماهنگی بر پيام مفيد و ارزشمندی برای من می تواند داشته باشد؟ چه زیبایی و آوای خوش 

 زانودرافتادگان گریزپایش؟ ثابت و پایداری برای به

تنهاترازهميشه، البالی همه این تنهاهای سرگردان بظاهر  و. تنها واهمه و هراس است آه در دلم رشد آرده از این بظاهر تسلی بخش منجی

هنوزهایی اینچنين صدا  و هنوز. نه آرده و دامن افزوده، هنوز زندگی را نقاشی می آنمبر احساس واندیشه ام رخ اجتماع آه همچون سياه بی پایان

ماوائی نمی یابم و ترجيح می دهم تا در عبور از این فصل سرد بی آشيان از آنار  را درونم خفه می آند و مرا در پوسته تنهایی خود می بلعد زیرا آه

 .گذرم درجستجوی یافتن نسبتًا اتاقكی امندژخيم، باشتاب و عجله ای فراوان ب نابخردان

  

  وارونه ساز اسالم،تا برد و سالمش لحظه ای آتش چه سنخيتی وچه وجه مشترآی است ميان آمال و آرزوهای من و دستورات آوبنده

 .افروخته اش را از ریشه و بنيانم فرونشاند

 .پش های قلب و مسير و مسيل تفكرم در تضاد استاست،اساسًا و بنيادینه با احساس و ت جوهره اش با هستی من مخالف

این یعنی مزاحمت درلحظه . دیگر بر پایان شمارش معكوس آنست ، این جمله تنفر انگيز و رعب آلود، نظر اسالم و آغازیباید بدار آویخته شوم من

 .بسته  اندیشه خاطرات آودآيم نقش سياهیدر قالب یك متظاهر دوست، آنچه در جای جای ذهن و قلب و لحظه نفس هایم، یعنی بریدن امان

ساختن و پرداختن مجسمه ای فراخور حالم آرزوست زهی  اگر از این صخره سرد سنگی نتراشيده و نخراشيده آه در مقابل دیدگانم قدعلم آرده

القاب حضرت آه  ان حی و حاضرش باطرفدارانش خوش می آید و نه به ذائقه حجت االسالم ها، مفتی ها، و امام خيال باطل چرا آه نه به مذاق

 .سردمداران بی چون و چرای آنند

بر تن این  آگاهانه در این هزاره بسی باعث تأسف است و مضافًا مشمئز آننده وخود جامه ی فریب نوینی است خودفریبی و به قهقرا آشيده شدن

 .پيكر از بنيان متضاد و ناجور

 تا خودم را بشناسم و با خودم ازخودم مدد جویم تا آنچه بدست می آورم ناب ودم در خودم آشتی آنم، بيایمبيایم نخست خود را دریابم، بيایم تا با خ

 .باشد و استوار، مستحكم و نامتزلزل، معتمد باشد و بی نياز

هر یك از این بسيار هزاران، ضربه ی با  بازی ونمایشنامه های گنگ و تاریك بدارازا آشيده شده عوام فریب آه ترآيب و اختالط بی نياز از هزاران دغل

 .اندیشه درون تنها و بی ماوایم، به دستان خویشتن تيشه ایست عميق و جانكاه، بر ریشه های نوجوان و سبز

را تمنا می  های تلخ آنانكه مرا نمی خواهند به آنچه هستم و من به حكم انساندوستی و تمدن رضایتشان رقص در ميان شعله های آتش و تبسم

باید اجرا شود؛  جو و ارزنی زهرآگين، چرا آه درنهایت، حكم.می آنم آنم و همه اوقاتم اوقات طالیی و گرانبهایم را صرف معامله با جو و ارزن شان

 .!!اعدام

  آه در پيچ وخم طناب سردجهل به گره ای آور خالصه می شود حكمی
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زمزمه می آند دست بدست هم می دهيم تا خود ساخته شود آرمان   و احساس درستكارمآنكه نمی داند شاید آه من باشم پس با آنچه آواز درون

است،همان درهم  و عصاره ی خو د و درونم می باشد نه با هرچه آه از سنخ و رنگ ترس و تردید درهم آميخته شده و آرزویم با آنچه آه از جنس

 .آميختگی ناهمگن و نامانوس

 .آواز و ترانه های خوش و دلپذیر خویشتن خویش رادریابم با الفبایی از جنسمی خواهم . آری می خواهم بدانم

 .آید احساساتی سرشار از عشق و تفاهم آه تا هرچه در آن ژرفتر می شوی خوشایندتر می با رنگ هایی تابان، چشم نواز و روح افزا و با

 .و روشن جنس درونم می باشد چشمه ی جوشانو اما اینها را تنها و تنها با دانشی می خواهم آه اصول آن متكی بر 
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 !مراقب زیر پایتان باشيد

 مورچه

 . ده بار از دستش می افتد اما خسته نمی شود. فقط راه می رود. مورچه کوچک است

murkuchulu@hotmail.com 

 

 

شاید نزدیک به یک سال «:  نشریه چراغ نوشت٣۴ه در شمار» گفتگو با رضا پسر«آرشام پارسی در مطلبی با عنوان 

رضا نمی دانست که صادق هدایت همجنسگرا بوده یا نه و یا شاید مطمئن نبود اما خود صادق . است که به کتاب های صادق هدایت معتاد شده ام

 به دوستی در فرانسه به زبان فرانسوی فرستاده ١٩۴۶صادق هدایت در نامه ای که در اواخر سال . هدایت از زبان خودش این راز را فاش کرده است

با اینکه می دانم که هر کجا بروم چه چيزی انتظارم را می کشد با این حال نمی توانم جلو ميل شدیدم را بگيرم به فرار از این جهنم « : نوشته است

این (تی بهتر، در یک اردوگاه محکومان به اعمال شاقه و گم و گور کردن خودم در جنگل های دست نخورده یا در ميان وحشی های آفریقائی یا ح

. یکسره ترک کنم و این کابوس را برای هميشه فراموش کنم) با وجود ضعف من برای همجنسگرایی(به شرط اینکه این سوراخ را ) مطمئن تر است

ن صادق هدایت را بيشتر دوست می دارد اما من بن  رضا داستان سه قطره خو »!که نيرو و پول و بسياری چيزها الزم است که من ندارم! افسوس

صادق هدایت، پدر داستان نویسی ایران، رابطه .  در مجموعه ی سگ ولگرد منتشر شده است١٣٢١داستانی که در سال . بست او را دوست دارم

آیا واقعًا مردم نفهميدند که . ری نوشتهمجنسگرایی شریف و محسن را چنان به تصویر می کشد که فقط باید خواند نمی توان با هيچ زبان دیگ

شریف و محسن عاشقانه همدیگر را دوست می داشتند؟ و با خود فکر نکردند که چطور نویسنده ی این داستان از ظریف ترین حس های 

 »این فقط داستان نویسی نبوده است مثل خيلی از نوشته های هدایت حقيقت نگاری است. همجنسگرایان آگاه است

 

 

 .شد که پاشنه ی ارسی ام را برای خواندن بن بست ورکشيدماین 

 .بن بست را خوردم

 .نشخوار کردم

 .بر روی کهکشان دکمه ها رفتم تا آن را بر روی کاغذهای مجازی حک کنم

 . کردم

 . بعضی از جمله ها را سياه کرده ام

 .بعدًا سياهه ای درباره این سياه ها بر روی کاغذهای مجازی حک خواهم کرد
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 بن بست

 از مجموعه ی سگ ولگرد، صادق هدایت

 

شریف با چشم های متعجب، دندان های سفيد و محکم و پيشانی کوتاه که موی انبوه سياهی دورش را 

گرفته بود، بيست و دو سال از عمرش را در مسافرت به سر برده و با چشم های متعجب تر، دندان های 

رده که از طاسی سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و کورتر به شهر مولد خود عاریه و پيشانی بلند چين خو

او در سن چهل و سه سالگی پس از طی مراحل ضباطی، دفترداری، کمک محاسب و غيره . عودت کرده بود

 شهری که در آنجا به دنيا آمده و ایام طفوليت خود را در آنجا. به ریاست ماليه ی آباده انتخاب شده بود

پس از . گذرانيده بود زیرا همين که شریف به سن دوازده رسيد، پدرش به اسم تحصيل او را به تهران فرستاد

حاال به واسطه ی اتفاق و یا تمایل شخصی به آباده . چندی وارد ماليه شد و تا کنون زندگی خانه بدوشی و سرگردانی دور والیات را به سر می برد

 .  و شوق در خانه ی موروثی و یا اداره مشغول کشتن وقت بودمراجعت کرده بود و بدون ذوق

گاهی ویرش می گرفت اصًال سر کار نمی رفت . صبح خيلی دیر بيدار می شد، نه از راه تن پروری و راحتی، بلکه فقط منظورش گذرانيدن وقت بود

فقای همکارش که پررو و زرنگ و دزد بودند عقب افتاده بود، چيزی چون او نسبت به همه چيز بی اعتنا و الابالی شده بود و به همين جهت از سایر ر

اگرچه شریف برای امرار معاش احتياجی به . که در زندگی باعث عقب افتادن او شده بود، عرق و تریاک نبود بلکه خوش طينتی و دل رحيمی او بود

صطالح تا آخر عمرش آب باریکی داشته باشد، و شاید اگر گشادبازی نمی پول دولت نداشت و پدرش به قدر بخور و نمير برای او گذاشته بود که به ا

 را نکرده بود، بيشتر از احتياج خودش را هم داشت، ولی از آنجایی که او تفریح و سرگرمی شخصی نمی توانست برای پيروی هوا و هوسکرد و 

وی و یک نوع وسواس شده بود، از این رو مایل نبود که ميز اداره را از خودش اختيار بکند و از طرف دیگر نشستن پشت ميز اداره برای او عادت ثان

 . دست بدهد

به نظرش همه ی اشخاص سائيده شده و کهنه به نظر می . پس از مراجعت همه چيز به نظر شریف تنگ، محدود سطحی و کوچک جلوه می کرد

به ترس ها، خرافات و خودخواهی آنها افزوده . بيشتر در شکم زندگی فرو برده بودنداما چنگال خود را . آمدند و رنگ و روغن خود را از دست داده بودند

شکمشان جلو آمده بود، یا شهوت آنها از پائين تنه به آرواره هایشان . بعضی از آنها کم و بيش به آرزوی محدود خودشان رسيده بودند. شده بود

ا متوجه کالهبرداری، چاپيدن رعایای خود، محصول پنبه و گندم و یا قنداق بچه و نقرس کهنه ی سرایت کرده بود و یا ميان گير و دار زندگی؛ حواس آنه

خود او آیا پير و ناتوان نشده بود و با منقل وافور و بطری عرق به اميد استراحت به شهر مولد خود بازنگشته بود؟ خواهر کوچکش . خودشان شده بود

. تر و تازه و جوان سرزنده به نظر می آمد حاال شوهر کرده بود، چند شکم زائيده بود، چين و چروک خورده بودکه در موقع آخرین مالقات با او آنقدر 

. شيارهایی مثل جای پنجه ی کالغ گوشه ی چشمش دیده می شد که با سکوت بليغی به منزله ی آئينه ی پيری خود شریف به شمار می رفت

 . طعنه آباده می ناميدند برای او یک حالت تهدید کننده داشتحتی شهر سرخ گلی و خرابه ای که گویا به 

فقط او . شاید دنيا تغيير نکرده بود و فقط در اثر پيری و نااميدی همه چيز به نظر او گيرندگی و خوشروئی جادوئی ایام جوانی را از دست داده بود

ها گذشته بود و هر سال مقداری از قوای او از یک منفذ نامرئی بيرون رفته سال. ، در صورتی که آنهای دیگر زندگی کرده بودنددست خالی مانده بود

او فقط . به جز چند یادبود ناکام و یکی دو رسوائی و کوشش های بيهوده چيز دیگری برایش نمانده بودبود بی آنکه ملتفت شده باشد، 

 . ای بهتری نداشتالشه ی خود را از این سوراخ به آن سوراخ کشيده بود و حاال انتظار روزه

خميازه می کشيد، لغت واروس را ورق می زد و . در اداره تمام وقت شریف پشت ميز قهوه ای رنگ پریده، در اتاق باالخانه ی ماليه می گذشت

عکس های آن را تماشا می کرد؛ سيگار می کشيد و یا سرسرکی به کارهای اداره رسيدگی می کرد و یک امضای گل و گشادی زیرش می 

ولی در خارج از اداره برخالف رؤسای ادارات که شب ها دور هم جمع می شدند و بساط قمار را دائر می کردند، او با همکاران و روسای . انداخت

ی در منزل وقت خود را به باغبانی و سبزیکاری م. کناره گيری و گوشه نشينی را اختيار کرده بود. سایر ادارات مراوده و جوششی نشان نمی داد
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بيشتر وقت او صرف بساط وافور و تشریفات آن می شد، بعد از اینکه غالمرضا منقل برنجی را آتش می کرد و زیر درخت بيد کنار استخر روی . گذرانيد

عرق سفره ی چرمی می گذاشت، شریف جعبه ی هزار پيشه ی خود را که محتوی آالت وافور بود به دقت باز می کرد و اسباب وافور و بطری کوچک 

گاهی غالمرضا مطيع و ساکت و سربزیر می آمد و به او تریاک می داد مثل اینکه مشغول . را مرتب دور خودش می چيد و با تفنن مشغول می شد

 . انجام مراسم مذهبی می باشد

از آن آدم های قدیمی و خوشرو و . غالمرضا پيرمرد لهيده ای بود که جزو اثاثيۀ خانه به شمار می رفت و مثل یک سگ به صاحبش وفادار مانده بود

فقط او بود که به وسواس های شریف آشنا بود و می توانست مطابق ميلش . بی آزار بود که برای هرگونه فداکاری در راه اربابش مضایقه نداشت

غالمرضا توجه . گرفتچون شریف وسواش شدیدی به تميزی داشت؛ دایم دست و صورتش را می شست و به همه چيز ایراد می . رفتار بکند

 . مخصوصی به گيالس آب، حوله، مالفه و جارو زدن اتاق ها مبذول می داشت تا مطابق ميل اربابش رفتار کرده باشد

شریف پس از پایان تشریفات و مراسم وافور و حقۀ چينی، چوب کهور و حتی تختۀ نرد سفيدی را که هر دفعه بی جهت بيرون می آورد، به دقت پاک 

بعد آلبوم عکس را که مثل چيز مقدسی جلد تافته گرفته بود با .  و با سليقۀ مخصوصی و در خانه بندی های جعبۀ سفری می گذاشتمی کرد

همه ی . این آلبوم سينمای زندگی؛ تمام گذشته ی و بود. مثل اینکه تماشای آلبوم متمم و مکمل نشئۀ تریاک بود. احتياط در می آورد، ورق می زد

اصی که در طی مسافرت هایش با آنها آشنا شده بود، عکس آنها در این آلبوم وجود داشت و یادبودهای دور و تأثرانگيزی در او توليد می رفقا و اشخ

 .کرد

اما در طی تجربيات تلخ زندگی یک نوع زدگی و . تفریح دماغی شریف دیوان حافظ، کليات سعدی بود که سرحد دانش مردم متوسط بشمار می رود

عالوه بر این یک کبک دست آموز داشت .  نسبت به مردم حس می کرد و در معامله با آنها قيافۀ خونسردی را وسيله ی دفاع خود قرار داده بودتنفر

برای اینکه گم نشود یک سگ الغر هم برای پاسبانی کبک نگه داشته بود که در مواقع بيکاری همدم او بودند مثل . که به پایش زنگوله بسته بود

اینکه از دنيای پر تزویر آدم ها به دنيای بی تکلف، الابالی و بچگانۀ حيوانات پناه برده بود و در انس و عالقه ی آنها سادگی احساسات و مهربانی که 

 . در زندگی از آن محروم مانده بود جستجو می کرد

....................................................................... ............................ 

یک روز طرف عصر که شریف پشت ميز اداره مشغول رسيدگی به دوسيۀ قطوری بود در باز شد و جوانی وارد اتاق گردید که از تهران به عنوان عضو 

 بلند کرد و او را دید، یکه شریف همين که سر خود را از دوسيه. ماليۀ آباده مأموریت داشت و کاغذ سفارش نامۀ خود را به دست شریف داد

مثل اینکه یک رشتۀ نامرئی که به قلب او آویخته بود . به طوری حالش منقلب شد که به زحمت می توانست از تغيير حالت خود جلوگيری بکند. خورد

شد، یک پرده کدر و مه آلود جلو چشمش دنيا به نظرش تيره و تار . دوباره کشيده شد، و زخمی که سال ها التيام پذیرفته بود از سر نو مجروح گردید

شریف این جوان را در یک خواب عميق، در خواب آیا چنين چيزی ممکن بود؟ . پایين آمده و منظرۀ محو و دردناکی روی آن منظره نقش بست

 رخ داد و بعد ماند یک چيز  بيست و یک سال قبل، این پپيش آمد.دوره ی جوانيش دیده بود و بهترین دوره ی زندگيش را با او گذرانيده بود

 .  از جلو چشمش ناپدید شدمربوط به این دنيا نبودظریف و شکننده که 

شریف نمی توانست باور بکند در صورتی که خودش پير و شکسته شده و در انتظار مرگ بود، چطور این جوان از دنيای مجهولی که در آن رفته بود 

به زحمت آب دهن خود را .  احساس مبهمی که مربوط به یادبود دردناک رفيقش می شد قلب او را فشرد.جوان تر و شاداب تر جلو آن سبز شده بود

 . فرو داد، خرخرۀ برجستۀ او حرکت کرد و دوباره سر جای اولش قرار گرفت

نی و ظاهری با محسن رفيق نه تنها شباهت جسما. شریف این جوان را خوب می شناخت، با او در یک مدرسه بود وقتی که سن حاالی او را داشت

اما در قيافه اش آثار تزلزل و . و همشاگردی او کامل بود بلکه صدا، حرکات بی اراده، نگاه گيج و طرز سينه صاف کردن او همه شبيه رفيق ناکامش بود

 . هت یک حالت بچگانه و دمدمی داشتبه همين ج. به نظر می آمد که روح او از قيد قوانين زندگی مردمان معمولی رسته بود. نگرانی دیده می شد

با . فقط اسم او را که مجيد بود خواند. خطها جلو او می رقصيدند. شریف کاغذ سفارش نامه را جلو چشمش گرفت ولی نمی توانست آن را بخواند

تاد و مثل این بود که قوه ی شومی از آنجایی که هميشه در کارهای شریف گراته می اف» !باید این اتفاق بيافتد«: خودش زیر لب تکرار می کرد

 . در موقع تعجب این جمله جبری را با خودش تکرار می کرد. پيوسته او را دنبال می کند
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در زندگی یکنواخت او روزهائی که می دانست مانند کليشه قبال تهيه شده و با نظم عقربک ساعت به حرکت افتاده بود، این پيش آمد خيلی غریب 

بعد از آن مطمئن . االخره پس از اندکی تردید با لحن خيرخواهانه ای که از شدت اضطراب می لرزید، از مجيد اسم پدرش را پرسيدب. به نظر می آمد

 و در یک مدرسه تحصيل می کرده اند و در اداره همکار بوده با پدرش از برادر صميمی تر بودهشد که مجيد پسر محسن است، به او گفت که 

 وظيفۀ من است که شما را به منزل خودم شما به جای پسر من هستيد. مرحوم ابوی شما حق برادری به گردن من دارد«: سپس افزود. اند

 ».دعوت بکنم

اثاثيه و تخت سفری او را پيشخدمت اداره برداشت و به طرف . باالخره تصميم گرفت که قبل از پایان وقت اداری مجيد را به منزل خود راهنمایی بکند

مراتب دوستی و در طی راه شریف از . از ميان دیوارهای گلی سرخ و چند خرابه که دورش چينه کشيده بود رد شدند. ف رهسپار شدندمنزل شری

 صحبت می کرد، تا اینکه وارد خانۀ بزرگ و آبرومندی شدند که جوی آب و دار و درخت داشت، و یک استخر بزرگ بی یگانگی خودش با پدر او

 . این باغچه در مقابل منظرۀ خشک و بی روح شهر به منزلۀ واحه در ميان صحرا بشمار می آمد. باغ را اشغال کرده بودتناسب بيشتر فضای 

زیرا برای او این سرپرستی ناگهانی نه تنها یک نوع انجام وظيفه نسبت به . شریف با قدم های مطمئن تر و حالت سرشارتر از معمول راه می رفت

یک نوع احساس تشکر و قدردانی از رفيق مرده اش در او پيدا شده بود که پس از . که یک جور لذت مخصوصی می بردبلدوست مرده اش بود، 

 . برای اولين بار از سرنوشت خودش راضی بود. مرگش، بعد از سالها دوباره تغيير گوارائی در زندگی یک نواخت او داده بود

سالون او عبارت از اتاق دنگالی بود که از قالی . د که تخت خواب مجيد را در اتاق پذیرائی بزندشریف به غالمرضا دستور دا. همين که وارد شدند

ميز بزرگی وسط اتاق گذاشته . و قرینۀ درگاه ها، طرف مقابل پنج در رو به ایوان داشت. مفروش شده بود و یک رج درگاه به درازی آن دیده می شد

 . عبۀ قلم زدۀ شش ترک کار آباده روی ميز و چند صندلی دور آن بودبودند که از قالی پوشيده شده بود یک ج

این . پيش از اینکه جلو بساط وافور بنشيند جلو آینه رفت. شریف به عادت معمول لباسش را درآورد با پيرهن و زیرشلوار به اتاق شخصی خودش رفت

این دفعه بيش از معمول به صورت خود . گاه سرسرکی به خود می انداختآینه هر روز بر سبيل عادت جلو آن موهای تنک خود را شانه می زد و ن

دندان های طالئی، پای چشم چين خورده، پوست سوخته و نشانه های تو رفته ی خود را از روی نااميدی برانداز کرد نفسش پس رفت، . دقيق شد

یک نوع کينۀ . بت به بيدادی خالق و دنيا و همۀ مردمان حس کردبه نظرش آمد که هميشه آنقدر کریه بوده، یک جور نفرین یک جور بغض گنگ نس

اگر پر رو و اگر هرگز به دنيا نيامده بود به کجا بر می خورد؟ ! مبهم نسبت به پدر و مادرش حس کرد که او را به این ریخت و هيکل پس انداخته بودند

خرخرۀ .  آب دهنش را فرو داد.واراتری برای روز پيریش اندوخته بودخوش مشرب و سرزباندار و بی حيا مثل دیگران بود حاال یادبودهای گ

شریف مشغول کشيدن وافور شد و در ضمن . در همين وقت مجيد وارد شد، هر دو سر بساط نشستند. او حرکت کرد و دوباره سر جای اولش ایستاد

 . و برایش تقاضای اضافه حقوق خواهد کردصحبت وعده و وعيد به مجيد می داد که ورود او را به مرکز اطالع خواهد داد 

مجيد این حرکت را بدون تعجب با اکراه به طور خيلی طبيعی تلقی . شریف پيشانی او را بوسيدشام را زودتر خوردند و قبل از اینکه مجيد برود 

زان آلبوم عکس را که یگانه نمایندۀ تحوالت با دست لر» !...بایستی این اتفاق بيافتد؛ بایستی! چه غریب است«: شریف با خودش تکرار کرد. کرد

در عکس بچگيش که پهلوی خواهرش ایستاه بود، لباس . با دستمال رویش را پاک کرد، جلو چراغ ورق می زد. مرتب و مطمئن قيافۀ او بود برداشت

عکسی که با شاگردان مدرسه . ن بکندمثل اینکه می خواست خبر ناگواری را پنهاچروک خورده، نگاه متعجب داشت و لبخند زورکی زده بود 

یک جور دلهره  و هيجان که در قيافه اش دیده می شد که سعی کرده بود به اضافۀ . برداشته بود همين چشمهای متعجب را داشت

،  شده بوداین تعجب عميق ترعکس فوری که در گاردن پارتی با محسن پدر مجيد انداخته بود، چشم های متعجب داشت اما . الپوشانی بکند

در آن . مثل اینکه در خودش فرو رفته بود رنگ عکس پریده بود نگاهش دور و نااميد به نظرش جلوه کرد و دستش را روی شانۀ محسن گذاشته بود

 این .قيافۀ محسن محو و لغزنده به نظرش آمد، مثل چيز دمدمی و موقت که محکوم به نابود شدن است. وقت چهارده پانزده سال بيشتر نداشت

. به دقت آن را از توی آلبوم درآورد. عکس را پسندیده، که موهای مرتب روی سرش بود و روی هم رفته وضع آبرومندتری از عکس های دیگر داشت

تعجبش محسن کامًال شبيه مجيد بود اما خود شریف با ریشی که چند روز نتراشيده بود و نگاه م. عکس آخری که در مازندران با محسن برداشته بود

بعد به عکس هایی که در والیات مختلف با . مثل این بود که انتظار انهدام نسل بشر را می کشيد، حالت سخت و زننده ای داشت که نپسندید

 نه تنها این اشخاص مطابق یادبودی که در او گذاشته بودند در مقابلش مجسم می شدند. اعضای ادارات و یا اشخاص دیگر برداشته بود دقت کرد
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چون این یادبودها جزو زندگی . بلکه همۀ آنها را می دید و صدایشان را می شنيد و نمی توانست آن قسمت از گذشته را دور بياندازد، فراموش بکند

 . او شده بود

وفقيت، یک رشته عدم م. احساس دردناک و خشنی بود، به طوری که نفسش پس رفت. تماشای این عکس ها امشب تاثير غریبی در او گذاشت

در رختخواب که دراز کشيد و پلک . شریف لبهایش می لرزید، نگاهش خيره بود.  جلو او مجسم شددوندگی های بيهوده و عشق های ناکام

همۀ این صورت ها از پشت ابر و دود موج می زد، در . هایش را به هم فشرد، یک صف از رفقایش جلو او ردیف ایستاده بودند که آخرش محو می شد

فقط او بود . ن دود می لغزیدند و یک زندگی جادویی به خود گرفته بودند، در آن ميان محسن رفيق هم مدرسه اش از همه دقيق تر و زنده تر بودميا

آیا . که تاثير فراموش نشدنی در شریف گذاشته بود و ورود ناگهانی مجيد و شباهت عجيب او با پدرش این تاثير را شدیدتر کرده بود

انی محسن که جلو چشمش ورپریده بود زندگی او را زهرآلود نکرده بود؟ و از این به بعد در آخر هر مجلس کيفی ته مزۀ خاکستر در دهنش مرگ ناگه

 .می ماند و احساس خستگی و زدگی می کرد

 ... 

مبهم پستی می کرد و می ترسيد از این رو نسبت به خودش یک نوع احساس . چيزی که در زندگی باعث ترس شریف شده بود؛ قيافۀ زشتش بود

با صميميت و یگانگی مخصوصی به او اظهار دوستی گویا فقط محسن بود که به نظر می آمد . به کسی اظهار عالقه بکند و مسخره بشود

یک جور .  شده بودمثل اینکه ملتفت زشتی ظاهری او نبود، یا به روی خودش نمی آورد و یا اصال شيفتۀ صفات اخالقی و نکات روحی او. می نمود

باعث ، یک نوع گذشت در مقابل او ابراز می داشت و گاهی که نسبت به دیگران همين صميميت را نشان می داد، عشق و ارادت برادرانه

حضور محسن یک نوع حس پرستش و زیبائی در او توليد می کرد، صورتش، نگاهش، حرکات بی تکلفش، حتی عادتی . حسادت شریف می شد

هميشه مداد کپی را زبان بزند و گوشۀ  لبش جوهری بود و حتی قهرهائی که سر چيزهای پوچ از هم کرده بودند، برایش همۀ اینها پر از که داشت 

آن وقت هر دو آنها شانزده سال داشتند، یادش افتاد یک روز عصر، موقع امتحانات آخر سال بود بعد از مذاکره خسته و . لطف و کشش شاعرانه بود

ر دو به قصد گردش تا بهجت آباد رفتند، هوا گرم بود، محسن عالقۀ مخصوصی به شنا داشت، دم استخر بهجت آباد لخت شد تا آب تنی کسل ه

 خود را به نگاه گيج و شرمندۀ، برگشت و خندید و چند رهگذر سر رسيدند محسن از شنا صرفنظر کردآب استخر سرد بود، بعد هم . بکند

آمد کنار جوی پهلوی شریف نشست و دستش را روی شانۀ او گذاشت این حرکت .  رخت هایش را پوشيددستپاچهبعد . صورت شریف دوخت

 و حس کرد که جریان برق و جریان مالیمی بين آنها رد و بدل می حکم یک نوع کيف عميق و گوارائی را داشتخودمانی و طبيعی برای شریف 

اما محسن سر خود را نزدیک او برد به طوریکه شریف نفسش را روی صورت خود . مين حال بمانندشریف آرزو می کرد که تا مدت طویلی به ه. شد

 ."من کار دارم زود برگردیم: "حس کرد و گفت

همان جوری که وقتی بچه بود، روز . با ترس و اضطراب روی پيشانی محسن را بوسيدشریف گرچه سعی کرد که حرکت طبيعی بکند، ولی 

بعد بلند شدند، . پيشانی محسن سرد بود. ش او را می بوسيد یعنی لب های خود را به پيشانی او می ماليد و بر می داشتعيد نورز پدربزرگ

 !محسن این حرکت بی تناسب و اظهار عالقۀ او را بدون جهت تلقی کرد مثل اینکه باید اینطور اتفاق بيفتد

طالیی که پدرش به او داده بود و چندین بار محسن با اشتياق و » مکب«باشد ساعت هنگام مراجعت، شریف برای اینکه دل محسن را بدست آورده 

محسن بی آنکه از او توضيحی بخواهد و یا تشکر بکند، ساعت را گرفت، نگاه . کنجکاوی بچگانه ای او را برانداز کرده بود، درآورد به محسن بخشيد

با بی ميلی برای همان روز در بين راه محسن . درخشيد و بعد آن را در جيبش گذاشتشادی ساده و بچگانه ای در صورتش . گيجی به آن انداخت

شریف .  این خبر تأثير سختی در شریف کرد زیرا قلبش گواهی داد که از یکدیگر جدا خواهند شدشریف گفت که پدرش خيال دارد به او زن بدهد

 محسن با شریف به استخر بهجت آباد آمد و اگرچه چند بار دیگر هم. د نسبت به زن ندیده و نشناختۀ محسن حس کرکينه و حسادت شدیدی

 . ، فاصله ای بين آنها پيدا شده بودمانعی در دوستی آنها توليد گردیده بودشنا کرد، اما 

تدا شریف از محسن متنفر اب. از این سرونه به بعد ميان دو رفيق جدائی افتاد و به ندرت یکدیگر را می دیدند. بعد از امتحانات محسن عروسی کرد

در آنجا . چون در همين اوان مسافرتی به عنوان دیدار خویشانش به آباده کرد. ، ولی از آنچه که به رفيقش سرزنش می کرد به سر خودش آمدشد

 عفت که از پدرش به ارث  یعنی با در نظر گرفتن الحاق امالک شریف به امالکوادار شد که دختر خاله اش را بگيرداقوامش دور او را گرفتند و 
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اما شریف به هيچ وجه کلۀ . گرفته بود، و از این قرار امالک پدرش که در سورمک نزدیک گنبد بهرام واقع شده بود به امالک زنش متصل می شد

 به دست دادند و با همين که شریف را با عروس دست. باالخره مراسم عقد با سرعت مخصوصی انجام گرفت. محاسبه و براورد اقتصادی را نداشت

شریف . ، یک جور خندۀ تمام نشدنی و مسخره آميز بود که تمام رگ های شریف را خرد کردعفت شروع به خنده کردعروس در اتاق تنها ماندند، 

شتند و حس می ساکت کنار اتاق نشسته بود و جزئيات صورت زنش را با مادر زنش مقایسه می کرد، چون دختر و مادر شباهت تامی با یکدیگر دا

.  تا موقعی که نسخۀ دوم مادرش می شدبه هيچ وسيله ای جلو زشتی او را نمی توانست بگيردکرد همين که زنش پا به سن می گذاشت، 

خندۀ عفت مزید بر علت شده . بعد هم دعواهای خانوادگی، مشاجره های تمام نشدنی سر موضوع های پوچ، همه پيش چشمش مجسم گردید

خودش را به . این زن یکجور جانور غریب پستاندار بود که برای سرگردانی او خلق شده بودا به او ثابت شد، بلکه حس کرد که نه تنه. بود

بعد . ناخوشی زد، شب را زیر شمدی که بوی صابون آشتيانی می داد خواب های آشفته دید و فردا صبح بدون خدانگهداری عازم تهران شد

 . آورد و پدرش جریمۀ این ناپرهيزی را خيلی گران پرداختدخترخاله اش رسوائی باال 

در غيبت شریف محسن توسط یکی از اقوام با نفوذ خود وارد ادارۀ ماليه شده بود؛ برای اینکه هر چه زودتر داخل زندگی اجتماعی بشود و سرانجام 

 .  دو مأمور ماليۀ مازندران شدندبه اصرار محسن شریف هم به توسط اقوام او معرفی و وارد ماليه شد و هر. بگيرد

در مازندران یکجا منزل گرفته و یگانه تفریح آنها تخته نردبازی بود و روزهای تعطيل را به شهسوار می رفتند، محسن که عالقه و شوق زیادی به شنا 

 یک روز که هوا گرم و خفه بود، دریا :شریف هنوز خوب به خاطر داشت. محل دنجی را برای شنا و آب تنی انتخاب کرده بودداشت کنار دریا 

اگرچه شریف جدا با این کار مخالفت کرد، زیرا آب دریا به طور غير عادی در کش و قوس . منقلب بود، محسن به عادت معمول لخت شد و در آب رفت

 اش دیده می شد، سماجت ورزیده و با وجود ترس و دلهره ای که در قيافه. محسن به خودش مغرور بود. ولی محسن به حرف او گوش نداد! بود

، با بازوهای الغر و سفيدش که رگهای آبی داشت. شریف را مسخره کرد که از آب می ترسد و بعد با حرکت بی اعتنا و مرددی داخل آب شد

اگهان ملتفت شد دید که شریف همينطور که به این منظره خيره شده بود ن. آب کم کم باال می آمد. امواج را می شکافت و از ساحل دور می شد

اما او کاری از دستش بر نمی آمد هرگز شنا بلد . مثل صدایی که در خواب می شنود» ..بيا«: محسن دستش را به طرف او تکان می داد و می گفت

 و حالت مردد به با دهن باز. اول گمان کرد که شوخی است.  که بتواند به او کمک بکندکسی هم در آن نزدیکی دیده نمی شدبعالوه . نبود

با کوشش فوق العاده دستش را بلند کرد و با . محسن حرکت دیگری از روی نا اميدی کرد، مثل اینکه از او کمک می خواست. محسن نگاه می کرد

 ....آب او را غلطانيد، موج ها روی هم می لغزیدند. و غرق شد» یا... بی«: صدای خراشيده ای گفت

بقدری . فقط موج های سبز رنگ را می دید که روی هم می لغزیدند و دور می شدند. خودش خشکش زده بودشریف مات و متحير، سر جای 

امواج به پيچ و تاب خود می افزودند و آب تا زیر پای او روی . متوحش شد که جرأت حرکت یا فکر از او رفته بود و همينطور خيره به دریا نگاه می کرد

پر جوش و خروش که روی سرشان تاجی از کف سفيد دیده می شد، می آمدند و زیر پای او روی شن ها خرد می موج های . ماسه باال آمده بود

شریف بی اراده برگشت و با گام های سنگين زیر باران به طرف جنگل رفت و با . هوا تاریک می شد. باران ریز سمجی شروع به باریدن کرد. شدند

دنيا و موجوداتش بی اندازه دور شده، همه چيز را پشت پردۀ کدری می دید و صدای خفه ای بغل احساس مخصوصی که به نظرش می آمد از 

 »...!تو پست هستی، تو آدمکشی«: گوشش تکرار می کرد

با آیا چهار پنج ساعت پيش . در این موقع مرگ به نظر او بی اندازه آسان و طبيعی می آمد، زندگی به نظرش جز فریب مسخره آلودی بيش نبود

بعد همين ! محسن که آنقدر سردماغ، چاالک و دلربا بود ته دیگ را با چه لذت و اشتهایی کروچ کروچ می جوید. محسن روی چمن ناهار نخورده بود

طور که روی سبزه دراز کشيده بود، برای او جسته و گریخته درددل می کرد که زنش آبستن است و مدتی است که از او کاغذی نرسيده ولی از 

اولين بار بود که او صحبت جدی با شریف می . ترس ماالریا و تکان راه او را در تهران گذاشته بود، از نقشۀ آیندۀ خودش، از تفریحاتش صحبت می کرد

ین لحظه به مثل اینکه تا ا! آیا همۀ اینها حقيقت داشت؟ آیا خواب ندیده بود؟ او مرده بود! حاال مثل شمعی که فوت بکنند مرد و خاموش شد. کرد

و تن او بدون دفاع مانند گوش ماهی های مرده و خرده ریزهای دیگر زیر امواج دریا که زمزمه می کردند، بی تکليف به . معنی مردن دقيق نشده بود

! انی می کردنددست هوا و هوس موج ها سپرده شده بود، می لغزید و دور می شد؛ فقط یک دسته کالغ سياه کنار دریا، زیر باران در سکوت پاسب

 »!...اما چرا؛ اما چرا باید!... باید این اتفاق بيفتد«: شریف برای اولين بار با خودش گفت
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سرش گيج می . تا دو روز دنيای ظاهری بی رنگ و محو به نظر شریف جلوه می کرد؛ مثل این بود که از پشت پردۀ کدر دود همه چيز را می بيند

او می خواست که ! در صورتی که به این آسانی می شد مرد. ه ای نمی توانست به خودش دلداری بدهدرفت، اشتها نداشت و به هيچ وسيل

قوۀ .  و بعد از چند ساعت، آب دریا تن او را مانند چيز بی مصرف کنار ساحل بياندازد و دوباره زمزمۀ افسونگر و غمناک خود را شروع بکندبميرد

صدای موج ها بيخ گوشش . ه همۀ بدبختی ها را می شست و آرزوهای موهوم زندگی را با خودش می بردمرموزی او را به طرف امواج می کشاند ک

تو جانی ... تو پست هستی«: آب تيرۀ دریا او را به سوی خودش می خواند اما صدای دیگری به او می گفت» ...بيا... بيا«: زمزمه می کرد

 »...هستی

هر دفعه که به . ه بود که نه تنها جزئيات آن را هنوز به یاد می آورد، بلکه در گير و دار آن شرکت داشتاین پيش آمد به قدری در خاطر شریف زند

چون دو روز قبل از آن پيش آمد، محسن ساعت مکب را به او داده بود که . ساعت مکب محسن نگاه می کرد وقایع گذشته جلوش نقش می بست

 .  در جيب او مانده بود و هنوز هم آن را مانند چيز مقدسی با خودش داشتاتفاقا ساعت. برای مرمت به ساعت ساز بدهد

چندین بار جویای زن و بچه ی محسن شد، ولی اثری از آنها به دست نياورده و به مرور ایام . شریف باالخره از مأموریت استعفا داد و به تهران برگشت

حاال همزاد . د تأثير غریبی در او کرد و زندگی قوی تر و دردناکتری به این یادبودها بخشيداما ورود ناگهانی مجي. این خاطرات از نظرش محو شده بود

در همين سن و با . چون پيری محسن را که ندیده بوده. کی می دانست، شاید خود او بود! زندۀ رفيقش از گوشت و استخوان جلو او نشسته بود

شاید . شریف پی برد که محسن نمرده بود، بلکه ارواح او در جسم این جوان حلول کرده بود. ید شدهمين قيافه و اندام رفيقش ناگهان از نظر او ناپد

پس از این قرار . این دليل و برگۀ زندگی جاودان بود، شاید همان چيزی را که زندگی جاودانگی می گفتند مبداء خود را از همين توليد مثل گرفته بود

به کلی  در عين حال شادی عميقی به او دست داد که !چون از خودش بچه نگذاشته بودا ابد می مرد، ، در صورتی که او تمحسن نمرده بود

 . عقربک ساعت دقایق او را که به سوی نيستی می رفت می شمرد. نيست و نابود خواهد شد

... 

خميازه کشيد، حس کرد که .  مجيد از خواب پریدشریف در رختخواب غلت می زد، با فکر محسن به خواب رفت و هنوز تاریک و روشن بود که با فکر

پای چشمهایش خيز داشت، چين های صورتش عميق تر . دهنش بد مزه بود بلند شد جلو آئينه نگاهی به صورت خود انداخت. خسته و کوفته است

از الی درز اتاق ميهمانخانه به تخت مجيد شده بود، موهایش ژوليده بود و یک رگ از کشاله ران تا پشت کمرش تير می کشيد، بعد رفت با احتياط 

صورتش حالت بچگاه داشت و لپهایش گل انداخته بود و دانه های عرق پيشانی او می . یک تکه از روشنایی پنجره روی صورت او افتاده بود. نگاه کرد

 .  روحانی و قابل ستایش جلوه کردبه نظرش مجيد یک وجود. دست راستش را با مشت گره کرده از زیر شمد بيرون آورده بود. درخشيد

بعد از . به عادت هر روز، شریف زیر درخت بيد کنار استخر، پهلوی بساط ناشتایی نشسته بود و سيگار می کشيد، که مجيد آمد پای چاشت نشست

ی مجيد، شریف دست کرد ساعت پس از جواب منف. سالم و تعارف شریف برای اینکه موضوع صحبتی پيدا بکند، از او پرسيد که ساعت دارد یا نه

 ».این امانتی است که از پدرتان پيش من مانده بود«: مکبی که یک بار به پدرش بخشيده بود، درآورد و گفت

مثل اینکه جانور عجيبی را دیده باشد، خوشحالی بچگانه اما گذرنده ای در چشمهایش . مجيد ساعت را گرفت، نگاه سرسرکی به آن انداخت

در این لحظه او با یادبودهای ایام جوانيش . شریف زیر چشم او را می پائيد. ساعت را در جيبش گذاشت بدون اینکه اظهار تشکر بکندبعد . درخشيد

از تمام حرکات مجيد . و جزئيات یادبودهای دنيای گمشده ای که مانند خواب با پدر مجيد گذرانيده بود جلو چشمش مجسم شده بود. زندگی می کرد

بعد دست کرد . کامال آرزوی شریف را بر می آوردو مجيد که نسخۀ ثانی پدرش بود . نان خوردن او انعکسی از پدرش جستجو می کردحتی طرز 

آن وقت من هنوز . این عکس فوری را با مرحوم پدرتان در گاردن پارتی برداشتم«: با احتياط عکسی را از بغلش درآورد به دست مجيد داد و گفت

 »!ودم که موهای سرم بریزدحصبه نگرفته ب

بعد نگاه گيجی به صورت شریف کرد، . مجيد نگاهی از روی بی ميلی به عکس انداخت، گویی عکس بيگانه ای را دیده است و به زمين انداخت

 . شریف عکس را برداشت و بلند شد و با مجيد به اداره رفتند. انگاری تا این موقع ملتفت طاسی سر شریف نشده بود

..... .............................................................................................. 

به . دو هفته زندگی افسون آميز شریف به طول انجاميد و او با پشتکار خستگی ناپذیر مجيد را به ریزه کاری های اداره و رموز محاسبات آشنا کرد
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پشت ميز اداره به کارها . در زندگی اداری و داخلی شریف نيز تغييرات کلی حاصل شده بود. اعضای اداره شدهمين علت مجيد طرف توجه سایر 

. هر هفته که به سرکشی دهات اطراف آباده می رفت مجيد را به عنوان منشی مخصوص به همراه خودش می برد. بيشتر رسيدگی و دقت می کرد

به نظرش می آمد که . وسواس تميزی از سرش افتاده بود و در هر گيالسی آب می خورد. ی نمی گرفتدر خانه از غالمرضا ایرادات بنی اسرائيل

زیرا زندگی گمشدۀ خود را از نو بدست آورده بود، آن هم . غذا را با اشتها می خورد، چشمهایش برق افتاده بود. شریف دوباره با زندگی آشتی کرده

 !وددر موقعی که زندگی آو را محکوم کرده ب

هميشه شب ها مجيد الاباليانه و بی تکليف می آمد دم بساط وافور می نشست، با شریف تخت نرد می زد یا صحبت های دری وری می کرد، و 

یک نوع حالت پر کيف، یک نوع معنی عميق و مجهول در زندگی یکنواخت، . پيش از اینکه برود بخوابد شریف پيشانی او را پدرانه می بوسيد

، یک جور اطمينان، بی طرفی، سيری و استغنای طبع ظاهرا هيچ ربطی به عوالم شهوانی نداشتها و سرد شریف پيدا شده بود که ساکت، تن

او وظيفۀ خودش می دانست که . در خودش حس می کرد و در عين حال احساس پرستش مبم و فداکاری پدرانه ای نسبت به مجيد آشکار می نمود

 آیا ممکن بود که شریف بچۀ خودش را تا این اندازه !آیا مجيد جای بچۀ خود او نبود. واظب اخالق و رفتارش باشداز مجيد سرپرستی بکند، م

 دوست داشته باشد؟

 ................................................................................................... 

از یک طرف مفتش تحدید تریاک از . های تيره پوشيده شده بود، در ادارۀ ماليه کار فوق العاده پيش آمد کردیک روز گرم تابستانی که آسمان از ابر

ناهار را در اداره خورد و غالمرضا با طردستی مخصوصی . مرکز رسيده بود و از طرف دیگر کميسيون های اداری مانع شد که شریف ظهر به خانه برود

شریف به عجله مشغول رسيدگی کارهای اداری شد و یکی دوبار مجيد را احضار کرد ولی مجيد به . ط وافور را برپا کرددر اتاق آبدارخانه اداره بسا

 . اداره نيامده بود

پشت قيافۀ او به اندازه ای گرفته بود که شریف یکه خورد از . هوا گرگ و ميش بود که غالمرضا هراسان به اداره آمد و به زور وارد اتاق کميسيون شد

 :ميز بلند شد و پرسيد

 »مگر چه شده؟«

چند ساعت انتظار کشيدم، بعد از خانۀ ... من وقتی که هر به خانه برگشتم، دیدم در از پشت بسته... آقای مجيد خان توی استخر خفه شده... آقا«

 »...همساده وارد شدم، دیدم نعش آقا مجيد خان روی آب آمده

 : اش حرکت کرد و دوباره جای اولش قرار گرفت پس با صدای خفه ای گفتشریف آب دهانش را فرو داد، خرخره

 »دکتر را خبر نکردی؟... پس دکتر«

 »!نعش را بردم در ایوان گذاشتم. آقا، کار از کار گذشته، تنش سرد شده، روی آب آمده بود«

بوی مست . هوا خفه و تاریک بود، باران تندی می بارید. تطعم تلخ مزه ای در دهان شریف پيچيده، با گامهای سنگين از اتاق کميسيون بيرون رف

شریف از چند کوچه گذشت غالمرضا ساکت مثل سایه دنبال او . کننده زمين و برگ های شسته در این اول شب تابستانی در هوا پراکنده شده بود

یوان گذاشته بودند، رویش یک شمد سفيد کشيده شده نعش مجيد را در ا. خانه اش چهارطاق باز بود، چراغ توری در ایوان می سوخت. می رفت

 . زلف های خيس او از زیر آن پيدا بود و به نظر می آمد که قد کشيده است. بود

نگاه او وحشت زده و . شریف پای ایوان زیر باران ایستاد، ناگهان نگاش به استخر افتاد که رویش قطرات باران جلوی روشنایی چراغ چشمک می زدند

یک مرتبه سرتاسر زندگيش در این شهر، پشت ميز اداره، بساط ! د، این استخر که آنقدر دقایق و آرامش و کيف خود را در کنارش گذرانيده بودتهی بو

حس کرد که بعد از این زندگی در این خانه برایش تحمل ناپذیر . وافور، درخت بيد، کبک دست آموز و همه محدود و پست و مسخره آميز جلوه کرد

اما این هيکل انسانی که در این گوی . به نظرش آب استخر یک گوی بلورین آمد. ست، به آب سياه و عميق استخر که مثل آب دریا بود خيره شدا

 در آب تکان می داد و به او بازوهای الغر سفيد خود را که رگ های آبی داشتدست و پا می زد که بود؟ در این گوی او مجيد را می دید که 

از همان راهی که آمده بود، با قدم های گشاد و بی اعتنا . پردۀ تاریکی جلو چشم شریف پائين آمد! چه جان گداز بود» !...بيا... بيا«: تمی گف

 . برگشت
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خودش تکرار با . دست ها را به پشتش زد، زیر باران از در خانه بيرون رفت همان حالتی که در موقع مرگ محسن حس کرده بود، دوباره در او پيدا شد

منظره های دوردست مازندران محو . جلو چشمش سياهی می رفت، باران تندتر شده بود، اما او ملتفت نبود» !باید این اتفاق افتاده باشد«: می کرد

ذل تو ر«: و پاک شده مثل اینکه از پشت شيشۀ کدر همه چيز را می بيند، جلو چشمش نقش بسته بود و صدائی بيخ گوشش زمزمه می کرد

 »!...تو جانی هستی... هستی

حس کرد در دنيای . این جمله را سابق براین در خواب عميقی شنيده بود، او با تصميم گنگی از منزل خارج شده بود که دیگر به آنجا بر نگردد

او . باران دور او تار تنيده بود. ار بوداز همۀ این پيش آمدها دور و برکن. موهومی زندگی می کند و کمترین ارتباطی با قضایای گذشته و کنونی ندارد

 . ميان این تارهای نازک خيس شده بود و قطرات باران مثل جانورهای لزجی بود که این تارها را می گرفتند و پائين می آمدند

 .شریف مانند یک سایۀ سرگردان در کوچه های خلوت و نمناک زیر باران می گذشت و دور می شد
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  به رئيس جمهور از ترکيهنامه ی شروین

 

. بشر موجودی است اجتماعی، که در سير مسير زندگی خویش همواره نيازمند اجتماع می باشد

همانطور که  . فرد را در تکامل یار باشد اجتماعی که در آن با ارتباطات و تبادالت معنوی و مجازی

چشمگيری در اکثر اوقات تحت مدیریت خانواده اش تربيت فرزند و رشد و شکوفایی اش، تا حد بسيار 

در نتيجه آداب و فرهنگ هر شخصی وابسته به . که خود یک اجتماع کوچک است، شکل می پذیرد

فرهنگ کشور ما ایران نيز برگرفته شده از یک . فرهنگ و رسم و رسوم ملت و کشورش نيز می باشد

ساليان متمادی و مخصوصا بعد از سری سنت های اصيل و اسالمی است که سرجمع در طی 

در کشوری که عالوه بر فرهنگ . انقالب نه تنها بر اجتماع، بلکه در حکومت نيز تاثير گذار بوده است

مردم در حکومت دیانت نيز همراه سياست گردید، بنابراین یکسری از خلق و خوی ها و یا روش های 

 . و حکومتی محروم می ماندمنتخب شخصی برای نوع زندگی نيز، از حمایت اجتماعی

 

این محروميت تنها عدم حمایت نخواهد بود، بلکه در بسياری اوقات در راستای نپذیرفتن یکسری 

گه گاه از مبارزاتی همچون استفاده از مجازات های شدید  عقاید و هویت های مختلف موجود،

وع مجازات نه به خاطر ادای اسالمی از سوی حکومت به اجرا در می آید و جالب است که ایراد این ن

 در اینجا نمونه .احکام اسالم بلکه به خاطر محو نمودن عقاید و هویت های غير قابل قبول چه در همان فرهنگ اصيل و سنتی و چه در اسالم است

 .ای از این بحث مطروحه را به ميان می آورم که وجود قشری از اجتماع را در کشور خودمان به اثبات خواهد رساند

 

ما در کشورمان : جناب دکتر احمدی نژاد، شما در سخنرانی خود در دانشگاه کلمبيا هنگامی که حرف از همجنسگرایان به وسط کشيده شد فرمودید

رمان اعم اصًال چنين چيزی نداریم و پس از شنيدن این کالم نه تنها در همان محفل بلکه در دنيا و باالخص روی لبان عده زیادی از همجنسگرایان کشو

از دختر و پسر لبخندی به تمسخر نشست که البته هيچ ذهن آگاهی نمی تواند بپذیرد که ریاست جمهوری یک کشور، که خود را نيز مردمی می 

یراد داند، از قشرهای گوناگون موجود در جامعه اش اطالعی نداشته باشد؛ پس بيان این جمله بی شک با سياست و یا افکار نهفته در درون شما ا

 .گردیده که نه تنها من بلکه تمامی ما این موضوع را برگرفته از همان وجود اخالق و سياست حاکی از فرهنگ و دیانت مذکور می دانيم

 

در اینجا من شخصًا به عنوان یک همجنسگرای کالسيک، نادیده گرفتن هویت هایی همچون خودم را در کشور بدترین و شدید ترین مجازات ممکنه 

 .نادیده گرفتن قشری از اجتماع که وجودشان چه در نظر اجتماع و چه در علم پزشکی سالهاست که به اثبات رسيده است. م می کنماعال

 

بالطبع خانواده من همچون دگر خانواده ها دوست دار فرزند خود و محتاط  تربيتم . جناب رئيس جمهور، من در خانواده ای مذهبی و اصيل متولد شدم

من از همان اولين سال هایی که بخاطر دارم، چه در اجتماع و چه در محيط پيرامون زندگی خویش، حس گرایش به همجنس، در تمامی .  اندنيز بوده

دوران زندگی ام همواره مرا همراهی کرده است و هميشه از آن لذت برده ام؛ حتی در سال های تحصيلم از همان دبستان این گرایش برایم 

ت تا به زمانی که در دوره تحصيلی راهنمایی به خاطر یک رابطه احساسی با دوست هم سن خودم، منجر به اخراج من و ایشان محسوس بوده اس

من شخصًا در طول تحصيل از هوش باالیی برخوردار بودم اما سال به سال به خاطر مشکالتی همچون مسأله ی فوق، توانایی . از مدرسه گردید

 سالگی به کمک اینترنت با ماهيت درونی خود بيشتر آشنا شدم و توانستم با دوستان هم نوع خودم ارتباط ١۶ر سن د. هایم رو به نزول رفت

آنها هم مثل من به خاطر مشکالت خانوادگی و اجتماعی در رابطه با همجنسگرا بودن، از همه لحاظ در زندگی خود دچار تزلزل . بيشتری برقرار کنم
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 . که هریک در شاخه های گوناگون علمی هنری فنی می توانستند جزء بهترین ها باشندافرادی از اجتماع. بودند

 

 در یک کشور عدم حمایت های اجتماعی می تواند هميشه استرس را برای زندگی شخص بدنبال داشته باشد و نتيجه این امر افسردگی های 

 . م کامًال آشکار استبسيار خطرناک خواهد بود که این موضوع نيز در زندگی من و دوستان

 

جناب رئيس جمهور، ما در کشور خود زحمتکشانی همچون دکتر فریدون محرابی را داریم که با زحمات فراوان فقط توانسته اند مبحث معافی از 

نسگرایی قرار نمی خدمت سربازی را برای ما پيگيری نمایند که این را هم مدیون دولت های پيشين هستيم، اما این امر در اولویت مسائل همج

گيرد؛ ما خواهان بررسی دقيق مشکالت و نيازهای موجود قشرمان از جمله هر چه روشن تر کردن مفهوم واژه ی همجنسگرا در اذهان عمومی 

ه و هميشه هستيم زیرا که بر خالف نظر شما ما در کشور خود همجنسگرایان زیادی اعم از دختر و پسر داریم که انسانيت آنها نادیده گرفته شد

 .قربانی بنيادگرایی اسالمی حکومت ایران بوده اند

 

 :جناب ریيس جمهور این جمله را از من به یادگار داشته باشيد

آری، چه مجازاتی شدیدتر و وحشيانه تر از این که رئيس جمهور و نماینده ی یک ملت که خود را نيز از مردم می داند آشکارا وجود قشری از ملت 

 .ر گرددخویش را منک

 

هم اینک در واکنش به سخنان حضرتعالی که، به گستاخی، وجود و هستی همجنسگرایان ایرانی را نادیده انگاشته اید با افتخار هویت واقعی 

 .خویش را در اینجا خواهم آورد تا نشان دهم به عنوان یک همجنسگرا وجود خارجی دارم و بی گمان همچون من بسيارند

 

  ی انسان ها از بند ستم و نادانیبه اميد رهایی همه

 

 

 رونوشت به

 شروین - *****دفتر ریاست جمهوری                                                       سعيد 

 : *******قوه قضایيه                                                           کد ملی -

 : *****           ش.                                          ش   مجلس شورای اسالمی          -     

 : **********   مجلس خبرگان رهبری                                      تلفن همراه-     

  شمسی          ١٣٨۶/٠٧/٢۵   سازمان ملل متحد                                                  -     

  ميالدی٢٠٠٧/١٠/١٧  نشریات و رسانه های داخلی                                       -     

 حوزه ها و مدارس علميه -

 دانشگاه های علوم پزشکی -

 رسانه های جمعی فعال در خارج از کشور -

 همجنسگرایان ایرانی -
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 از محبوبه . ..پاسخ 

 روان درمان گر

  

بلکه عدم توانایی ما در شناخت، قبول و ارزش گزاردن به آن تفاوت . از هم جدا می کنداین تفاوت های ما نيست که ما را "

  ."هاست

 ادری ُلرد، شاعر دگرباش

 

 

 

 

مدت بيست سال است که به عنوان روان درمان گر با ایرانيان و همچنين مليت های دیگر در ارتباط با مسائل و مشکالت . من محبوبه هستم

 . خانوادگی آنها کار کرده امهویت جنسی، و مشکالت 

. خواهيم پرداخت) همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان(در این ستون چراغ ما به مسائل و مشکالت دگرباشان جنسی ایرانی 

رای اگرچه بحث های تئوریک هم الزمه ی درک سياسی و اجتماعی ما می تواند باشد ولی هدف اصلی این ستون باز کردن دریچه ایست ب

 ... مطرح کردن تجربيات شخصی، مسائل و مشکالت هویت جنسی، روابط خانوادگی، مسائل و مشکالت روزمره و 

در اینجا از این جمع دعوت می کنم که به این فضای دوستانه قدم بگذارند و سؤال ها و مشکالت خود را مطرح کنند تا جواب های ممکن را با 

 .هم پيدا کنيم
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 :نامه ی یکی از خواننده هاپاسخ به 

 

 

دوست عزیز، نامه ی شما را مسئوالن نشریه برای من فرستادند و من در همين ستون آن را 

پيش از هر چيز باید بگویم من روان درمانگرم و در این ستون به سؤال هایی که . منعکس کردم

من از تمامی . شد می پردازمبرای نشریه چراغ در زمينه هایی که به رشته ی من مربوط با

مطالبی که در نشریه ی چراغ منتشر می شود اطالع ندارم و متأسفانه هميشه فرصت خواندن 

می دانم که این را شما برای مسئوالن نشریه ی چراغ نوشته . تمام مطالب یک شماره را ندارم

به دست من رسيد و در با این حال، این نامه . اید و به همين دليل روی سخن شما با آن ها است

این ستون منعکس اش کردم شاید با بررسی مختصر مشکلی که مطرح کرده اید به کاهش بار 

 . احساس گناه شما کمکی باشد

 

 این واقعيت که من اطالع دقيقی از آنچه در قرآن در ارتباط با همجنسگرایی ثبت شده است و همينطور در دیگر کتاب های مقدس نظير انجيل، تأثير

علم همجنسگرایی را گرایشی می داند که با تکيه به اراده . چندانی در پاسخی که علم برای توضيح همجنسگرایی به دست آورده است نمی دهد

به این ترتيب، گرایش جنسی امری است که خارج از کنترل فرد دارای . ی شخص قابل تغيير نيست، توسط دارو هم نمی شود آن را درمان کرد

با تکيه بر همين یافته، می شود تصور کرد که در شمار گناهان، که اعمالی هستند که بر اثر قضاوت وجدانی غلط و ميل به .  می باشدگرایش خاص

 . انجام عمل ناشایست بر دست و زبان گناهکار جاری می شوند، نيایند

 

ه های مربوطه را به بحث بگذارند و شاید تحليلی از قرائت های می شود از دوستانی که اطالع دقيقی از متن آیات قرآنی دارند دعوت کرد تا سور

 . اميدواریم مسئوالن سازمان و نشریه ی چراغ این دعوت را از دوستانی که شرایط الزم را دارا هستند، بنمایند. گوناگون در این زمينه به دست بياوریم

آنچه در نامه ی . نی بدل به گرایش جنسی خاص در بزرگسالی نمی شوداز این گذشته، دوست عزیز، تجربيات جنسی در سنين کودکی و نوجوا

خود در ارتباط با دوستان گی، که بر اساس تجربه ی جنسی در کودکی، و یا عاطفی بودن در برابر قدرت بدنی زیاد داشتن، که منجر به گی شدن و 

مردان گی، ممکن است . از حد نظرات شخصی پيش نمی رود سکسوال شدن می شود، مطرح کردید، اساس و پایه ی علمی ندارد و -یا بای

با آنکه مردانگی به معنای داشتن قدرت . گی بودن فرد تأثير خاصی بر روحيه ی فرد ندارد. حساس و عاطفی باشند، و یا خونسرد و قسی القلب

نيست و مردان بسياری دارای اندام ظریف و عاری از بدنی زیاد و خشونت رفتاری معنا می شود، اما این ویژگی نيز در ميان تمامی مردان غالب 

گی بودن فرد حتی با توجه به سليقه ی جنسی فرد، که گاه با تعریف مفعول و یا فاعل توضيح داده . خشونت رفتاری اند و دگرجنسگرا نيز هستند

ه جنسيت دیگری را در بدن دیگری حمل می کنند، در واقع تنها دوجنسگونگان هستند ک. می شود نيز ارتباط مستقيمی با مرد بودن شخص ندارد

نظير جنسيت زن در قالب اندام مرد، که این افراد نيز امروزه با عمل جراحی و مصرف هورمون های الزم به بدنی مناسب با هویت جنسی دست پيدا 

مردانی هستند که به جنس موافق و جنس مردان بایسکسوال . مردان گی، مردانی هستند با تمایل جنسی و عاطفی به همجنس خود. می کنند

 .  مخالف عالقه و کشش عاطفی و جنسی دارند

 

حدس من این است که .  معرفی می کنيد و این اطمينان خاطر شاید بتواند تأثير مثبتی در کاهش آن احساس گناه داشته باشد full gayشما خود را 

اگر اینطور باشد، بد نيست به دیگر بخش های شخصيت خود . ی خود به تردید می اندازداین گرایش تنها عاملی باشد که شما را در درستی و پاک

توجه کنيد و ببينيد آیا به قضاوت های خود در زمينه های دیگری که بنا به اسالم گناه به شمار می آیند شک دارید؟ در زمان حاضر، مداوم و با 
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.  با ميزان جرم های انجام شده در زمينه ی مسئوليت های اجتماعی بدل می شودگناه، کم کم. سرعت، دین به امری شخصی تبدیل می شود

بسياری از گناهان تأکيد شده توسط ادیان، امروز با سنجه ی عدالت اجتماعی و ميزان های حقوق بشری، از گناه بودن نازل می شوند و بسياری از 

اشخاص بسياری تجربه کرده اند و موفق شده اند که . جه ها به حد گناه می رسنداعمالی که گناه شمرده نمی شدند، امروز با توجه به همان سن

 . مؤمنان خوبی باشند و گرایش جنسی خود را نيز با رعایت اصول اخالقی نظير پاکدامنی و صداقت و وفاداری حفظ کنند

 .  زمينه داشته اند نظر خود را برای این ستون بفرستنداین بحث جای آن دارد که ادامه پيدا کند و دوستان دیگری که تجربه های موفقی در این
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 رويدادها

 ایدز در ایران

  تورنتو– بيست و چهارم نوامبر –متن سخنرانی آرشام پارسی 

 

ی داشته و در ارتباط با شرایط اجتماعی و حقوقی در گذشته بيشتر صحبت های من جنبه ی حقوق

فکر می کنم این اولين سخنرانی من در ارتباط با وضعيت بهداشت و . ر ایران بوده استدگرباشان د

 سپاسگزاری کنم که Canadian for Choiceسالمت جامعه ی دگرباش ایرانی است و باید از مسئوالن  

 .این فرصت را برای سازمان ایرکيو و من فراهم نمودند

هيچ کس به فکر ما نيست، هيچ کس شرایط سخت همين چند سال پيش بود، گالیه می کردیم که 

در سال گذشته مدیران سازمان . اما امروز دیگر چندان جای گالیه نمانده است. زندگی مان را نمی داند

ی بسياری از رسانه های داخلی و خارج. ایرکيو در بيش از صد سخنرانی، مصاحبه و جلسات گفتمان در اروپا و امریکای شمالی شرکت کرده اند

دگرباشان جنسی ایرانی را موضوع پایان نامه های خود قرار بسياری از دانشجویان وضعيت . وضعيت دگرباشان جنسی ایرانی را منعکس کرده اند

 به آن امروز جامعه ی جهانی از شرایط دگرباشان جنسی در ایران آگاه است و این یکی از ابتدایی ترین هدف های ایرکيو بود که خوشبختانه. داده اند

 .  دست یافته ایم

قبل از اینکه . یکی از مهمترین موضوعاتی که در ارتباط با سالمت و روابط جنسی هميشه مطرح می شود و مایه ی نگرانی است، بيماری ایدز است

. مد، همکاری می کرد با یکی از پزشکان سرشناس ایرانی که بر روی بيماری ایدز کار می کر٢٠٠٠وششگر حقوق دگرباشان جنسی شوم در سال ک

ما هم بر . آنها نمی دانستند روابط جنسی سالم چيست. افراد زیادی را دیدم که تنها به دليل نداشتن آگاهی جنسی مبتال به ایدز شده بودند

پرهيز «ات از عبارت اساس بخشنامه های دولتی اجازه نداشتيم که در مورد مسائل جنسی صحبت کنيم و تنها مجاز بودیم در بروشورها و یا در جلس

 . استفاده کنيم» از روابط جنسی پر خطر

 مسير زندگی من را به کلی عوض کرد و بيشتر به سمت مسائل حقوقی ٢٠٠١خودکشی یکی از دوستان بسيار عزیز همجنسگرایم در سال 

همواره در سازمان ایرکيو . ع به کار کردمدگرباشان جنسی کشيده شدم و به عنوان یک فعال حقوق دگرباشان جنسی و مدیر سازمان ایرکيو شرو

می دیدیم که خطر ایدز این قشر جامعه را بيشتر تهدید می کند زیرا . عالوه بر مسائل حقوقی، همواره بهداشت و سالمت جامعه را مد نظر داشتيم

تعداد معدودی کاندوم .  آن زمان نداشتنداکثر دگرباشان هيچ منبعی برای آشنایی با گرایش جنسی و روابط سالم جنسی همجنسگرایانه خود در

وقتی دليل عدم استفاده از کاندوم را می پرسيدم سرخ می . مصرف می کردند اما متاسفانه آنها نيز طرز صحيح استفاده از کاندوم را نمی دانستند

آنها از رفتن به . عدم استفاده از کاندوم بودخجالت، شرم و یا شاید ترس، عامل اصلی . شدند، سرشان را پائين می انداختند و ساکت می ماندند

 .  داروخانه و خریدن کاندوم خجالت می کشيدند، و به همين دليل، در نهایت سالمت خود را به خطر می انداختند و اصال  سراغ کاندوم نمی رفتند

یدز را یک بيماری غربی و ناشی از فساد، فحشا و بی در ایران این تصور وجود دارد که همجنسگرایی عامل بيماری ایدز است، و همچنين، بيماری ا

دو سال پيش مادر یکی از همجنسگرایان در گفتگویی حضوری به من گفت ویروس ایدز زمانی که دو مرد با هم . بند و باری های اخالقی می دانند

معتقد بود که رابطه ی زن و مرد به هيچ عنوان .  می کردارتباط برقرار می کنند ایجاد می شود و به روزنامه ها و مقاالتی که خوانده بود استناد

 . خطرناک نيست

چند ماه پيش سایت فارسی بی بی سی به نقل از  رئيس مرکز مدیریت . آمار مبتالیان به ویروس اچ آی وی و ایدز در ایران افزایش یافته است

 هزار ١۴ نفر اعالم کرد که  تعداد مبتالیان مرد ۵٨٧ هزار و ١۵ل بيماری ایدز را بيماری های وزارت بهداشت و درمان ایران شمار مبتالیان به ویروس ناق

اما آمار دقيق مبتالیان مشخص نيست و . اعالم شده بود)  درصد۶زیر ( نفر ٨٨۵و زنان مبتال به ویروس اچ آی وی  )  درصد٩۴حدود ( نفر ٧٠٢و 
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دکتر مينو محرز، رئيس مرکز تحقيقات ایدز تعداد . ان بسيار بيشتر از آمار رسمی استکارشناسان بهداشتی بر این باورند که شمار واقعی مبتالی

مبتالیان به ایدز را هفتاد هزار نفر تخمين می زند و این در حالی است که بيش از نيمی از آنها از ابتالی خود به ایدز اطالع ندارند و می توانند آن را 

 سال گذشته یعنی از زمان ٢١ر عباس صداقت، ریيس اداره ایدز وزارت بهداشت و درمان ایران می گوید در دکت.  ناآگاهانه به دیگران منتقل کنند

در تمام نقاط دنيا، تماس . مشاهده ی اولين بيماری ایدز در ایران تا کنون دو هزار و شصت و دو نفر بر اثر این بيماری جان خود را از دست داده اند

مهمترین عامل انتقال ویروس ایدز در ایران .  بيماری ایدز است اما در رسانه های ایرانی این مسئله حذف می شودجنسی بيشترین راه ابتال به

کارشناسان بهداشتی می گویند . معتادان تزریقی اعالم شده اند و پس از آن می توان از آميزش جنسی، انتقال خون و فرآورده های خونی نام برد

 پائين رو به افزایش است و تاکيد دارند که برای پيشگيری از ابتالی نوجوانان و جوانان، همکاری وزارت آموزش و پرورش، شيوع بيماری ایدز در سنين

باید گفت که هيج آموزش جنسی ای تا قبل از دانشگاه در ایران وجود . صدا و سيما و انجمن های غير دولتی با وزارت بهداشت و درمان ضروری است

 . گاه نيز تنها به مباحث مربوط به کنترل خانواده پرداخته می شودندارد و در دانش

در جامعه ای که صحبت از مسائل جنسی تابو است چطور می توان به راحتی . اما با توجه به شرایط موجود، آموزش صحيح کار ساده ای نيست

اری مطرح می شود و جامعه نظر مثبتی به مبتالیان به ایدز ندارد و این بيماری ایدز به عنوان یک ناهنج. آموزش های الزم را در اختيار مردم قرار داد

جزو ادبيات » پيشگيری«و یا » روابط پر خطر«متاسفانه به همين دليل واژه های کليشه ای مثل . مسئله معموال به صورت عمومی مطرح نمی شود

سمت  .  مهرآباد تهران پوستر بزرگي است با مضمون پيشگيري از ايدزیکی از دوستان می گفت  در فرودگاه. دولتی اطالع رسانی ایدز شده اند

که سمت چپ ) ABCمعروف به  (Use Condom و Abstinence ،Be Faithfulراست پوستر سه شعار جهاني براي کنترل ايدز نوشته شده است 

ز اینجا می توان فهميد که به کار بردن کلمه ی کاندوم چه ا. پوستر اين سه شعار اينگونه ترجمه شده است؛ پرهيز کن، وفادار باش و پيشگيري کن

 معضلی می تواند باشد پس آیا واقعا در چنين شرایطی می توان از ارتباط سالم جنسی و سکس سالم صحبت کرد؟ 

اقعا ارتباط جنسی قبل از ازدواج  را مطرح می کند اما آیا وABCدولت ایران .  آشنا هستيمABCالبته ناگفته نماند که همه با کمبودها و خطرات روش 

بين جوانان و نوجوانان ایرانی وجود ندارد؟ اکثر ما افراد زیادی را می شناسيم که روابط جنسی دارند اما در نهایت آن را پنهان می کنند و نگران کننده 

 اینکه خطر سکس دهانی اگر بيشتر نباشد کمتر هم ترین آنها اعتمادی است که جوانان به سکس های دهانی دارند و آن را سالم می دانند غافل از

زندگی . از طرفی با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در ایران رابطه های طوالنی مدت در بين همجنسگرایان آسان نيست. نيست

ا به سمت داشتن تعدد شرکای جنسی مشترک آنها با مشکالت بسيار زیادی مواجه می شود و متاسفانه در برخی مواقع قانون و جامعه فرد ر

سالمت . اما وظيفه ی ما تحميل کردن یک دستورالعمل نيست. سوق می دهد بنابراین وفادار بودن با تعریف دولت ایران شرایط خاصی نياز دارد

ه های خاص مانند تن فروشان، دولت ایران به هيچ عنوان حاضر نيست که گرو. جنسی، بی ارتباط با تعدد شرکاء جنسی، مسئله ای با اهميت است

قربانيان ایدز هميشه محروم ترین قشر جامعه . که تحت خطر جدی هستند را به صورت دقيق مطرح کند... دختران و یا پسران فراری، زندانيان و 

 .هستند و دولت ایران به دليل روش و قوانين ایدئولوژیک خود برخورد مناسبی با این گروه ها ندارد

. عدم اطالع صحيح عامل اصلی گستردگی ایدز است. پيش که ایران بودم به راحتی نمی شد که حتی در داروخانه ها کاندوم تهيه کردتا سه سال 

از رفتن به دکتر هم . دگرباشان سئواالت بسيار زیادی در ارتباط با روابط سالم جنسی شان دارند که معموال نمی توانند به راحتی از کسی بپرسند

سازمان ایرکيو . د، پيدا کردن منابع فارسی نيز ساده نيست و سایت های فارسی زبان نيز در ارتباط با دگرباشان سکوت آزار دهنده ای دارندترس دارن

 حدود دو سال پيش ویژه نامه ای در ارتباط با ایدز منتشر نمود و با همکاری چند پزشک به برخی از سواالت دگرباشان پاسخ داد اما با توجه به

محدودیت هایی که با آن روبرو بودیم و هنوز هستيم و رشد ميزان آشکارسازی دگرباشان نياز به آگاهی رسانی برطرف نشده و ضروری تر از گذشته 

سالمت و بهداشت جنسی یکی از مهمترین موضوعات امروز است و دگرباشان جنسی ایرانی نياز به این منابع اطالعاتی به زبان . هم شده است

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی مایل است که پروژه ی اطالع رسانی ایدز برای دگرباشان جنسی را آغاز کند و از تمامی سازمان . سی دارندفار

 .  های فعال در این زمينه دعوت می کند که با همکاری هم این پروژه را به سرانجام برسانيم
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  قوه ی قضائيه جمهوری اسالمی ایرانمتن نامه ی کميسيون حقوق بشر دگرباشان جنسی به

 

 ١٣٨۶ آبان ١۵

 رهبری جمهوری اسالمی ایران، محضر مبارک حضرت آیت اهللا سيد علی خامنه ای، مقام معظم

 

 حکم به استحضار حضرتعالی ميرساند که غرض از نگارش این نامه، تقاضای تجدیدنظر پيرامون پس از عرض سالم و تقدیم احترامات فائقه، محترما

 خردادماه سال ١٧نامبرده در تاریخ . در استان کرمانشاه ميباشد  ساله ایرانی مقيم شهر پاوه٢١اعدام قریب الوقوع آقای مکوان مولودزاده ، شهروند 

ر شناخته صورت گرفته بود، مقص  سالگی١٣دادگاه کيفری کرمانشاه در رابطه با چندین مورد لواط ايقاب که ظاهرا در سن   توسط شعبه هفتم١٣٨۶

  تنفيذ٨۶وکيل نامبرده، دیوان محترم عالی کشور حکم اعدام وی را در تاریخ دهم مرداد  علی رغم تقاضای استيناف. شده و به اعدام محکوم گردید

 .نمود

غم اینکه در این پرونده هيچ علير. در ایران و نيز مقررات بين المللی است نظر قاضی به حکم اعدام آقای مولودزاده، ناقض موارد متعدد قوانين حقوقی

این در حالی است . با مفعول مکره مقصر دانست ادله ای در مورد تجاوز به عنف و اکراه وجود نداشت، قاضی دادگاه متهم را به عمل لواط شکایت و یا

بازپرسی و تحت   عليه متهم در مرحلهشاهدان پرونده در برابر قاضی به ادای شهادت کذب و خالف واقع بر که در مورد تهمت لواط، هم شاکی و هم

اثبات صحت اتهامات اوليه در مورد عمل لواط، شاکيان را به پزشک قانونی  قاضی دادگاه حتی حاضر نشد برای. فشار ضابطان قضایی اعتراف نمودند

د، قانونی بودن این شواهد و به تبع آن حکم شواه بعالوه توسل به رویه های خالف قانون توسط مراجع غير صالح برای جمع آوری اسناد و .ارجاع دهد

 .دادگاه را خدشه دار نموده است

 :زیر فاقد وجاهت قانونی ميباشد اساس اطالعات جمع اوری شده توسط ما، حکم اعدام برای آقای مکوان مولودی بنابر دالیل بر

، تنها 1378 ق اتهامات وارده، در زمان انجام عمل لواط در سال هجری شمسی بوده و مطاب١٣۶۵سال   فروردین١١آقای مکوان مولودزاده متولد   -١

مطابق ". درصورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت آيفري هستند اطفال"  قانون مجازات اسالمی مقرر ميدارد که ۴٩ماده .  سال داشته اشت١٣

 ١٣٧٠مدنی، اصالحی   قانون١٢١٠ ماده ١به موجب تبصره ". از طفل آسي است آه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد منظور"  این قانون، ١تبصره 

 ".تمام قمری است سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال: "شمسی

 سال مرتكب شده اند ١٨هايي آه افراد زير  حكم مجازات مرگ نبايد براي جرم» : ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي۶ ماده ۵مطابق بند   -٢

قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول  مقررات عهودي آه بر طبق«  قانون مدني جمهوری اسالمی ایران مقرر ميدارد که ٩ماده  .«ادر شودص

مخالف   به تصويب مجلس شورای ملی رسيده و تاآنون نيز قانوني١٣۵۴که ميثاق ياد شده در سال  از آنجا. »منعقد شده باشد در حكم قانون است

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و هم ناقض قانون مدنی  اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين حکم اعدام آقای مولود زاده، هم ناقضبا 

 . جمهوری اسالمی ایران است

و مطابق " .  و مختار باشندمي شود آه فاعل و مفعول بالغ و عاقل لواط در صورتي موجب قتل: "  قانون مجازات اسالمی مقرر ميدارد١١١ماده   -٣

مي شوند مگرآنكه يكي از آنها اآراه شده  ضربه شالق تعزير ) ٧۴( هر گاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي آند تا "مجازات اسالمی،   قانون١١٣ماده 

محکوم عليه  اند، مجازات اعدام در مورد سال داشته ١٣متهم و هم شاکيان در زمان وقوع اتهام لواط  از آنجا که مطابق پرونده دادگاه، هم" . باشد

  .قابل اجرا نيست

دادگاههاي  قانون اصالح قانون تشكيل  ٣ ماده ٣مطابق تبصره . دادسراي شهرستان پاوه صورت گرفت بازپرسی های مقدماتی این پرونده توسط  -۴

ر و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسالمي تصويب و يكهزا مهر ماه که در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم( عمومي و انقالب 

و جرائم اطفال مستقيمًا در  ... هائي آه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است پرونده"، .)شوراي نگهبان رسيد  به تأييد١٣٨١٫٨٫١٢در تاريخ 

مولوزاده،  از آنجا که اتهام آقای". باشد ساير جهات ضرورت داشتهدادستان تحقيقات راجع به  شود، مگر آن آه به تشخيص مي دادگاههاي مربوط مطرح
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پرونده مرجع ذیصالح محسوب نگشته و لذا اقدام آن اداره در جمع  انجام عمل لواط در هنگام صغارت وی بوده است، دادسراي شهرستان پاوه در این

  .قانوني ميباشد آوری شواهد فاقد وجاهت

علم   قانون مجازات اسالمی مقرر ميدارد که١٢٠بعنوان ادله مورد استناد قرار گيرد، ماده  بط با لواط، علم قاضی ميتواندهرچند در پرونده های مرت  -۵

کذب بودن شهادت اوليه خود اعتراف نمودند، متهم در برابر دادگاه  با توجه به اینکه تمامی شاکيان پرونده به". از طرق متعارف حاصل شود"قاضی باید 

انهامات وارده به پزشک قانونی نفرستاد، معلوم  اتهامات وارده اصرار نموده، و قاضی نيز هيچکدام از شاکيان را برای بررسي و احراز ت خود ازبر برائ

 .خود را بدست آورده است نيست قاضی از کدام طریق متعارفی علم

ذیصالح صورت  ليه آنها را که در زمان بازپرسی و تحت آزار و اذیت مقامات غيرمتهم ، اعترافات او دادگاه تصميم گرفت که با وجود اعتراض شاکيان و  -۶

اقرار در "  قانون مجازات اسالمی، در مورد لواط ١١۶حالی است که مطابق ماده  این در. گرفته بود، به عنوان مستندات پرونده مورد استفاده قرار دهد

 ماآوان مولودزاده را با دستور دادستان شهر ٨۵مهرماه  این حقيقت که." ار و داراي قصد باشد نافذ است آه اقرار آننده بالغ ، عاقل ، مخت صورتي

پرونده، از روی اختيار نبوده و تحت  االغ در شهر چرخانده اند، نشان دهنده این نکته است که اعترافات متهم و شاکيان پاوه با سر تراشيده سوار بر

 .فشار صورت گرفته است

 

 جمهوری اسالمی، ظامرهبر معظم ن

 ميتوانيد از اختيارات قانونی و حقوقی خود استفاده کرده و تقاضای تعليق یا تنسيخ حکم حضرتعالی بعنوان باالترین مقام سياسی و مذهبی در ایران،

ما از آن مقام معظم صميمانه . قت نمایيدعفو آقای مولودزاده مواف دادگاه را نموده، یا خواستار اعاده دادرسی در این زمينه گشته، و یا حتی با تقاضای

اعتقاد ما، حکم اعدام آقای مولود زاده  به. قدرت قانونی خود بهره جسته و جان این شهروند بيگناه را از خطر مرگ نجات دهد تقاضامندیم که از

 .شخصی نابجا قرار گرفته و ناعادالنه ميباشد احتماال تحت تاثير مالحظات سياسی، اجتماعی، و

تمامی مردم، جدای از نژاد،  استفاده کرده و یاد آور گردد که موسسه ما، نهادی است که متعهد به دفاع از حقوق ین حقير مایل است از این فرصتا

هدف ما محو همه گونه . اعطای حقوق قانونی برابر به اقليت های جنسی ميباشد هویت جنسی و نحوه بيان تمایالت جنسی آنها بوده و خواستار

. تحت آزار و اذیت و تعقيب قرار گرفته اند بی عدالتی بر عليه کسانی است که بدليل هویت جنسی و یا نحوه بيان تمایالت جنسی شان تبعييض و

  .مربوط به تجاوز به عنف، مجازاتی ناعادالنه و نامتناسب با ماهيت جنحه است بعقيده ما مجازات اعدام، خصوصا در موارد

عاجزانه خواهشمنده تا ترتيبی اتخاذ فرمایيد که موجبات   معظم له برای حل عاجل این پرونده حقوقی خطير سپاسگذارم وپيشاپيش از مساعدت

 .مولودزاده فراهم گردد نجات جان آقای مکوان

 

 با تقدیم احترامات فائقه

 اتلبرووک پائوال

 مدیرکل موسسه بين المللی دفاع از حقوق دگرباشان

 executive_director@iglhrc.org : الکترونيک نشانی پست

 0012124306060 : شماره دورنما

 

 

 اما به تازگی .مدتی پس از اعتراضات جهانی آیت اهللا شاهرودی رئيس قوه ی قضائيه خواستار توقف حکم اعدام ماکوان مولود زاده شد: توضيح

 . شدخانواده ی ماکوان اعالم کرده اند که حکم اعدام او به زودی اجرا خواهد
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 آند  ها حمايت مي بهزيستي از دوجنسيتي

 . ايم اقدامات حمايتي از اقسام دوجنسيتي را در سازمان گسترش داده: رئيس سازمان بهزيستي آشور گفت: خبرگزاري فارس

١١:۵۶ - ٢١/٠٨/٨۶ 

 رفاهي حوزه شهري و / گروه اجتماعي

 

سازمان بهزيستي تقريبًا تنها نهادي است آه از : توگو با خبرنگار اجتماعي فارس گف ابوالحسن فقيه در گفت

اين افراد معموًال به . دهد  ها انجام مي آند و آارهاي مددآاري را در رابطه با آن افراد دوجنسيتي حمايت مي

ها اقداماتي را  براي رفع معضالت آن شوند و سازمان سعي آرده  خاطر مشكلي آه دارند از خانه طرد مي

 . انجام دهد

به دليل مشكالت فراواني آه افراد دوجنسيتي دارند امسال سعي آرديم اقدامات حمايتي :  اظهار داشتوي

 .  نفر را تحت حمايت قرار داديم٣٠٠ نفر آه شناسايي شده بودند، ١٠٠٠سازمان را از اين افراد گسترش دهيم و از بين 

 هزار تومان ۵٠٠ ميليون و ۴ك هزينه درماني اين افراد اختصاص داديم آه براي هر نفر اي را براي آم امسال براي نخستين بار بودجه: فقيه ادامه داد

 . هاي جانبي در نظر گرفتيم هزينه هزينه درمان و يك ميليون تومان آمك

وضعيتشان بهتر دهد آه با جراحي  گيرد آه جراحي شوند يعني تيم جراحي تشخيص  ها تنها به افرادي تعلق مي البته اين آمك: وي تصريح آرد

 . شود زيرا همه اين افراد قابل جراحي نيستند مي

هاي  شود آه شامل دادن بن و آمك جويان داده مي همچنين يك سري خدمات هم به صورت عمومي به مدد: رئيس سازمان بهزيستي آشور افزود

 . موردي است

هاي سازمان محدود است و قطعًا  بودجه: دو جنسيتي آافي است، اضافه آردهزينه براي درمان افراد  فقيه در پاسخ به اين پرسش آه آيا اين آمك 

 . هاست توانيم همه جوانب را پوشش دهيم و دادن آمك هزينه درماني به اين افراد اقدامي براي حمايت از آن نمي

ايم آه اميدواريم مورد توافق قرار   دولت ارايه دادهپيشنهادي را در اين رابطه به: وي درباره افزايش مستمري زنان سرپرست خانوار در سال آينده گفت

 .ها وارد ليست شوند  افزايش بودجه نداشتيم و سياست سازمان را بر اين گذاشتيم آه پشت نوبتي٨۶گيرد زيرا ما در سال  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8608210161 
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  ایدز را تضمين کند/ی ویبيماران اچ ااز  حمایت  بایدایران

 سازمان دیده بان حقوق بشر

   ٢٠٠٧، ٢٨نوامبر 

  
  دکتر کامران باقری لنکرانی 

   طبقه چهاردهم، ساختمان مهمه ٣١٠شماره 

  فازپنجم شهرک قدس  -  خيابان سيمای ایران 

  جمهوری اسالمی ایران  -  ١١٣۴۴تهران 

  

  جناب آقای لنکرانی 

  وزیر محترم،  

 این نامه را به منظور بيان نگرانی های خود و درخواست اخذ اطالعات بيشتر درخصوص آزمایشات بالينی ما 

 . برای درمان بيماری ایدز است، می نویسيمIMODو برنامه های مراقبتی که شامل اعمال کنترل بر روی استفاده از داروی جدیدکشف شده 

یک دوره زمانی دوساله   را برروی بيش از دویست بيمار درIMODی که اعالم شد دانشمندان ایرانی ما این موضوع را درماه فوریه سال جاری، زمان

اگر چه این آزمایشات هيچ گاه ثبت نشدند ونتایج به دست آمده هيچگاه صورت مستقل مورد تأیيد . امتحان کرده اند، خاطر نشان کرده بودیم

 یا داروی مشابهی، برخالف خطر IMOD می دهد که به شرکت کنندگان در این آزمایش ها، گزارش های مربوط به آزمایشات نشان. قرارنگرفت

به عالوه، ما نگران آن هستيم که این . احتمالی مهمی که این دارو برای زندگی افرادی که با این بيماری زندگی می کنند در بر دارد، داده شده است

  .   سب رضایت بيماران، همه یا برخی از آنان، به بيماران شرکت کننده داده شده باشددارو، یا مشابه آن، بدون اطالع قبلی و بدون ک

ظاهرا همه بيمارانی که درایران درمرحله " (اچ ای وی" بيمار مبتال به ١۵٠٠دليل نوشتن نامه ی امروز ما سخنان شما مبنی بر معالجه ی بيش از  

 نوامبر توسط خبرگزاری های ایرانی به نقل از شما گزارش ٢۵این خبر در روز .   استIMOD در ظرف سال جاری، و توسط داروی) پيشرفته هستند

  . شده است و سؤاالت بسياری را بر می انگيزد

 را گزارش کرده باشد در دست نيست، آیا اعالم این خبر به IMODاول ازهمه، با توجه به این که هنوز ارزیابی مستقلی که سودمندی وتأثيرگذاری  

معنای آن است که وزارتخانه ی متبوع برنامه ای در دست دارد که بار دیگر آزمایش بالينی مشابهی را به انجام برساند؟ آیا این آزمایشات ثبت خواهد 

و آیا ناظران مستقل حق دسترسی به بيمارانی که دراین ) مثًال از سوی سازمان های بهداشت جهانی و مجمع ثبت آزمایشات کلينکی(شد، 

آزمایشات شرکت می کنند را خواهند داشت؟ با توجه به اینکه این یک آزمایش بالينی محسوب شود، و یا نه، آیا افرادی که با ویروس ایدز زندگی می 

   هم دسترسی خواهند داشت یا اینکه این دارو تنها داروی دردسترس آنها خواهد بود؟ IMODکنند به گزینه های غير از 

 می تواند ٢٠٠٨، معاون وزیربهداشت، درمصاحبه های مطبوعاتی خود گفته است که نرخ آلودگی ایران به ویروس ایدز تا پایان سال سيد مؤید علویان 

درحالی که ما از تالش های این زراتخانه برای جلوگيری و مداوای بيماری .  هزار نفر برسد مگر آنکه مقررات جدیدی عليه شيوع آن اعمال شود١٠٠به 

 می تواند به صورت بالقوه جان بيماران و تالش IMODدردانی می کنيم، اعتقاد داریم که تصميم های اخير مبنی برترویج و استفاده از داروی ایدز ق

  . اچ ای وی وتهيه ی مراقبت های الزم برای جمع های آلوده را به خطر بيندازد-های انجام شده برای محدود کردن گسترش بيماری ایدز

هداشت وآموزش پزشکی باید دسترسی مستقل برای اثبات تأثيربخشی داروهای ویروسی را تضمين کند وآن را برای هرکسی که درایران با وزارت ب 

همچنين این آزمایشات باید ثبت شوند و نسخه هایی از این مطالعات دراختيار افکار عمومی . بيماری ایدز زندگی می کند قابل دسترس نماید

چنين ازاینکه درزمينه ی آزمایشات بالينی، رضایت آزمایش شوندگان از پيش گرفته شده و نيزدسترسی به مراقبت های عمومی مورد وهم. قرارگيرد

  . توجه قرارداده شود

  

  با احترام، 

  ژوزف ایمون  

  مدیر بخش بيماران مبتال به اچ ای وی و ایدز 

  سازمان دیده بان حقوق بشر 

  

  سارا ليا ویتسون 

  بخش خاور ميانه و شمال آفریقا  مدیر 

  سازمان دیده بان حقوق بشر 
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  است ها تعريف نشده خاصي براي دوجنسيتي  درماني هنوز تعرفه : مصري

 اقدامات اين وزارتخانه در سال جاري است اندازي اورژانس اجتماعي از مهمترين راه

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

  اجتماعي: سرويس

1386/06/06  

 را از ١١٠اورژانس اجتماعي در آنار اورژانسهاي سالمت و  اندازي وزير رفاه و تامين اجتماعي، راه

  .وزارتخانه در سال جاري خواند مهمترين اقدامات اين

تخصصي شهيد دآتر  خصصي و فوق، عبدالرضا مصري در حاشيه افتتاح پلي آلينيك ت)ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري

 آه مسائل امنيتي و انتظامي مردم را به عهده ١١٠در آنار اورژانس سالمت و  اندازي طرح اورژانس اجتماعي راه: لبافي نژاد در جمع خبرنگاران گفت

  .شدداشته با هاي به موقع و سريع را هاي اجتماعي و ارائه مشاوره تواند نقش موثري در آاهش آسيب مي دارد،

  .در صدد رفع مشكل وسيله نقليه و دستگاه اجرا آننده طرح هستيم  اعتبار اين طرح لحاظ شده و :وي ادامه داد

ميليارد تومان  900 ، پنج هزار و٨٣اين اعتبارات در سال : شده در بخش رفاه و تامين اجتماعي تصريح آرد مصري با اشاره به مجموع اعتبارات هزينه

  .بيش از دو برابر افزايش يافته است  ميليارد تومان يعني١٠٠ هزار و ١٢ر سال جاري به بود آه اين رقم د

تامين اجتماعي حداقل  امسال براي اولين بار سازمان: براي اولين بار در آشور اجرا خواهد شد، اذعان آرد هاي اين وزارتخانه آه وي در تشريح برنامه

بار سازمان بازنشستگي آشوري امكانات وام بازنشستگان را به دو برابر افزايش  مان افزايش و براي اولين هزار تو٢٠٠حقوق بازنشستگان خود را به 

  .همچنين اليحه حق اوالد و عائله مندي بازنشستگان در مجلس تصويب شد .داد

معلوالن   هزار واحد مسكوني براي٢٥ز هاي حمايتي در حال منعقد شدن است، بيش ا آه با دستگاه اي در سال جاري با تفاهم نامه: وي افزود

  .شود احداث مي (ره(سازمان بهزيستي و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش آميته امداد امام خميني 

آودآان تحت  اجتماعي در سال جاري و براي اولين در آشور رقم قابل توجهي براي آاشت حلزون شنوايي مصري با بيان اين آه وزارت رفاه و تامين

 سنجي از اهم  زايشگاهي به وسايل پيشرفته شنوايي و بينايي تجهيز مراآز:  سازمان بهزيستي آشور اختصاص داده است، اظهار آردپوشش

  .تولد را شناسايي و درمان آرد سازمان بهزيستي آشور است تا بدين وسيله بتوان مشكل شنوايي و بينايي آودآان در زمان اقدامات وزارت رفاه در

تحت پوشش نهادهاي   ميليون نفر از اقشار٩ها براي توزيع ميان  اين بن: توزيع بن اقشار آسيب پذير گفت ه و تامين اجتماعي در رابطه باوزير رفا

  .شود آاهش فاصله درآمدي و هزينه نيازمند به آمك هستند، پرداخت مي حمايتي و همچنين آساني آه تحت پوشش اين نهادها نيستند، اما براي

افراد داراي ) T.S خبرنگار ايسنا، مبني بر اعتبار اختصاص يافته براي شناسايي و درمان افراد مبتال به ارش ايسنا، مصري در پاسخ به اين سوالبه گز

  .اعمال جراحي آه مراحل قانوني را طي آرده باشند را نداريم هنوز آمار دقيقي از نيازمندان واقعي به:  گفت) اختالالت هويت جنسي

افراد شناسايي شوند  اي آه اين افراد داراي اختالالت جنسيتي را به صورت پايلوت آغاز آرده و تا مرحله بنابراين اختصاص اعتبار به: ادامه دادوي 

  .دهيم افزايش مي اعتبار اختصاص يافته به آنها محدود نبوده و در صورت نياز آن را

مراجع رسمي  است يعني آساني آه T.S  شناسايي افراد مبتال به  مشكل فعلي، :، اظهار آردنداريم مصري با بيان اين آه فعال مشكل اعتبارات

سرانه مشخصي از اعتبار را براي هر يك از اين افراد لحاظ آرد، چرا آه ممكن  از طرف ديگر، نمي توان. آشور براي آنها مجوز اعمال جراحي صادر آنند

همچنين در آشور هنوز تعرفه درماني مشخصي براي اين  .ار بهبود يابد اما فرد ديگر با پنج ميليون تومانبا يك ميليون تومان اعتب T.S شخص است يك

  .بستگي به پزشك معالج دارد آه چه ميزان دستمزد از بيمار خود دريافت آند قشر تعريف نشده است و اين تعرفه

اين زمينه  در. ند مجوزهاي قانوني از طرف مراجع قضايي و پزشكي قانوني استنيازم T.S افراد داراي اعمال جراجي: وي در پايان خاطرنشان آرد

  .اختيار سازمان بهزيستي آشور قرار داده است براي اولين بار در آشور وزارت رفاه اعتباري براي درمان اين جامعه هدف در

http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-987515 
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 نامه ی پرهام

 

 .ه شمابا درود ب

 .متأسفانه خبرهای بدی دارم

 .بهتر است از بدها به بدترها شروع کنم

و بر خالف سایر  !من هوموفوب هستم: در تهران، شيراز و شهرهای بزرگ لباسی هایی پخش شده که بر روی آن ها به زبان انگليسی نوشته شده

 .لباس های نوشته دار هيچ برخوردی با آن ها نمی شود

مثال در تابستان در تهران زنان مد سياه و قرمز داشتند و با آن ها . ح امنيت اجتماعی پليس تهران هنوز با مد گرایان نيز برخورد می کنددوم این که طر

 .برخورد می شد

 .سوم این که خبر های دانشگاه تهران حتما به گوشتون رسيده

، مرگ بر دیکتاتور، و استادانمان را آزاد کنيد، از او استقبال کردند البته پليس هنگام سخنرانی احمدی نژاد دانشجویان با شعارهای چرا فقط کلمبيا

 .هم پاسخ شدیدی با ضرب و شتم به آن ها داد

 یعنی همان قشری که جامعه ی همجنس گرایان ایران از آن ها انتظارات متفاوتی –اما مسئله ی مهم این است که قشر تحصيل کرده ی ایران

حتی برخی مخالفان اعدام، این عمل شنيع را . يب از همجنسگرایی به نام همجنسبازی یاد کرده و آن را گناه شنيع می دانند به شکلی عج-داشت

پس از سخنرانی احمدی نژاد هم برنامه هایی پر سرو صدایی چون بيست و سی بيشتر به این موضوع می . برای همجنس گرایان مجاز می دانند

 به موضوع مدل مو و ابرو و ربط آن با - که هر شب از شبکه دو پخش می شود-ارشی از همين برنامه ی پانزده دقيقه ایبرای مثال در گز. پردازد

یا در برنامه ای در شبکه خبر با حضور یک سردار نيروی انتظامی تهران عنوان شد با عالئمی که معنای . همجنسبازی و شيطان پرستی پرداخته شد

 !، در همين حين خبرنگار شبکه خبر پرسيد، مثًال چه عالئمی؟ وی عنوان کرد مثًال همجنسبازها. برخورد می شودشنيع و ضد مردمی دارند

در : برنامه های به اصطالح فرهنگی نيز به این سمت سوق داده شده اند، برای مثال مشکل دینی در روسيه را مورد خطاب قرار داده و می گویند 

 مسلمانند با مشکالت فرهنگی بسيار کمتری رو به رو هستند و همجنسبازی مانند سایر مناطق غرب زده ی چچن که قشر وسيعتری از مردم

برای مثال در مسکو جمعيت همجنسباز ی  آنقدر زیاد است که می توانند شهردار، ریيس مجلس، و حتی ریيس جمهور را برای !! روسيه رایج نيست

 !!ندقانونی کردن گناهان خود تحت فشار بگذار

این ها در حالی است که هنگامی که در پرونده ی اتمی روسيه از ایران حمایت می کند آنان پوتين را شخصيتی متعادل و طرفدار حق عنوان می 

پخش می با فرض این که این برخورد از اول انقالب تا کنون رایج بوده می توان عنوان کرد که برنامه های همجنسگرا ستيز اکنون در ساعاتی . کنند

 .شوند که بيشترین بازدید کننده را دارند

این برنامه ها آنقدر تأثير گذارند که من در دبيرستان از همکالسی هایم کتک خوردم و مجبور شد به دليلی که خودم آن را افت تحصيلی عنوان کردم 

 .فشار گذاشتند تا ارتباطم را با همه ی دوستانم قطع کنمدر این جریان پدر و مادرم از ماجرا با خبر شدند و مرا تحت . دبيرستان را عوض کنم

 .اکنون من به صورت اجباری به روانشناسی می روم. اما در این ميان مشاور دبيرستان خيلی کمکم کرد

ًا این است که قدرت اما کار قرص ها دقيق. در ابتدا با عنوان این که قرص ها برای تمرکز روی درس هستند به من داده شدند! و قرص های اجباری 

 !این قرص ها برای مصرف برای دپرس ها و مانيک ها است و تجویز یک پزشک تحصيل کرده ی لندن است. تخيل را از انسان می گيرد

PMS-Lithium Carbonate 

له بعد از خوردن قرص ها به بهانه ی بالفاص. از آن جایی که مجبورم جلوی دیگران قرص را قورت  بدهم راه حلی پيدا کرده ام که قرص ها را خنثی کنم

 .این که شير خيلی دوست دارم یک ليوان شير پر چربی می خورم، این بهترین راه حل است

از آن جایی که بی اف من مدتی پيش و در جریان همين اتفاقات خودکشی کرد، من هيچ نيازی نمی بينم که در ایران بمانم ، مخصوصًا کنار خانواده 
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از آن جایی که پاسپورت من تا آخر اسفند اعتبار دارد تصميم گرفتم کارهای خروج ام را به . مجبور شدم کارم را هم کنار بگذارم! ستيزای همجنسگرا 

اما به من گفتند با توجه به این که . عنوان بورسيه به مسکو یا سنت پطرزبورگ از طریق دوستان روسم و یا سازمان همجنسگرایان روسيه انجام دهم

 .از طرف دیگر برای خروج باید یک وثيقه ی پانزده ميليون تومانی بگذارم. ن می خواهم بدون اجازه ی پدر و مادرم بروم به زمان بيشتری نياز دارندم

را هم به خوشبختانه به من گفته اند اگر نمره باالیی در آزمون روسکاسموس سازمان فضایی روسيه کسب کنم عالوه بر هزینه ی بورسيه این هزینه 

 .کمک سازمان همجنس گرایان روسيه پرداخت می کنند

می توانم تا دوسال دیگر از خانواده جدا شوم و تنهازندگی ! اما آن چيزی که مشخص است این است که باید چهار تا شش سال را در ایران بمانم

 .در این صورت آینده ی خودم را تضمين کرده ام. بگيرماما خيلی باید روی درس هایم دقت کنم تا بتوانم در این مدت نمره ی باال . کنم

 در ضمن در وصيت سينا بی اف من خانه ی وی به حساب بيماران خاص و ماشين وی به نام من نوشته شده بود که با تهدید پدر و مادر سينا مجبور 

واقعًا . من حتی نمی دانم کجا خاکش کردند.. خواهد بوداالن تنها یادگاری که ازش دارم یک حلقه است که تا آخر عمر پيش من . شدم سکوت کنم

 .این انصاف نيست

 .در آخر، نگران آینده ی نه تنها همجنس گرایان ایران بلکه جهان هستم

که در خبرهای نااميد کننده ای از به قدرت رسيدن هوموفوب ها در مجلس اسپانيا به گوش می رسد اما در مراکش اوضاع رو به بهبود است تا جایی 

 !این کشور مسلمان و پادشاهی گی کارناوال برگزار شد

این یک مجله . انگشتر : راستی یک خبر خوب این که نگار فروزنده بازیگر ایرانی به کار عجيبی دست زده و البته در این موقع جرأت زیادی به خرج داده

این ! بعد هم نگفتند برای چی سانسور شده. به طور کامل سانسور شد) هااخراجی (البته آخرین بازی او در فيلم جنجالی ! ی پر فروش در ایرانه

 !!!!اتفاقات بعد از این مصاحبه بود

 .کافه ستاره یکی از اون هاست.  سالشه و در چند سریال موفق و سينمایی جنجالی بازی کرده٢٨تازه 

 .  او هم اجازه ی پخش در ایران نيافتهمين کار رو هومن سزاوار خواننده ی مجاز هم انجام داده که آخرین آلبوم

 .برای همه ی شما آرزوی موفقيت می کنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   و روشن   دست و                                                                                                                            پنجم و  شماره  سی–   ٩٣  

 

 چاپار

 .يمينيم اینجا می گچون همدیگر را نمی ب

 .بفرستيد editor@irqo.net  خود را به آدرس ی هایخبرها و آگه

 

 

 

 تولدتان مبارک

 

 حسين       طناز     مجتبی     فرهاد      
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 پناهنده ها

 

 .مجتبی و محمدرضا پس از دو سال انتظار که در ترکيه به سر آمد، وارد کانادا شدند و هم اکنون در تورنتو اقامت دارند •

 .آذین پس از مدت ها انتظار ترکيه را به مقصد کانادا ترک کرد و هم اکنون در مونتریال اقامت دارد •

  .بيز، پناهجوی دگرباش ایرانی در سوئيس پذیرفته شدباالخره درخواست پناهندگی کام •

 .کامران پناهجوی دگرباش ایرانی پس از نزدیک به چهار سال ترکيه را به سمت استراليا ترک خواهد کرد •

ه پذیر به دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا پرونده ی شقایق و نازنين را برای انجام مراحل اسکان در کشور پناهند •

 .سفارت امریکا فرستاد

 .درخواست پناهندگی حميدرضا پناهجوی دگرباش ایرانی توسط دفتر کميسریای عالی پناهندگان در آنکارا پذیرفته شد •

 .در ماه گذشته بيش از ده دگرباش ایرانی در کشورهای اروپایی و ترکيه درخواست پناهندگی کرده اند •

 در امریکا می باشد در خطر بازپس فرستادن به ایران قرار گرفته است و تا به ١٩٩٩انی که از سال حسن پرهيزکار پناهجوی دگرباش ایر •

 . نفر کمپين توقف بازپس فرستادن حسن به ایران را امضا کرده اند۶٠٠حال بيش از 

 های مشترکی را با سازمان سازمان الفاتحه که مربوط به دگرباشان مسلمان است برای حمایت از پناهجویان دگرباش ایرانی همکاری •

 )برای اطالعات بيشتر با ایرکيو تماس بگيرید (.ایرکيو آغاز کرده است
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 رسانه ها

 

 

  مجله ی الکترونيکی همجنسگرایان ایرانی- ماها

Majaleh_maha@yahoo.com 

 

 نسگرایان ایرانی  ماهنامه ی ادبی همج- دلکده

delkadeh@gmail.com 

 

 نامه ی دگرباشان ایرانی  فصل– ين کمانرنگ

majalehranginkaman@gmail.com 

 

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی – چراغ

www.cheraq.net 

member@irqo.net 

 

   نشریه ی لزبين های ایرانی– همجنس من

hamjenseman@gmail.com 

 

 ) به صورت الکترونيکی منتشر خواهد شدتوسط سازمان ایرکيو( اولين مجله ی همجنسگرایان ایرانی  – هومان

 

 . دومين نشریه ی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی منتشر خواهد شد– ضيافت
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 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 ارسیآرشام پ

     

 : سازمانهمکاران   

saba@irqo.net  صبا راوی 

     

saghi@irqo.net  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

info@irqo.net    عمومیروابط  

  

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی


