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اما در هيچکدام از وبالگ های دگرباش در رابطه داشته گر چه نياز حياتی دگرباشان به تغيير قانون و تحول فرهنگ، دولت و مردم را زیر ذره بين ما نگه  

انی مثل دیگر کانون در دامن بشر و صلح بيندازد اظهار نظری نشد و گر چه برای جنبش دگرباشان جنسی ایر" ممکن بود؟"ایران اتمی  با خطری که

های معترض به دولت و منتقد فرهنگ، یافتن نقطه ی ضعف برای شليک مقوله های مستدل، حياتی است، اما دگرباشان از این فرصت هم با حوصله 

گذشتند و این شد که سکوت ناگهانی که پس از گزارش آژانس اطالعاتی امریکا در سراسر ایراِن اپوزیسيون و 

 . اصالح طلب ایجاد شد در جامعه ی دگرباشان ایجاد نشدکوششگر سياسی و 

دگرباشان به دليل جایگاهی که اشغال نمی کنند با حساسيت بيشتری اول به منظره ی نقض حقوق بشر نگاه 

می کنند بعد به مناظر دیگر و به دليل حجم باالی حقوق نقض شده شان درک بيشتری از حياتی بودن عدالت 

 شرط و برای همه دارند و شاید به همين دليل ساده اولين خطری که به گمان ما دولت ایران اجتماعی بدون قيد و

با یا بی تسليحات اتمی برای صلح و امنيت جهان ایجاد می کند آسيبی است که به امنيت اجتماعی و جانی مردم ایران وارد می آورد و نه حمله ی 

ما می بينيم که خطر .   هنوز اتفاق نيفتاده، و این از روی دورنيندیشی نيست از واقعيت بينی استاحتمالی به کشوری دیگر و در کجای آینده ای که

 .دولت ایران برای حقوق بشر همين حاال و بدون دست درازی به انرژی اتمی از تحمل خارج است

 با نقض همه جانبه ی حقوق انسانی مردم ایران دولتِ حاضر حتی اگر بچه ی بد صحنه ی جهانی نباشد و قصد حمله به جهان نداشته باشد هنوز

این خطر به دليل اینکه واقعيت موجود است و موکول به آینده نيست باید توجه تحليلگران . برای ایران و نه  فقط اقليت های جامعه خطر ایجاد می کند

چرا نکرده؟ آیا خطر جانی دولت ایران . ورد، به خود جلب کندرا بيشتر از خطری احتمالی که ایران با جلب حمله ی کشورهای خارجی به سر ایران بيا

برای امریکا و در نتيجه ی آن خطر جانی دولت امریکا برای ایران، مهم تر از خطر جانی دولت ایران برای ایرانيان است؟ یا بر اساس عادت فرهنگی، 

و یا (برساند و نام آن را بگذارد مبارزه با لکه ی ننگ " قتل"ردم ایران را به مسئله در چارچوب قتل ناموسی تحليل می شود و دولت ایران اجازه یافته م

و از مجازات مصون بماند چون دولت قيم ملت است و اختياردار است؟ شاید تنها زنان و دگرباشان بتوانند واقعيت نقض حقوق ) اسم های دیگر مشابه

ان و دگرباشان شباهتی که ميان به قتل رسيدن به دست قاتل خيابانی و مأمور اعدام و پدر بشر در ایران را برای باقی مردم معنی کنند چون فقط زن

خانواده وجود دارد را به چشم دیده اند و می دانند که دست اعضای خانواده باید از اعضای خانواده کوتاه باشد و به همين نسبت، جمهوری اسالمی 

همانقدر خطر برای صلح جهانی ایجاد می کنند که با حمله ی احتمالی به مردم کشورهای دیگر و و دولت هایش با نقض حقوق انسانی مردم ایران 

دست دولت های جمهوری اسالمی به همان اندازه از نقض حقوق انسانی مردم ایران باید . یا با ایجاد احتمال حمله ی کشورهای دیگر به مردم ایران

اینجاست که منتقدیِن اصالح طلب دولِت حاضر که وسيعترین امکانات قانونی را برای توضيح و کوتاه باشد که دست دولت های خارجی و مشکل 

از روش های فعاالن اصالح طلب یکی بی خطر نشان دادن شکنجه و یکی بی خطر نشان . تفسير در دست دارند در این گونه موارد آبروداری می کنند

اما زندانزده .  با این استدالل که اگر مردم از زندان بترسند از زندان می ترسند)یر مردم شدهکه سرنوشت عمومی و ناگز( دادن زندان بوده است 

فراموش نکنيم که این استدالل به احتمال بسيار بسيار زیاد از . شدن مردم به تنهایی راهکار مناسبی برای مبارزه با نقض حقوق مدنی مردم نيست

ر چيزهایی که حفظ حقوق فردی افراد جزو آن نيست ریشه می گيرد و نيز از فرهنگی که عادت ندارد یا عادت به حفظ ظاهر و حفظ آبرو و حفظ دیگ

اگر حقوق فردی مردم ایران، و نه فقط حقوق گروه های شایسته، در نظر گرفته شود، خشونتی که . صالح نمی داند دست ظلم خانگی را کوتاه کند

فرهنِگ بی خبر از عدالت اجتماعی، بيش از تمام هياهوهایی که در دوره ی ریاست جمهوری آقای هم در قانون اساسی ثبت شده است و هم در 

احمدی نژاد و به بهانه ی ریختن آبروی ایران در حضور رهبران کشورهای جهان بلند شد، صدای اعتراض منتقدین را بلند می کرد آنقدر که دست شان 

 . هم بلند شود

ن به راه رعایت احترام مردم کشاند به خاطر آن است که در فرهنگ مردم هنوز حق مردم جایگاه شایسته ی خود را پيدا اگر دولت و رژیم را نمی توا

 جان آدم هنوز هم به جان آدم نيست به ميزان اعتبار اجتماعی شخص است و همين فرهنگ است که هنوز هم چهره های ارزش. نکرده است

هوری اسالمی بيرون می کشد و چهره های بينام و چهره های دیگر را ول می کند زیر تيغ مأموران دولت های شایسته را با سرعت از زندان های جم

" خشونت آشکار" و منطق کوچه بازاری وی می داند و نه  موقرآقای شمس الواعظين گناه بزرگ آقای احمدی نژاد را کمبود وجنات. جمهوری اسالمی



   و روشن   دست و                                                                                                                           ششم و   شماره  سی–   ٣  

به احتمال خيلی زیاد جناح های مختلف تحليل گران اصالح طلب بعد از انتخاباتی که می . ا و خيابان های ایراندولت آقای احمدی نژاد عليه خانه ه

آید تحليل های واقع بينانه تری ارائه خواهند داد و شاید همراه ما به همين نتيجه برسند که آنچه اهميت حياتی دارد رعایت حقوق فردی و حقوق 

گذراندگانی مثل آقای گنجی هم سعی زیاد در حفظ اش می کنند و -سر-از-دم است نه آبروی انقالب که حتی مرگاجتماعی و امنيت روانی مر

بخشی از اعتبار خود را به همين خاطر گم می کنند و اینگونه ساده دلی های رئيس جمهور سابق اصالحات تبدیل می شود به خطای عمومی همه 

و این قادر نيستند ربطی به حقيقت ندارد چون به همان . مود می شود که قادر نيستند، اصوال قادر نيستندی چهره های اصالح طلبان و اینطور وان

به این . اندازه که چهره های اصالح طلبان قادر نيستند بدنه ی اصالحاتطلبيدن قادر است و راه ادامه ی حيات اش شراکت در قدرت است و می کند

انات راه یافتن به بهشت برخوردار نيستند تأمين حداقل حقوق مدنی و رعایت موازین حقوق بشری در روی زمين از دليل ساده که همه ی مردم از امک

کمترین خدماتی است که یک رأی گيرنده می تواند به رأی دهندگانش وعده بدهد و برای رأی دهندگانش تأمين کند و این را به زبانی بگوید که برای 

اقليت های جنسی ایرانی به دالیل اجتماعی و طبيعی، اکثریت پنهان اند و در زاویه هایی از . این حقوق اند مفهوم باشدرأی دهندگانی که متقاضی 

موقعيت قرار دارند که به پشت و روی رفتار دولت و تحليل گران سياسی ناظر است و همين امکان تماشا است که امکان انتخاب اولویت ها را اینطور 

تحليل ما این است که بزرگترین خطای دولت های جمهوری اسالمی نقض موازین حقوق بشر . ایم در دسترس ما قرار داده استکه انتخاب کرده 

منتقدین دولت هنوز . نباشد. است و بر همين اساس می شود گفت که اتقاق مهمی نيفتاده، جمهوری اسالمی مسلح به سالح های اتمی نيست

شاید بشود مفهوم اصالحات را به تغيير در قانون اساسی نزدیک کرد و قانون . ، لزوم خاصی ندارد اما تغيير، دارددليل برای اعتراض دارند، سکوت

 .  اساسی را به موازین حقوق بشری نزدیک کرد تا این اميدواری باشد که دولت از نقش زندانبان مردم خارج شود
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 بری زنان همجنسگرا و تغيير برای برا

 واراند

 

 این جمله را کسانی که دستی بر آتش تحوالت اجتماعی اخير در ایران دارند و البته از فعاليت. تغيير برای برابری

 .های حق طلبانه ی زنان در ایران اطالع دارند بارها شنيده اند های جنبش

 طيف جامعه را مورد بررسی قرار داد زادی های اجتماعی مربوط به اینآبرای این که بهتر بتوان موضوع حقوق زن و 

 .  به انقالب مشروطه؛ به یکصد سال قبلد برگشتبای

شاید تا آن زمان دخترانی در جلسات درس سنتی مورد . ها برای اولين بار بحث تحصيل زنان مطرح شد در آن سال

جز مدارسی که به نداشت تعليم قرار می گرفتند اما مدارس به شيوه ای که در کشورهای دیگر مرسوم بود وجود 

ها اولين جرقه برای حضور دختران در   اما در آن سال.ها بود و بيشتر ارامنه ی ساکن تهران و جلفای اصفهان از آن بهره می بردند مربوط به اقليت

 . مدارس زده شد و این نقطه ی عطفی بود برای رعایت حقوق شهروندی زنان و دختران جامعه ی ایرانی

 جامعه بودند که توجهات ازه نخستين بارقه های  مدرنيته با کشف حجاب در عصر رضا شاه پهلوی بوقوع پيوست، همواره زنان، طيفی از زمانی ک

های مهمی را در  دربار قاجار و یا قبایل و  باید اذعان داشت که تا قبل از این دوران گرچه هر از گاهی زنان نقش. خاص را به خود معطوف می داشتند

یر داشتند و گاهی ریاست نيز می کردند، اما این اتفاق بسيار به ندرت می افتاد و هميشه زنان در سایه ی مردان قدرت طلب و سلطه گر قرار عشا

 . داشتند

ه ان بهای دولتی درجدایی دین از سياست در دوران پهلوی دوم زمينه ی حضور زنروش عنوان عنصری مذهبی و البته تثبيت ه با برداشتن حجاب ب

 قرار گرفتن زنانی همچون  شيرین عبادی در جایگاه اولين زن قاضی . برابر با مردان برخوردار بودند مساعد شدعنوان شهروندانی که از حقوقی نسبتًا

زنان در ارتش و های آخر سلطنت پهلوی و همچنين حضور  عنوان مدیر کل گمرک ایران در ساله در ایران و یا انجام وظيفه ی ماندانا زند وکيلی ب

 . شد عنوان انسانی که دارای حقوق است،  داده میه داشت  که در این دوران به جایگاه زن باعتباری نيروی نظامی و شهربانی، نشان از 

چه بعد از چند  گر.ها برای  دخيل کردن قدرت زنان در جامعه متوقف شد  تمام تالش١٣۵٧اما با وقوع انقالبی همه گير در عرصه های مختلف در سال 

 زنان بار دیگر در تصميمات دولتی دخيل شدند اما بعد از گذشت سی سال از انقالبی که بوقوع پيوست، ،های اول انقالب سال و از التهاب افتادن ماه

ده بل حقوق قابل برای احقاق حقوق طبقه ی ضعيف و عامه، که تصور می رفت مورد  ستم واقع شده اند، می بينيم که نه تنها حقوقی احيا نش

 . و قشر تحصيل کرده البته،  پایمال می شود، توجهی  از مردم طبقه ی متوسط

 تهران و شهرهای کردنشين تحرکات بسياری از جانب زنان برای احقاق حقوق بحق خود و به چالش کشيدن قوانين   این روزها در ایران و خصوصًا

 .  که همين اواخر در مجلس شورای اسالمی مطرح شده، انجام گرفته استحقوقی منبعث از عرف و شرع  و تبصره های عجيبی

زنان بسياری همچون جلوه جواهری، مریم حسين خواه و دالرام علی، در تهران به جرم فعاليت در کمپين یک ميليون امضا و اتهاماتی همچون اقدام 

زیر پوشش فعاليت برای کمپين یک ميليون امضا به زندان رفته و ه گروه پژاک يلع و  روناک صفار زاده  در کردستان به جرم فعاليت ،عليه امنيت ملی

 . اند

رفتن سطح آگاهی ها و دانش زنان ایرانی و باال رفتن آمار زنان تحصيل کرده باعث شده است تا زنان بيش از پيش نسبت به  های اخير باال در سال

 .آنان تحميل می گردد حساس شوند معه ی اسالمی برهای ناروایی که در جا آینده و سرنوشت خود و تبعيض

های قابل توجه زنان  عنوان برنده ی جایزه ی صلح نوبل و بسياری دیگر از فعاليته  در ایران، ب۵٧انتخاب شيرین عبادی، اولين زن قاضی قبل از انقالب 

عث شد تا زنان بر توانایی های خود اعتماد بيشتری پيدا کنند و در و مشکل ساز، با در زمينه  های مختلفی همچون هنر با وجود قوانين دست و پاگير

 . عرصه های بين المللی بدرخشند

 ثير آنها در جامعه ی همجنسگرای ایرانی خصوصًاأها و ت اما بعد از همه این تفاصيل و نقش زنان در پروسه های مهم اجتماعی، باید این واکنش
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 .  طيفی که بيشتر مورد توجه باید قرار بگيرد زنان همجنسگرا هستندیاناما از بين همجنسگرا و .داد  قرارهمجنسگرایان داخل ایران را مورد توجه

 : الی که برای هر ذهن جستجوگری مطرح می شود این استؤبراستی س

 ؟ ه اندرا اشغال کردزنان همجنسگرا در پروسه های اجتماعی و مبارزه برای از بين بردن قوانين زن ستيز چه جایگاهی 

زنان همجنسگرا بخش قابل توجه اما پنهانی را در جامعه ی همجنسگرا بازی می کنند که تا همين چند سال پيش، تا قبل از این که اینترنت پا به 

خبر بودند و  بخش قابل توجهی از جامعه و از جمله مردان  همجنسگرا از واقعيت وجود زنان همجنسگرا بيعرصه ی اجتماع ایرانی بگذارد، تقریبًا

 . تصوری از حضور آنان نداشتند

له ای که  امروز حائز أ اما امروز به یمن وجود اینترنت و آشنایی همجنسگرایان با یکدیگر، زنان همجنسگرا نيز نمود بيشتری پيدا کرده اند اما  مس

 .ست  نقش زنان همجنسگرا در پروسه های مهم اجتماعی در ایران است ااهميت

های اجتماعی  ت قریب به اتفاق صاحب نظران در مسایل مربوط به همجنسگرایان، بر این امر که گرایش جنسی هيچ دخالتی در فعاليت گرچه اکثری

ا بخصوص زنان  هندارد صحه می گذارند اما نباید نقش ذهنيات برابری طلب بودن و روحيه ی مبارزه برای بدست آوردن حقوق بحق خود را در انسان

عنوان ه  همجنسگرایان در حال حاضر سعی در برداشتن تابوهای جنسی  و مرزهای جنسيتی و اثبات همجنسگرایی ب و از آنجا که کًالنادیده گرفت

  و البته زنان همجنسگرا در این بين بعلت ضربه پذیر بودن از طرف خانواده و جامعه — گرایشات جنسی نوع بشر دارند یگرایشی طبيعی در مجموعه

رسيم که گرایش   به این نتيجه می— تبعيض های همه جانبه چه از لحاظ زن بودنشان و چه از لحاظ همجنسگرا بودنشان قرار می گيرندبيشتر مورد

 . ثر در به جلو راندن اهداف برابری طلبانه ی در  جامعه باشدؤ مثل همجنسگرایی می تواند یک عامل م ایجنسی

علت نوع تربيت و تفکراتشان امکان کمتری ه  سنتی رشد می کنند، از طرفی بگینانی که در محيط خانوادبه تجربه ثابت شده که زنان خانه دار و ز

شان و یا پدر، برادر و  های بيرون از خانه دارند و از طرفی دیگر نيز امکان دارد از سوی شریک زندگی برای پرداخت به امور اجتماعی گسترده و فعاليت

 . و اجتماعی به نفع زنان منع شوندای مدنی هشان از فعاليت قيم

هایی که بر یک جنس خاص اعمال می شود،  های همجنسگرایی معتقد به از ميان برداشتن مرزهای جنسيتی و محدودیت نجا که جنبشآ اما 

 های فردی است، صحه می زندگی به روش همجنسگرایانه که مبتنی بر آزادی عمل هر دو نفر درگير در این رابطه و حفظ آزادیبه هستند و البته 

های بيشتری برای تشریک   برای  طرفين این رابطه با توافق برای رسيدن به اهداف بزرگی  که پيش از این برشمرده شد فرصت، مطمئنًاندگذار

 . مساعی در مسایلی از این دست وجود دارد

های اجتماعی و تالش برای  ، زمينه ساز فعاليتدادیده گرفته می شوکه توانایی هایی دارند که  ن، نظير این در این بين ذهنيات زنان همجنسگرا

 . شود  رسيدن به اهدافی همچون برابری جنسی و تغيير قوانين زن ستيز در مجموعه قوانين جمهوری اسالمی می

 رفع قوانين ضد زن مورد بررسی قرار وری یک ميليون امضا برایآهای همچون کمپين جمع  از چند دیدگاه می توان نقش زنان همجنسگرا را در فعاليت

 . داد

 . ایرانی مورد ظلم و تعدی های خانوادگی قرار می گيرند/ زنان همجنسگرا به مانند دیگر زنان  جامعه ی  اسالمی  -١

 . ندهای شهرهای بزرگ مورد اهانت و سختگيری های نيروهای دولتی قرار دار زنان همجنسگرا به مانند دیگر زنان جامعه در خيابان -٢

دست آوردن شغل دلخواهشان، گرچه در بسياری از اوقات توانایی های بيشتری  نسبت به ه زنان همجنسگرا همچون دیگر زنان برای ب -٣

 . زنان دگرجنسگرا دارند، با مشکالت زیادی مواجهند

 . دتفاوت در پوشش و ظاهر زنان همجنسگرا باعث ایجاد نظرات نامساعد نسبت به ایشان          می شو -۴

 . های اجباری که براساس سنت و عرف مذهبی انجام می گيرد در مورد دختران همجنسگرا هم انجام می پذیرد  ازدواج -۵

ایرانی به وفور یافت وجود دارد در مورد زنان همجنسگرا هم وجود دارد و چه / افکار منفی و تجاوزهای جنسی که در جامعه ی اسالمی  -۶

 . د اخالقی که به زنان همجنسگرا نسبت می دهند نسبت به زنان دگر جنسگرا بيشتر باشدبسا افکاری همچون فاحشگی و فسا

توانند داشته باشند تا در پروسه های  با توجه به موارد مختصری که ذکر شد می توان نتيجه گرفت که زنان همجنسگرا دالیل زیادی     می

 . انين ظالمانه ی مربوط به زنان انجام می گيرد شرکت کننداجتماعی که برای برابری حقوق زنان و از ميان برداشتن قو
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 :سفانه بسياری از زنان همجنسگرا با برشمردن دالیلی مانند أاما مت

دیگر قوانين تبعيض آميز مربوط به .... تالش برای برداشتن قوانينی همچون حق طالق برای زن، حق حضانت فرزندان، ارث بری از همسر و  -

ن و مرد، چون مربوط به  زنان همجنسگرایی که به خودشناسی رسيده اند و تن به ازدواج با مردی نمی دهند، زندگی مشترک یک ز

 . می یابندنيست،  نيازی به مشارکت با گروه های فعال در این زمينه ن

در مورد زنان که  ياری دیگر از قوانين تبعيض آميزها به ثمر نرسند بس این قضيه نمود که اگر این فعاليت این گروه از زنان همجنسگرا را متوجه اما باید

 .رسيد و این امر تنها با شراکت تمامی گروه ها و اقشار به ثمر خواهد رسيد  زنان همجنسگرا نيز از آن سود خواهند برد به نتيجه نخواهندمسلمًا

 .چه بسا که باعث لنگيدن آن نيز خواهد شد ... رساند ایی نخواهدستن مردان در امور زنان نه تنها این جنبش را به جنگروه بندی و دخيل ندا تفکيک و

 

 و البته دخالت در امور مربوط به زنان کشور گل و بلبل  و علی وداميدوارم این نوشتار حمل بر بی احترامی بر عقاید و سالیق مختلف نش: پ ن 

 .ودالخصوص مسایل مربوط به زنان همجنسگرا تلقی نش
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 خدای گونی انسان

 آیدین مختاری

 

حد و غایت کمال انسان، و یا به بيانی آن دسته از باورها ، خدایان، در طی تاریخ ادیان، فرهنگ ها و تمدن ها همواره

 نيرویی سرشته از صفات برتر و خدای گون بوده است، به شمار رفته و ه ی که تداعی گر و شکل دهندو عقایدی

این که چنين هستی ها و نيروهایی، بر خالف آدمی عمر جاویدان داشته و در انواع صفات . مقدس شمرده شده اند

 . ستو طریق ها بی عيب و نقص اند، گواهی بر توانایی و آگاهی و خردشان بوده ا

 اول و به صورت مستقيم متضمن باور به ه یستایش و عشق ورزی به چنين خدایانی از سوی انسان، خود در وهل

 ستایشگر آن ناميد و مجموع فرآیند ارتباط و ادراک چنين ه یمطلق در عقيد) های( و ناظر وجودی است که به نظر من می توان آن را وجود شاهد

و اما من بر آنم تا به فراخور این مجال در روشن سازی بطن و حقيقت چنين پدیده ای . شهودی عنوان و قلمداد کرده ی حقایق خالصی را نيز پدید

برای خویشتن و شما تالش کنم تا باشد که بتوانيم به این وسيله رهایی از بند ناآگاهی و جهالت در مسير معرفت و فرآیندهای اعتقادی را اصيل تر و 

 . يمروشن تر ترسيم نمای

اعتقادی ما چنين می توانيم دریافت که فرای واقعيات جزء جزء و ه ی روشن از یک مجموع -در رویکردی منطقی مآب تر و وضوح گراتر به نقشی تاریک

ه اسطبه و(و ) من(متشکل وابسته به شرایط و اقتضاهای حيات زمينی آدمی، یک واقعيت پایدار هست که اصل و اساس آگاهی انسان را نسبت به 

شناخت و آگاهی اش را از وجود و موجود برتِر ناظر به کيفيت و سرنوشت اوضاع )  همين آگاهی سته ی استفاده از هوشمندی و ادراکی که دنبالی

 . و احوال زندگانی اش، شکل می بخشد

بدین ترتيب این .  وجود ارج نهاده شدهو آن) جسم و جان خود(چنين واقعيتی شاهدی است بر اوضاع گوناگون شعور و هوشياری او نسبت به من 

واقعيت شاهدی است پایدار در تمامی اوضاع و شرایط هوشياری آدمی، که به واقع همان خود واقعی هر شخص است و نيز واقعيتی است که در 

اثر بازتاب نور آن، تمامی جهان نيز کليت خویش تمام هدف مندی و جهت داری، توازن و زیبایی جهان را آشکار کرده و از درون خود می درخشد و در 

 . می درخشد

معنوی و روحانی گرفته تا ) مِن(باری طبيعت و ذات این آگاهی مجرد و فارغ از زمان و مکان بوده و همه چيز را می شناسد و شاهد تمامی آن ها از 

 . همچنين شاهد لذت و درد و سایر احساسات آدمی از خود هم هست. جسم فيزیکی است

و اما . فتن ماده و جسم که یکی از ابعاد وسيع و متفاوت هستی و عوامل متعدد آن است، برای انسان متمدن و مدرن کار چندان دشواری نيستپذیر

و به فته در مورد روح و جان هستی امور و نيز آن هستی و وجود خدای گون خود انسان، و به سخنی دیگر اثبات این قضایا، یقينًا ماجرا قدری تفاوت یا

ویم، حداقل پيشروی در بررسی و شباشيم وارد بحث های فلسفی متعدد  به چنين مسائلی در صورتی که نخواسته خنظر می رسد که برای پاس

 .   تحليل موضوع مربوطه، متضمن داشتن تجربياتی مستقيم، مکرر و قطعی است

گزین تعيين هویت می شود، شخص در احساسات  -بين و پستی -دمند، ناچيزمثًال فرض کنيد زمانی که شعور آدمی با روان و ذهنی بيمناک و ناسو

ولی بر همينن منوال، در تعيين هویت و خرد و شعور، . و تصوراتی محدود از خود و نيز سایر دغدغه ها و مسائل جانبی دنيای اطرافش غرق می شود

وم، پاک و متبرک از تعالی و تکاملی افزون برخوردار می شود و شخص به این  قوای ذهنی قوی، مقاه ینفوذ و نيکخواهی و اقتدار به وسيله و واسط

محدودش ) مٍن(بينش و احساس دست می یابد که او چيزی بيش از نقش ها و وظایف قراردادی و محول اجتماعی و عادات روحی و جسمی آن 

گانه و واحدی که خود ریشه داشتن در وجود و هستی متعالی و صاحب و در مرحله ای واال، در صورت تعيين هویت اقتدار و شعور با واقعيت ی. است

کمال و جمال برتر است، فرد به هدفی که همانا شناخت برین، شناخت غایی و نهایی وجودش که به معنای خدای گون بودن خویش است، و این که 

 .  او روح و جان هستی است، دست پيدا می کند

 انسان کامل یا َاَبر شده از جهاتی دارم این است که چنين انسانی ه یسفه و سالکان، نظری که من نيز پيرامون مقولبنا به فکر و قول بسياری از فال
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و از منظری دیگر بر . دریافت می کند ولی نگاه نمی دارد. آئينه می پذیرد ولی به چيزی نمی چسبد. ذهن خود را به سان آئينه ای به کار می گيرد

 ه یاز موضع شاهدی نسبت به مقاصد و خواسته ها، عواطف و احساسات، تکيه ها و تالش ها، اميدها و توفيق ها، و نهایت کليآنم که حرکت آدمی 

این امکان رسيدن به رهایی باالتر است، یعنی به گونه ای که فرد از قيد و بند دنيای بسی پدیده . افکار و اندیشه هایش رسالتی غير قابل انکار است

های عينی و نيز اشياء متعدد رها شده و تنها در پویش و تپشی گسترده و پر شور و وزین زندگی کرده و با اکتشاف نيروهای عظيم ها و نمود

 رنج و لذت رود و به تمام و کمال ه یآفرینندگی خویشتن که توأم با چيرگی بر ترس و پرواهای ناشی از حقارت پيشگی و بردگی است، به تجرب

 . سروری کند، و سرور و شادمانی کند، و مهرورزی و بخشایش کند، راستی و رفاقت کند، و سپس بميردفرمان روایی و 

چنين رسالت غير قابل انکاری بدان معنی است که شما در فضایی نامتناهی رها گشته و عالقه مند می شوید که دیگران را هم در این امر سهم و 

ناب شما و نيز تهی شدگی و خدای گونگی مطبوع و سرشار و آرمانی تان را شامل می ) خوِد(ت که آری، این همان گونه رهایی اس. یاری دهيد

 . گردد

  به یاد دارم که در جایی از یکی از عرفای شهير هند سخنی خوانده بودم بدین مضمون که جهل به معنای یکی شدن و یا هویت سازی شاهد و –

این که فرد، شاهد و ناظر پدیده های درونی و بيرونی خود باشد، با عوامل متعدد شادی آميز و یا درد آور یعنی به جای . ناظر با ابزار مشاهده است

ناشی می ) من(نتيجه آنکه چنين شخصيتی به جای آنکه شاهد و ناظری بی طرف نسبت به هر آنچه که از . خود را شناخته و تعيين هویت نماید

غرق شده و خود را با آن ها یکی ...  قبيل عواملی چون درد و رنج، لذت و غرور، حب و بغض، نفرت و کينه و از) من(شود باشد، در دستاوردهای این 

  و حال خواستم به گفتن این نکته برسم که آنچه –. این عوامل، آگاهی و هویتش به شکل آن ها در می آیده یبنابراین به جای مشاهد. می سازد

 همان ه ی هر آنچه خود را شناخته و تعيين هویت نماید، بوسيله یلم و بدیهی این است که انسان به واسطمورد قبول ما نيز هست و امری مس

چيز کنترل خواهد شد و این فرایند نيز چه بسا که بنا به طبيعت خویش با خود اوضاع و شرایطی محدود کننده و انقياد آميز تر به دنبال آورد، و به 

 . د و دودلی، عادات سستی و ضعف، و بی ارادگی و بيمارگونگی، متبلور و عيان گرددصورت اندیشه های ترس و تردی

 احساسات و افکار مختلف بوده و قطعًا قادریم که بدون تحمل چندان کشمکش و تالش ه یاینک با توجه به این که ما خود به عنوان نفس و جوهر

 این عوامل برسيم، به این ه ی کيفيت فکری و احساسی دلخواه خود و به اداره یجربجانکاه و عذاب آوری به شناخت و معرفت و اراده وزی، به ت

 . اصلی ُکنش و منش و شادمانی و انده مان همان خود خالص و یکدست و خدایی ماسته یبينش واقع گرا می رسيم که خود اصيل ما و سرچشم

که خود با سير و ( برای سزاواری و استفاده ای بهتر از این جایگاه و از این مقام  شده و واال مقاميم که می بایست به درک الزمسما این موجود تقدی

 خود که منشاء ه یبرسيم و خود را به سوی آن وجه تعالی یافت) سلوک و کسب تجربه های درونی  و با کشف و شهود در گذر زمان همراه است

 . پایان به همان نقطه و مکان شاهد برسيمآگاهی و اکتشاف و ادراک حقایق است سوق دهيم، و در واقع در 

 خود و جهان اطراف مان بپردازیم، مالحظه خواهيم کرد که اشياء و اجزایی که پيرامون مان را ه یحال در این موضع اگر لختی درنگ کرده و به مشاهد

این جاست که با تقویت این آگاهی . ا از خود ماستاحاطه کرده اند، و همچنين بسياری از احساسات، خواسته ها و آرزوهای درونی مان عواملی جد

ما موفق می گردیم که غالب اوقات در موضع شاهد باقی بمانيم، و به این تشخيص و شناخت می رسيم که ما جسم، احساس، افکار و تمایالت 

در چنين مرتبه ای است که حسی از . ن نيروهایيم ایه ی واالتر، حکمران و ميزان کننده و نيروی مسلط بر همه یمختلف نيستيم، بلکه در وجه و درج

ولی همچنان پس از آن نيز به آرامش ( پدیده های عينی و ذهنی که خویش را با آن ها هویت سازی کرده ایم ه یرستگاری و رها شدن از کلي

 و استواری، عظمت و ارجمندی پرورش شاهد ما را فرا می گيرد، به آن آرامش پر قدر و قدرت می رساند و شکوه) مطلوب و راحت روح نرسيده ایم

 .   برای فرد حاصل می گردد

 

*               *               * 
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 !بشوم" مرد"ام، نمی خواهم یک " مریم"من 

 گفتگویی از عزت گوشه گير

 

 داگ آیرلند از من خواست که با مریم دختر جوان لزبينی که به کشور فرانسه پناهنده شده بود یک گفتگوی تلفنی ٢٠٠۶در تابستان : یک توضيح

 .آنچه در زیر می خوانيد فشرده ای است از حرف های مریم. له ی الکترونيکی اش چاپ شده استمتن انگليسی آن گفتگو در مج. داشته باشم

 عزت گوشه گير

 

بچه ی جمهوری اسالمی .  دو سال بعد از انقالب اسالمی به دنيا آمدم١٩٨١در سال 

ام و کودکی ام را در فضایی بر اساس جدایی کامل بين دختران و پسران سپری کرده 

 که بازی های بچگانه را شروع کردم عالقمندی ام بيشتر بازی با دختران زمانی. ام

اجازه نداشتم که با پسرها بازی کنم و هم خودم بيشتر دوست داشتم . بود تا پسران

در این بازی ها بيشتر دوست داشتم که نقش شوهر را بازی . که با دخترها بازی کنم

مد که از دختری دیگر بخواهم که زن من کنم و در این نقش کامًال برایم طبيعی می آ

دقيقًا به خاطر می آورم که اولين تجربيات جنسی ام را در سن ده سالگی با . شود

من پدر و مادرم را موقع عشق بازی با . دختر عمویم داشتم که همسن من بود

روی دختر دیگر .  قدم بسيار بلند بود و موهایم کوتاهبه نسبت سن ام. همدیگر دیده بودم و خيلی سریع هم یاد گرفتم که چگونه عشق بازی کنم

 . می خوابيدم و محکم به هم می چسبيدیم و همدیگر را می بوسيدیم

پدر و مادرم هرگز به من اجازه نمی دادند که با پسرها بازی کنم و . من در محله ای متوسط و فقير نشين در جنوب شهر تهران زندگی می کردم

چرا دخترها و پسرها نباید با هم صحبت کنند؟ چرا نباید با هم .  را در مورد جدایی دخترها و پسرها برایم به وجود می آوردهمين پرسش های زیادی

 بازی کنند؟ 

اگر نيروهای کميته رابطه ی مخفی دخترها و پسرها را می فهميدند آنها را مجبور . هميشه از عواقب ارتباط دخترها و پسرها وحشت زیادی داشتم

این ازدواج های اجباری ننگ و خفت برای دخترها و . بعد به خانواده هایشان اطالع می دادند. ی کردند که آنجا و در محل کميته با هم ازدواج کنندم

اده قرار د) دست و پای پسر(نه فقط دخترها از طرف خانواده ی خودشان طرد می شدند بلکه مهریه شان هم . خانواده هایشان به وجود می آورد

به این معنی که اگر عروس اجباری تقاضای طالق می کرد حکومت این حق را برای خود قائل بود که برای مجازات آن، دو دست و پای پسر . می شد

 !را قطع کند

که بعدًا " آذی"در سن شانزده سالگی وقتی که در رشته ی ادبيات و علوم انسانی در دبيرستان تحصيل می کردم یک همشاگردی داشتم به نام 

این رابطه . او دستانش را دور شانه ام حلقه می کرد و من بدنش را لمس و نوازش می کردم. ما هميشه در همه جا با هم بودیم. دوست دخترم شد

ه دیگر ما به راحتی درباره ی احساسات و عواطف مان نسبت به همدیگر با هم صحبت می کردیم طوری ک. ادامه پيدا کرد تا به عشق تبدیل شد

در این مدت تنها زمان خوشبختی . تنها رویایمان این بود که یک آپارتمان اجاره کنيم و با همدیگر زندگی کنيم. جدایی ما از همدیگر غير قابل تحمل بود

 . ما مدرسه بود که می توانستيم همدیگر را ببينيم

از آنجایی که پدرم در عقاید مذهبی اش . گر کارخانه ی بخاری سازی استو مادرم کار) حاال باز نشسته شده است(پدرم برای حکومت کار می کرد 

در دوران بچگی ام پدرم هفته ای یک بار به دیدن من می آمد و من . بسيار متعصب بود و مادرم تحمل سختگيری های او را نداشت، از او طالق گرفت

ما همه زیر پوشش کار و . من بچه ی آخر هستم.  که هر دو ازدواج کرده اندیک خواهر و یک برادر دیگر دارم. تمام مدت شاهد دعواهایشان بودم

 .پدرم بعد از مدتی با زن دیگری ازدواج کرد و کمتر به دیدنمان می آمد. حمایت های مالی مادرم بزرگ شدیم
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شدیدًا نسبت به او احساس نياز جنسی . يدم سالم بود یک روز من و آذی که برای امتحانات نهایی دبيرستان در منزلمان درس می خوان١٨وقتی که 

آنها به مادرم . پدر و مادر آذی سرزده وارد خانه ی ما شدند و من و او را در آغوش همدیگر دیدند. هر دو فراموش کردیم که در خانه باز است. کردم

 ...اطالع دادند و بعد هم به مدیر و مسئوالن دبيرستان 

تو به زودی بزرگ می شوی و عروسی می . سزا گرفت و گفت که تو باعث بی آبرویی و سرافکندگی ما شده ایمادرم من را زیر باران خشم و نا

 چرا عمل کفر انجام می دهی؟. کنی

ک آنها گفتند که شما هر دو مرتکب ی. ما گفتيم که کار بدی انجام نداده ایم. مسئوالن دبيرستان ما را به شدت مورد مؤاخذه و بازپرسی قرار دادند

آنها چند بار با ما صحبت کردند تا ما را راهنمایی و هدایت کنند اما باالخره از دبيرستان اخراج کردند و با . عمل نامشروع عليه قوانين اسالمی شده اید

بر اساس این . ستفرستادن یک نامه ی رسمی از وزارت آموزش و پرورش تهران تأکيد کردند که اخراج ما به دليل ارتکاب اعمال خالف شرع بوده ا

 . نامه از نام نویسی ما در هر دبيرستانی در سراسر کشور ممنوعيت به عمل آمد

بعد از یک سال من در یک شرکت . من و آذی برای یک سال بيکار بودیم حتی به ما اجازه نمی دادند که در کالس های شبانه نام نویسی کنيم

حاال دوباره هر دو می . بعد از مدتی برای آذی در همان شرکت هم کاری پيدا کردم. ر کردمتجاری با عنوان منشی استخدام شدم و شروع به کا

 . توانستيم تمام روز را در کنار هم باشيم

عمل منافی (حکایت بوسه ی ما در اداره پيچيد و به زودی . یک روز من و او در دستشویی اداره سرگرم بوسيدن همدیگر بودیم که یک نفر ما را دید

آذی به شدت می ترسيد و فوری از کارش استعفا داد اما من در مقابل کاری که کرده بودم . ما را به اداره ی حراست اداره گزارش دادند) عفت

آنها به من گفتند که من مشکل روانی دارم و دچار اظطراب و آشفتگی های روحی .  ایستادگی کردم و با قدرت جواب پرسش های آنها را دادم

 . به من گفتند که به من کمک خواهند کرد که شفا پيدا کنم. فتارهایم را ناشی از جنون و دیوانگی می دانستندهستم و ر

سه ماه به من مرخصی دادند که تحت نظر دکتر در یک کلينيک . که دکتر روانشناس فوق العاده خوبی بود معرفی کردند. م.آنها مرا به آقای دکتر س

هر شب مشتی قرص به من می دادند که با خوردن آنها کامًال بی هوش می شدم و هيچ چيز را در اتاقم .  شومروانی برای دو هفته بستری

 ! بعد از مدتی خودم هم باورم شد که من بيمار روانی هستم. تشخيص نمی دادم و اصًال نمی دانستم که در کجا هستم

آنها مرتب من را مورد . ددکاران اجتماعی و معاونت شرکت به مالقاتم می آمدنددر مدت این دو هفته، پزشکان و مأموران انجمن حراست شرکت، م

معاون شرکت مرد خوبی بود و حقيقتًا هدفش کمک به من بود تا حالم . پرس و جو قرار می دادند و من می بایستی جواب یک یک آنها را می دادم

 .  بدهمبهتر شود و به سر کار برگردم و با سالمت کامل به کارم ادامه

این بود که من . م.تشخيص دکتر س. بيمارستان روانی مرا دیوانه تر کرد. سه ماه گذشت و من دوباره سر کار حاضر شدم اما حالم بدتر شد

 .اما اداره ی حراست این تشخيص را قبول نمی کرد. هوموسکشوال هستم و هيچ مشکل روانی دیگری ندارم

او به من ! من همان آدمی هستم که قبًال بوده ام... نه:  شما هيچ تغييری در خودتان نمی بينيد؟ من گفتمآیا: مأمور انجمن حراست از من پرسيد

 !من قبًال هم یک آدم نورمال بوده ام: گفتم. آیا شما نمی خواهی یک آدم نورمال شوی: گفت

ن می آمدم دو مأمور مرد از یک ماشين پياده شدند و خيلی طبيعی است که به همين دليل همان روز از کارم اخراج شدم و وقتی که از اداره بيرو

در ماشين دو . آنها مرا به طرف یک ماشين راهنمایی کردند. آیا ممکن است با شما چند دقيقه صحبت کنيم؟ گفتم بله: مؤدبانه از من پرسيدند که

بعد در حالی که سعی می کردند دستشان .  ماشين نگه داشتند دقيقه در آن۴۵آنها به چشمهایم چشمبند زدند و به مدت . مرد دیگر نشسته بودند

من باید بدانم که شما چه کسی : گفتم. به بدنم نخورد مرا از طریق آستين هایم به یک ساختمان بردند و در یک اتاق چشم های من را باز کردند

 ! هستيد

حيف تف ... کثافتی، گاوی. تند و گفتند که تو مایه ی ننگ جامعه هستیبه صورتم تف انداخ. آنها در همان موقع شروع کردند به فحش دادن به من

من . آنها از زیر ميز پایم را با آتش سيگار سوزاندند. من در یک اتاق دیگر صدای فریاد مردی را می شنيدم که داشت مورد شکنجه قرار می گرفت! من

اتاق پر از . یک تخت خواب مندرس گوشه ی اتاق بود. اتاق بسيار تاریک بود.  داشتندآنها من را برای مدت چهار روز در بازداشتگاه نگه.  جيغ کشيدم

 .من به شدت نااميد و افسرده و مأیوس بودم. در مدت این چهار روز آنها سعی کردند با خواندن آیات قرآن مرا درمان کنند. سوسک بود
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در این ورقه از من تعهد . و از من خواستند که ورقه ای را امضا کنم. نم که کفر کرده امبعد از چهار روز مرا مجبور کردم اعتراف ک. من نوزده سالم بود

آنها پرونده ی مرا به شعبه ی درمانی دانشگاه شهيد بهشتی فرستادند و دو خانم روانکاو که . گرفتند که دیگر هرگز مرتکب چنين اعمالی نشوم

 .ی من شدندتخصص شان در مورد همجنسگرایی بود، مسئول پرونده 

آنها . تو به خودت تلقين می کنی که به همجنس گرایش داری: آنها می گفتند. آن دو خانم روانکاو مرا به مدت شش ماه تحت درمان خود قرار دادند

انی امکان نام شما فرصت تحصيل را از من گرفتيد و من حاال دیگر در هيچ دبيرست: گفتم. مرا تشویق کردند که به درسم ادامه دهم و پزشک شوم

آنها . هستم، یک دختر، و نمی خواهم که یک مرد بشوم" مریم"من : گفتم. در پایان آنها به من پيشنهاد کردند که تغير جنسيت بدهم. نویسی ندارم

 . گفتند که اگر تغيير جنسيت ندهم و به گرایش خودم ادامه بدهم سرنوشتم اعدام خواهد بود

زندگی برایم هيچ ارزشی .  نظارت اداره ی حراست بودم عالقه و اميدم را نسبت به زندگی به کلی از دست دادمبعد از شش ماه که تحت کنترل و

وقتی که مادرم مرا به . تقریبًا بيهوش بودم. باالخره هم دو بسته دیازپام خوردم و دست به خودکشی زدم. نداشت و دلم می خواست که بميرم

در حالت بيهوشی فقط به مادرم فکر می کردم و به تمام بدبختی هایی که برای او توليد کرده .  را می شنيدمبيمارستان می برد صدای جيغ مادرم

به طور کلی از جامعه طرد شده بودم و اميدم را در زندگی . نه می توانستم به تحصيلم ادامه بدهم نه کار بکنم و نه می خواستم ازدواج بکنم. بودم

  .کامًال از دست داده بودم

در مدت دو سالی که در آن شرکت . یک قاچاقچی پيدا کردم که مرا به ترکيه برد. بعد از اینکه مادرم مرا نجات داد تصميم گرفتم که کشور را ترک کنم

مبر سال در سپتا.  سال داشتم٢١وقتی که کشور را ترک می کردم . مادرم هم به من کمک کرد. بازرگانی کرده بودم پول هایم را جمع کرده بودم

بعد یک مرد ترک به نام چنگيز مرا با ماشين به یونان و . آنها پاسپورتم را از من گرفتند. ده روز در ترکيه ماندم.  با اتوبوس عازم ترکيه شدم٢٠٠٣

م که نفسم را در سينه در مرز هر کشوری مجبور بود. در این مدت کاميون های مختلفی مرا از یک منطقه به منطقه ی دیگر می بردند. بلغارستان برد

اولين شب ورودم را در شهر کوچکی در فرانسه در یک کيوسک تلفن خوابيدم و روز . در ماه اکتبر به فرانسه رسيدم. حبس کنم و کامًال ساکت باشم

دند و یک مددکار اجتماعی مسئول آنها مرا به یک اردوگاه فرستا. پليس فرانسه بسيار مهربان بود. بعد خودم را به اداره ی پليس فرانسه معرفی کردم

جایی که اکثر پناهجویان و . بعد از آن مرا به پاریس منتقل کردند و هم اکنون من در یک کمپ در پاریس زندگی می کنم. کمک رسانی به من شد

بسيار . امت موقتم را هر ماه تمدید کنمدر این مدت من باید اق.  یورو کمک مالی می کنند٣٠٠آنها ماهانه به ما . پناهندگان در آنجا زندگی می کنند

آرزویم این است که اقامت دائم کشور فرانسه . من از این همه آزادی بيان و انسانيت مردمشان در شگفتم. خوشحالم که در پاریس زندگی می کنم

 . را بگيرم، به دانشگاه برو م و یک آدم ایده آل بشوم هم برای خودم و هم برای مادرم

به خصوص بابک و ابراهيم که از همکاران سازمان در .  که پی جی ال او را پيدا کرده ام و آنها بيشترین کمک ها را به من کرده اندیک ماهی است

این مهمترین چيزی است که هم اکنون به آن احتياج . بابک به من اميد می دهد. آنها برایم وکيل گرفتند و همچنين یک مترجم رایگان. فرانسه هستند

 . مدار

نمی توانند آنگونه که دلشان می خواهند زندگی کنند چراکه دارای هيچ حقوقی . شرایط زندگی هوموسکشوال ها در ایران اصًال خوب نيست

من به مردم . اگر من به ایران برگردم به طور قطع محکوم به مرگ می شوم. رژیم، مرگ را تنها سرنوشت یک هوموسکشوال می داند. نيستند

من به جوانان، . آنها باید قدر چيزهایی را که در زندگی شان دارند را بدانند. که آزادی انتخاب در زندگی شان دارند حسادت می کنمکشورهایی 

 .زندگی ما در ایران مثل یک کابوس است. دختران و پسرانی که با خوشحالی سگ هایشان را به گردش می برند حسادت می کنم

 . آنجا چوبه ی دار منتظر من است.  د افتاد اگر حکومت فرانسه مرا به ایران برگرداندمن نمی دانم چه اتفاقی خواه
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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 

 

. 

 در سایه ی درخت کاج آنقدر منتظر ماندم 

 ا سپيده دم را برای اولين بار به چشم دیدمت

 .هر غروب، طلوعی دارد اما چه فایده که باز غروب می آید

 

. 

 

 چشمانم را که باز کردم پر سفيدی کنار دستم افتاده بود

 سرم را به زیر لحافم که از پوست قرمز پسته ی دامغان است بردم و گریه کردم

 . دم کشته شده بود، گرفتدلم برای کبوتر سفيدی که در آن سپيده

 

. 

 

 .من همان سایه ای هستم که می گفتی از سرم کم نشود

 . اما کم کردندش

 تو چه کردی؟

 

. 

 

 .شاهين ام را دیدم که بر تپه ای ایستاده بود و فریاد می زد

 .دور نبودم اما تا رسيدم، رفت

 .لکاته صدایش کرده بود

 

. 

 

 دلم گرفته 

 همخانه ی اتاق تنهایی ام

 گاهش را از من می دزددن

 با این پای چالق باید نگاهش را گدایی کنم
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. 

 

 در شب دراز یلدا

 سفره ام پر بود از

 گندم و لپه و هسته ی هندوانه

 دندانم یاری نداد یلدابازی کنم

 

. 

 

 از ميان همه ی شب ها یلدا را انتخاب کرد 

 تا گریه ام طوالنی ترین گریه ی سال شود

 .و شد

 

. 

 

 .باش، مراقب زیر پایت باشمراقب 

 ببين چه کسی را لگد مال می کنی

 . من، عاشق تو

 .و یا شاید تو، معشوق من
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 !همينفقط . کاش یکی مثل شما بودم

 گفتگو با بهبد پرشان

 آرشام پارسی

 

ست تعدادشان آنقدر زیاد ااما لطف داشته اند تشكر آنم،   از همه دوستانی آه به مندخواهدلم می "

همين از تمام آسانی آه با من همراه بودند و به من آمك آردند تا  آه می ترسم ازقلم بيافتند، برای

خودم و این عشق در این دنيای مجازی بر جای بگذارم ممنونم و دست همه آنها را  یادگاری آوچكی از

  ."می فشارم

از او خواستم که از . ودش نوشت بهبد پرشان چند ماه پيش در فالش، وبالگ شخصی خه ها رااین جمل

 ی همجنسگراگروهی از بالگرها. ی من زندگی نامه فالش، وبالگ من، شده است: " وبالگش بگوید

 و رضا ، یک ایرانی، مهرداد افشار مثل خيلی ها ی که به گفته استجالب این. دنه اسرزنش کردبه خاطر شيوه ای که در این وبالگ می نویسم  رام

، من در این وبالگ بخشی از تجربه های از نظر خودم اشکالی هم ندارد.  شرح حال نویسی و خاطره نویسییل شده است به، فالش تبدپسر

  ."همجنسگرایی ام می نویسم

 

فقط با یه کمی هاست شمای مث همه .  بيست و چهار سالش تموم ميشه )دی ماه(پسری که همين ماه "بهبد خودش را اینطور معرفی کرد، 

 " .تفاوت

 . بهبد جان تولدت مبارک

 . بهبد در آستانه ی بيست و پنج سالگی است و زندگی گذشته اش را در یک نگاه آميخته ای از شادی ها و سختی ها می بيند

 انم اما بعد اینکه درس احساس کنارم بود - همک شناختم یا اول که خودم ر همانون از چ گفت یه زمانی خوشبخت ترین بودم شودراستش می"

 احساس در بهترین سال -م به خاطر داشتن یک همویگ هميشه به خودم می. م شداو همه چيز تم جدا شدیم  دانشگاه از هممرفتمن  وم شد اتم

ی خيل  منبه با اتفاقاتی که پس از آن افتاد، کنم  چون حس می دیگر این فکر را نمی کنماما این یکی دو سال اخير.  خوشبخت بودم،م اهای زندگی

مدتی  هم تا بعد و  از دست دادم  رابعد از شش سال او.  بودبزرگترین آن سختی ها اولين دوست پسرم،  ،رفتن سام.  استسخت گذشته

 کرد و بعد از اومی  خيانت ه منکنم ب  میاسحسا . بایسکشوال ارتباط داشتممرد بعد با یک به هر حال مدتی .  کنم او جایگزینانستم کسی راتون

 ."تيپی بودند ارتباط داشتمکه از هر سن و  دوران سخت با پارتنرهای مختلف ک یهم

پذیرفتن گرایش جنسی ام اما . کردم با بقيه فرق دارم  هميشه حس می: "گفت. از او پرسيدم که از چه زمانی پی به همجنسگرایی اش برده است

 کتا اینکه با مطالعه و تحقيق و آشنایی با ی میع کنار بياواین موضوانتستم با ، نتاحساسم -بعد از سکس با هم.  بودگینزده سالاپدر به طور رسمی 

 فکر ایلمن و سام او. تر شد م کامل خودنسبت به حسدرکم  فهميدم و بعد هم با آشنایی با اینترنت امعنای همجنسگرایی ر دوست بزرگتر از خودم

 با ، که باز هم از لطف های خدا بود، سفر مشترک به شمالکتا اینکه در ی کنيم ین هستيم که با هم کارهای بد بد ماکردیم که تنها خودم می

 کم کم آنکه در گفتگوهایی که با هم داشتيمتا در حد بسيار معمولی بود اوایل دوستی ما . که در آن زمان دوست پسر داشتپسری آشنا شدیم 

 .  هستند ها چه کسانیلزبينها و و گی  متوجه شدیم همجنسگرایی یعنی چی

ن قدر او این گرایش هم  تنها نيستم کردمنقدرها هم که فکر میآ متوجه شدم که در نتو با گشت و گذار  نت آشنا شدماینترهجده ساله بودم که با 

 " . است که راست دست و چپ دست بودن طبيعی استطبيعی

سام جدا شده دیگر با اطمينان گذشته احساس خوشبختی نمی بهبد در کنار دوست پسرش احساس خوشبختی می کرده است اما از وقتی که از 

 از هم دور  وسام هم قبول نشد. ر بود شهر دیگک ی و دانشگاه من در من دانشگاه قبول شدم،خب: "گفت. دليل جدا شدن شان را پرسيدم. کند
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 فرصت رو دیگ من رفتم خدمت از آن بعد.  حفظ کردیما رانه مما رابطری و با این وجود  شهر دیگبهبعد از چند مدت هم بابای سام منتقل شد . افتادیم

برای همين به . دیدیم  میا رر بار همدیگ یکو این اواخر حدود دو سه ماه ما از هم بيشتر از هزار کيلومتر فاصله داشتيم. شد  نمی پيدامالقات

مشکالت خانوادگی و اجتماعی نيز او را تحت فشار قرار داده . هبد نيستاما این تنها مشکل ب."  پيدا کنيمپارتنرهای دیگریپيشنهاد سام قرار شد تا 

به من ایراد مدام .  می شوم در روابط عادی و روزمره با او دچار مشکل. هستم درست برعکس او هم و من است سنتی مرد کامًالکپدر من ی. "است

 و  جور درست می کنی،اینرا ت یچرا موها، ا حلقه و دستبند داری چرآنطور لباس می پوشی، چرا ،پوشی  می طور لباس که چرا اینمی گيرد

 صميمی من وقتی ن دو تا از دوستا.مه ا مشکل داشتافراد زندگی امبا نزدیک ترین هميشه من . به من می گوید که به دخترها می مانمدست آخر 

د خور ی از گرایش جنسی من به چشم میمسير زندگی ام ردی همه در  .دقطع کردنکامل با من  به طور ان راارتباطش  گی هستمدمتوجه شدن

تک رقمی ی من دوستی دارم که در کنکور رتبه . انگشت نما بشوم و توجه دیگران را زیادی به خودم جلب کنمکنم کاری نکنم که  ولی سعی می

 بيشتر  امخيلی پيشرفت صيلی و سوادحاز لحاظ ت  قطعًام پسر معمولی بودک یراگ گوید میبه من  که من گی هستم و هميشه اندد او می. ددار

از حرفی " . جنسی ام پيش می آیدگرایشبيشتر مشکالت زندگی ام به دليل به نظرم . جدا شدن از سام تأثير زیادی روی تحصيل من گذاشت. بود

 خب من فکر می: "ل تو پيش نمی آمد؟ گفتگفتم یعنی اگر همجنسگرا نبودی مشکلی در زندگی و تحصي. که دوست بهبد به او زده بود تعجب کردم

و  همه کس من سام شده بود،  چون تک فرزندم،ثير بدی توی زندگی من داشت چون با این وضع خانوادگی من و تنهایی امأکنم که رفتن سام ت

 االن سوادم بيشتر و قطعًا کمتر بوديلی خيلی خمشکالت روحی من با من مانده بود  اگه سام طبيعتًا.  به هم خورد زندگی منوقتی که رفت تمام 

 . باز هم از ارتباط گرایش جنسی با سواد تعجب کردم" . می بود کمترم مشکالتآن،و به دنبال  بود

بر خالف تصور عام  که دگرباشان بی مذهب اند و مخالف دین، رد پای دین و مذهب در جامعه ی دگرباش جنسی ایران خيلی زیاد به چشم می 

 و دن ایعنی خانواده مادرم در شهر ما معروف،  مذهبی دارم کامًال ایمن خانواده: "گفت. بد پرسيدم که رابطه اش با مذهب چطور استاز به. خورد

 قبول ا مدرن ر مذهب کامًالک مذهبی هستم اما یهمين،رسم و خودم هم به تبع  همين طور از طرف پدری به خانواده های سرشناس مذهبی می

مورد قبول  به اصول د، قبول داشته باشاکه علم راست مذهبی "به عقيده ی بهبد مذهب مدرن " . را کهنه و فرسوده و قدیمییباورهادارم نه 

 نه دینی که د، تعقل باشر بی اش مذهبی که بنا.دکنن رد اردنيای حاضر  ه ی یافته های خشک و متحجر همو با شيوه های د،معتقد باشجهانی 

 ولی مذهب وجودش را ثابت کردهچيزی که علم ، همين بحث همجنسگراییبه عنوان مثال .  استن به ما به ارث رسيدهارگ هام از پدر بز،بدون تفکر

وادث کرده و با علم روز ح پيش بينی  است و قرآن خبر از آینده دادهدزنن  در مورد اسالم دیدیم که مثال میمثًال. در پذیرفتن آن مشکل دارندهای کهنه 

اشاره برج های دوقلو به  ی قرآن در فالن جاویندگ  و میدکنن  استفاده ابزاری میین جمالت فقط از ا است که وقت این در حالیآن د ورمطابقت دا

 همجنسگرایی مخالف اصول  یا نه؟ و اصًالدها همجنسگرا بودن تا کشف کند آیا واقعًا آن اما هيچ کس در مورد قوم لوط تحقيق نکردهشده است، 

که از این آب گل آلود هند  طوری جلوه اش بدهندخوا  مینباشد هم ر یعنی اگ استن نسبت به مذهب سنتیا یا نه؟ بعضی ها دیدشاست اسالم

بعضی چيزها را بپذیرد و بعضی را رد کورکورانه  این که  نهوداثبات بشاصول آن  و د که مبتنی بر علم باش است دینی خوببه نظر من. دماهی بگيرن

بدین معنی که اگر افراد جامعه به اطالعات صحيح دسترسی داشته . س زدم که منظور بهبد آموزش و ارتقای سطح اطالعات مردم استحد" .کند

خب : "بهبد می گوید. باشند دیگر تبعيت کورکورانه ای وجود نخواهد داشت اما چطور می شود مردم این اطالعات صحيح را در اختيار مردم گذاشت

تماشا می  روز داشت تلویزیون ک ی ام مامان، مثال بزنمک من ی. باشندثرؤخيلی منيز می توانند سانه ها ر. پيگير و زمان داردکار ز به نيااین موضوع 

 و به لطفد مادرم که در این زمينه های اطالعات خوبی دار. می گفتند و بر عليه او تبليغ می کردندخانم رایس در آن برنامه از همجنسگرایی  .کرد

 همجنسگرا این خانم احتماًال به سرعت رو به من کرد و گفت، ستاآقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا و برنامه های وی او ای از این مسائل مطلع 

 او این طور تعبير .د دارنارگرایش  که این د چند درصد از مردم دنيا هستن،مامان گفت. م مثال زدی براا و او دالیل برنامه وی او ای ر؟گفتم چه طور. است

و اینکه هيچ  گفت  از موفقيت های خانم رایس می.د فرق دار استبيماری روانیک ازی که یبسنو با همجاست  که همجنسگرایی ذاتی کرده بود

و  است والسکش ام خانم رایسه اش توضيح دادم که شنيدیمن برا. دداشته باشتحصيلی  چند تا مدرک دناتو  بيمار روانی و جنسی نمیکوقت ی

 فرهنگ سازی مهم.  نباید نادیده گرفتاش ر ااما موفقيتد خالصه به این توافق رسيدیم که شاید خانم رایس متفاوت باش. ت همجنسگرا نيساصًال

تر فکر می خيلی بهخوشبختانه نسل جدید ما . د و درک کنند ببينناکه به راحتی تفاوت ها رت ن باز نيسا  مردم دیدش یاما آرشام جان همهاست 
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 . "کند

 که من نسبت به دناد مادرم می: "گفت. از او پرسيدم که آیا خانواده اش از گرایش جنسی او با خبر اند یا نه. بهبد از روابط خانوادگی اش گفت

 مطمئنم که .اده امدن نانشی به ازدواج من تمایلی من هست اما  فشار ازدواج هم رورایشی ندارم و چون تک فرزند هم هستم طبيعتًاگدخترها 

  نمیرا دنه اش دارا خدر همجنسگرا کیمطمئن باشد که  چقدر اما اینکه دناد  به خوبی میااو معنی همجنسگرایی ر.  من متفاوتمدناد مادرم می

 ا خوبی معنای همجنسگرایی ر به هم او.ددر ازدواج من با اصراری ندار هم  خوشبختانه او. ارتباط دارم او کمتر با است و پدرم خيلی متعصباما. نماد

کنم واکنش  راستش مادرم که فکر نمی: "گفت. پرسيدم که اگر روزی مجبور شود که دست به آشکار سازی بزند چه اتفاقی خواهد افتاد." دناد می

 اما .د آیاما کنار می ود ناراحت بش است ممکن. آید گفت با این موضوع حداقل کنار میودنقدر روشن فکر هست که بشآ چون دن بدهاخاصی نش

شده .  کتک بخورمی به شدیدترین وجه او کم دستکاری ابروها ازک لباس پوشيدن یا ی بدتا حاال شده که برای .نما زنده بمگذاردکنم ب پدرم فکر نمی

 در ا که هنوز مردانگی ردریود، آنهم برای پ موضوع همجنسگرایی من لو بررزنم که اگ  حدس می.سالگی هم ازش کتک بخورمو سه که توی بيست 

 ."  باشد مرگ ام کمترین مجازاتاند،د داشتن سبيل می

برایم خيلی مهم بود بدانم روابط جنسی بهبد از . از او اجازه خواستم که چند سؤال شخصی بپرسم. صحبت های ما به رابطه ی جنسی کشيده شد

 شرکای جنسی زیادی .ن موقع شروع کردم آ ام ر امن اولين سکس. سرمدوست پنزده سالگی و با ان پااز هم: "گفت. چه سنی شروع شده است

با توجه به سن شروع رابطه ی جنسی او و تعدد ."  با کس دیگری ارتباط برقرار نمی کردم به هيچ وجهدوست پسر داشتم زمانی که اما. داشتم

با دوست پسرم که بودم از کاندوم : "گفت. اده است یا نهشرکای جنسی اش از او پرسيدم که آیا به داشتن ارتباط جنسی سالم اهميت می د

یکی از دالیل اش این است که حس المسه را کم می کند و دليل  .مه ااستفاده نکرداز کاندوم خب من زیاد با دیگران هم . استفاده نمی کردم

باعث نشده که نگران سالمتی خودت  هم به تعداد زیاد آنسکس بدون کاندوم و پرسيدم . دیگرش هم این است که تهيه ی کاندوم زیاد آسان نيست

 فقط دنبال ارضا  اکثرًا هم پارتنرهای اخيرم.کردم  فکر نمیز هيچ چي دليل فشارهای روحی که داشتم بهخب این اواخر به: "؟ گفتو دیگران باشی

با . يق کنم و خب کامال فرق کرد، یعنی حاال زیاد مراقبت می کنم اما بعد از مدتی به فکر افتادم روی نت در مورد بيماری ها تحق .دن بودناخودشکردن 

می دانی که خطرهایی که ممکن است . کسانی که در روم آشنا می شوم سعی می کنم مطمئن باشم که همجنسگرایند و دگرجنسگرا نيستند

 ."يستبه دليل سکس با غریبه ها برای ما پيش بياید فقط مربوط به استفاده نکردن از کاندوم ن

 

. از خيلی از بچه ها شنيده بودم که دگرجنسگرایان در اتاق های گفتمان همجنسگرایان در یاهو  وارد می شوند و به دنبال شریک جنسی می گردند

دند اکثرًا اما برای اطمينان بيشتر پرسيدم که یعنی افرادی که در چت روم گی ها بو. چندین بار هم گزارش هایی در این مورد دریافت کرده بودم

 ،به جز یکی که از خودم کوچکتر بود و متوجه نشدم که چه گرایشی داشت. آره: "؟ بهبد گفتاما دنبال سکس با پسر می گشتنددگرجنسگرا بودند 

 شهر ما توی هم رتای دیگ و بود و د ساله۴٣ مرد کن یا یکيش.به گفته ی خودشان من برایشان ایده آل بودم .دهمه دنبال سکس با پسرها بودن

 ."من هم به سکس نياز داشتم. د به سکس نياز داشتنبه شکلی  اکثرًا.دانشجو بودند

 

و  سکس می کنند  خودشان با همجنسدگرجنسگرابه نظرت چطور مردهای از او پرسيدم که . شب یلدا بود و نمی خواستم زیاد وقتش را بگيرم

خب این سئوال خودش : "می کنند؟ گفتمخالفت یان پيش می آید با همجنسگرایی به ظاهرًا مشکلی ندارند، اما زمانی که بحث حقوق همجنسگرا

آنها فقط . د از ما استفاده کننوردند گير نياا کسی رهر وقت که ددادن اجازه نمیبه خودشان  رعایت می کردند ا حقوق ماها رر اگآن ها.  استجواب

خداحافظی کردم و بهبد خواست که ." ن نباشد دليلی نمی بينند که از حق ما دفاع کنندبه خودشان فکر می کنند و وقتی که سودی برایشان در ميا

 ." کنيم محکوم تفاوت هانباید همدیگر را به خاطر  ایم، آدميز،ا قبل از اینکه هر چم. "جمله ی آخرش را هم بشنوم
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 جنایت بر اساس نفرت

Gordon Babst 

 برگردان از مهران فخری

www.glbtq.com 

 

جرم ناشی از نفرت، جرمی است که جدیدًا وارد مباحث قوانين قضایی 

هدف از شناساندن این چنين جرمی تمایز در . امریکای شمالی شده است

مجازات جرم هایی است که عليه فرد و یا اموال وی با انگيزه ی تعصب و 

نفرت از گروهی که فرد متعلق به آن است با جرایمی که بدون چنين انگيزه 

این تعصب و تنفر می تواند نسبت به نژاد، . ای صورت می گيرد می باشد

رنگ، مذهب، مليت و یا مورد بسيار جنجالی آن یعنی تمایالت و هویت 

 .جنسی فرد قربانی باشد

با وجود آنکه جامعه ی امریکای شمالی تعيين مجازات قانونی برای جرم 

دشوار به اعضای گروه های هایی که ناشی از تمایل به آزار و تحميل شرایط 

خاص نژادی و اعتقادی را به راحتی قبول کرده است، بحث در این رابطه که 

گروه هایی با تمایالت و هویت جنسی خاص نيز در رده ی گروه های مورد 

تبعيض هستند و آزار رساندن به آنان نيز باید شامل این قانون بشود بحث 

د به وضعيت مبهم جامعه ی چنين دیدگاهی شای. برانگيز بوده است

دگرباشان جنسی امریکای شمالی بر می گردد و یا به اختالط این مورد با 

مواردی مانند تجاوز و خشونت در خانواده که در قوانين قضایی مربوط به 

 . حمایت از زنان بدان ها اشاره شده است

مين با وجود اینکه در بخش تمایالت و هویت های جنسی تعيين نشده که کدا

با این وجود چنين به نظر می آید که . تمایالت و هویت های جنسی مورد نظر است باید دانست که منظور قانونگذار کليه ی موارد را شامل می شود

 .در این بخش از قانون حقوقی ویژه برای همجنسگرایان قائل شده است

ی بقبوالنند که جرایمی که عليه دگرباشان جنسی صورت می گيرد در صورتی تالش هایی در حال انجام گرفتن است تا به شهروندان امریکای شمال

که انگيزه ی آن عناد و دشمنی با تمام جامعه ی دگرباش باشد استحقاق برخوردی همانند جرم هایی را دارد که با انگيزه های نژاد پرستانه و یا 

 . مذهبی صورت می گيرد

 

 :بيان مشکل

. ان همجنسگرا و افرادی که تظاهرات جنسی غير معمول دارند یکی از مشکالت اساسی در این زمينه استمشکل خشونت عليه مردان و زن

 . برخوردهای شدید با همجنسگرایان به صورت فراگير در همه جای دنيا و در زندگی اکثر دگرباشان وجود دارد

. ه کرد که بيانگر گسترش خشونت ها عليه دگرباشان در امریکا بوده گزارشی ارائ١٩٨۴جمعيت ملی همجنسگرایان ایاالت متحده ی امریکا در سال 

بر اساس این گزارش و تحقيقات انجام شده بر روی نزدیک به دو هزار مرد و زن همجنسگرا در هشت شهر بزرگ امریکا تقریبًا همه ی سئوال 

 . شوندگان نوعی توهين و یا تجاوز مالی و یا فيزیکی را تجربه کرده اند
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ر حالی است که احتمال می رود خشونت هایی که عليه دگرباشان اعمال می شود نسبت به بقيه گروه ها به دليل ترس از رفتار بی رحمانه این د

بنا به برخی از منابع در حدود نود درصد جنایات هایی که بر ضد دگرباشان . ی پليس یا انگشت نما شدن در محل، کمترین تعداد گزارشات را دارا باشد

 .اتفاق می افتد، گزارش نمی شود

جهت مقابله با خشونت عليه دگرباشان سازمان های زیادی به خصوص در شهرهای بزرگ، جمعيت ها و گشت های ویژه ضد خشونت تشکيل داده 

ت رایج بر ضد جامعه ی هدف آنها ایجاد محيطی امن برای دگرباشان، گفتمان با نيروهای پليس و نيز تهيه ی آمار جنایت های ناشی از نفر. اند

 .دگرباشان می باشد

با وجود اینکه جنبش قانونمندکردن جرائم ناشی از نفرت از اواسط دهه هشتاد ميالدی شروع شد نمونه های این نوع جرم و جنایت در دهه ی نود 

ک گاتر کارگر نساجی در آالباما به این حرکت ، متيو شپرد، دانش آموز کالج ویومينگ، بيلی ج١٩٩٣مانند جنایت مخوف عليه برندون تيينا در سال 

در حالی که جامعه ی دگرباشان با چنين جنایاتی آشنا بودند اما راه یافتن این موارد خاص به نشریات به انعکاس گسترده . سرعت بيشتری بخشيد

 .  ی آن منجر شد و سطح وسيعی از جامعه را تحت تأثير قرار داد

 ایالت از ٢٩در  . انين مربوط به جرائم ناشی از نفرت، در تمامی ایاالت امریکا و استان های کانادا به تصویب رسيده استدر امریکای شمالی امروزه قو

ایاالت امریکا که شامل واشنگتن دی سی نيز می شود، فقط جرائمی که بر ضد هویت جنسی افراد، و در هشت ایالت جرائم مربوط به ترجيح 

 .  در هفده ایالت دیگر بدون در نظر گرفتن موارد مربوط به هویت و ترجيح جنسی به تصویب رسيده استجنسی و نيز هویت جنسی، و

 

 قوانين فدرال

آمارگيری از "مصوبه ی . پذیرش این قوانين در سطح دولت فدرال باشد) Hate Crime(شاید مهمترین پيشرفت در قانونی کردن جرائم ناشی از تنفر 

 در یک ميهمانی عمومی در ُرز گاردن کاخ سفيد قانونی شد و ١٩٩٠ا امضای رئيس جمهور وقت ایاالت متحده ی امریکا در سال ب" جرائم ناشی از تنفر

 . برای اولين بار به طور رسمی اعضای جامعه ی همجنسگرایان ایاالت متحده ی امریکا در آنجا حضور داشتند

ورت داوطلبانه آمار مربوط به جرائم ناشی از تنفر که شامل تعصبات نسبت به تمایالت جنسی این قانون از مجریان قوانين محلی می خواست تا به ص

 . نيز می باشد، حمع آوری نمایند تا ابعاد این مشکل معين شده و برای وضع قوانين جدیدتر تصميم گيری شود

 شد که حدود چهارده درصد آن بر اساس تمایالت جنسی  مورد آزار و اذیت به دليل نفرت توسط اف بی آی گزارش٩٧٣٠ در مجموع ٢٠٠١در سال 

 مصوبه ی تشدید مجازات جرائم ناشی از نفرت تصویب شد که خواستار تشدید مجازات متهمان جرائم با ١٩٩۴در سال . قربانی اتفاق افتاده بود

ی مربوط به تمایالت و هویت های جنسی خاص و نيز معلوالن با این وجود در این قوانين از گروه ها. انگيزه ی نفرت بود و بحث های زیادی را باعث شد

 . حمایت نمی شد

 الیحه ای در سنا تقدیم شد به نام پيشگيری از جرائم ناشی از نفرت که در مجلس نمایندگان امریکا مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ٢٠٠٠در سال 

نسی و معلوالن نيز اضافه گردید و نيز یکسان سازی در قوانين مربوط به جرم های در این مصوبه موارد مربوط به جنسيت، تمایالت ج. تصویب رسيد

این مصوبه به ضابطين قضایی دولت فدرال این قدرت را می داد که در ارتباط با چنين جرائمی شدت عمل بيشتری اعمال . ناشی از تنفر صورت گرفت

 .امده و در هر دوره ی کنگره مطرح می گرددبا این وجود، این مصوبه هنوز به صورت قانون در ني. کنند

 

 انتقادهایی بر تشدید مجازات

 منتقدان تشدید مجازات بر این باورند که تصویب چنين قوانينی باعث می شود گروهی از جامعه ی ایالت متحده ی امریکا نسبت به گروه های دیگر 

 خارج از گروه های مورد حمایت در این قانون صورت می گيرد، مجازات کمتری در نظر با ارزش تر تلقی شوند زیرا برای جرمهایی که بر عليه گروه های

 . گرفته می شود

زیرا تنها تفاوت این نوع جرائم نسبت به جرائم مشابه انگيزه . تعدادی از منتقدان نيز چنين استدالل می کنند که این قوانين در واقع مجازات تفکر است

با این حال کليه امریکایی ها حتی مجرمان نيز حق آزادی بيان داشته و نبایستی به دليل عقایدشان .  مجرم می باشدو طرز فکر ناشی از تعصب فرد
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جرائم مشابه نيستند " همسان"مدافعان چنين قوانينی به این نکته اشاره می کنند که جرائمی که انگيزه ی آن نفرت باشد . مجازات بيشتری ببينند

ی نفرت اصوًال جرم به وقوع نمی پيوندد و بایستی به این مورد نيز توجه کرد که در سيستم قضایی نقش انگيزه در مجازات افراد زیرا در غياب انگيزه 

 . بسيار مهم است به طوریکه در وقوع یک قتل با توجه به انگيزه ی متهم مجازات های مختلفی در نظر گرفته می شود

ربوط به تشدید مجازات جرائم ناشی از نفرت این مسأله است که این جنایت فقط در مورد فرد اعمال نمی شاید بهترین دفاع از لزوم مصوبه های م

 .در واقع این جنایات پيغامی است به گروه های آسيب پذیر جامعه. شود بلکه در مورد تمام افراد گروهی که فرد به آن تعلق دارد اعمال می گردد

 . ن، تحقير کردن و تأثير روانی گذاشتن نه تنها بر روی قربانی بلکه کليه ی اعضای آن گروه اجتماعی استدر نتيجه هدف از این جنایت ترساند

قوانين بر ضد جرائم ناشی از نفرت بر پایه ی این فرضيه بيان می شود که همه ی ساکنين  امریکای شمالی برابر هستند و سزاوار حمایت قانونی 

نين چنين به نظر می آید که حکومت در برابر این موضوع که گروهی از امریکایی ها به دليل تعصبات برخی دیگر از با نادیده گرفتن این قوا. یکسان

بعالوه با توجه نشان دادن به چنين قوانينی دستگاه قضایی مانند . امریکایی ها از جامعه طرد می شوند عکس العمل نشان نداده و بی تفاوت است

 .  ت و هيئت منصفه در برابر قربانين خشونت های ناشی از تنفر بيشتر احساس مسئوليت می کنندپليس، ضابطين قضایی، قضا

 

 شاخصه های تشخيص جرم های ناشی از تعصب

برای تشخيص اینکه آیا واقعًا جرم به سبب حس نفرت انجام شده یا نه به ضابطين قضایی شاخص های تشخيص چنين جرم هایی آموزش داده می 

. تفاوت نژاد، قوميت و یا فرهنگ و نيز هرگونه نوشته، رفتار و اعالميه دال بر عضویت در گروه مورد تبعيض می باشد: اخص ها شاملاین ش. شود

 . همچنين بایستی فقدان هرگونه انگيزه ی دیگری نيز تشخيص داده شود

 رخ نداده و قربانی به طور مشخص به دليل نژاد، مذهب و این شاخص ها تضمين کننده ی این واقعيت هستند که چنين جرم هایی به صورت اتفاقی

حتی اگر قربانی ادعا نماید که به دليل تنفر از گروهی که وی بدان تعلق داشته جرم صورت گرفته و یا . یا تمایالت جنسی مورد هدف قرار گرفته است

هيئت منصفه نيست و ممکن است جرم را تنها یک جرم عادی ضابطين قضایی چنين تشخيص دهند این به معنی پذیرش این موضوع توسط قاضی یا 

 . تلقی کنند

 وزارت دادگستری ایاالت متحده ی امریکا در بخش جرم های ناشی از نفرت تنها سی و هفت مورد ٢٠٠٠ تا ١٩٩١به عنوان مثال بين سال های 

يص چنين انگيزه هایی وجود نداشت و این متهمان مانند سایر متهمان مجازات را گزارش نموده است زیرا در بين صدها پرونده دالیل کافی برای تشخ

 . مجازات گردیدند

 

 جرائم ناشی از نفرت عليه همجنسگرایان

با این وجود چنين ) حدود چهارده درصد. (خشونت به دليل نفرت از تمایالت جنسی افراد تعداد کمی از گزارشات این بخش را شامل می شود

ر صورت وقوع بسيار فجيع تر می باشند مانند ضربه زدن با چوب بيس بال، حمله و زخمی کردن با فرد با شکليک گلوله، و چاقو خشونت ها و جرایم د

چنين خشونت هایی نشان دهنده ی این واقعيت است که تنها هدف فرد از انجام این جنایات از بين بردن قربانی همجنسگرا است و هيچ . کشی

 .توجه به این واقعيت به نظر می رسد که جامعه ی دگرباشان خود بایستی برای رهایی از این وضعيت تالش نمایندبا . هدف دیگری ندارد
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  در ترکيهرامتينو شتم ضرب 

 

ایران خارج شد و خود را به دفتر  ماه پيش به دليل فشارهای اجتماعی و مشکالتی که با خانواده اش پيدا کرده بود از ١٣ سال دارد و حدود ٢٩رامتين 

 قبول شد و در چند روز آینده با مسئول مهاجرت سفارت کانادا ٢٠٠٧در جوالی . ریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آنکارا معرفی کرداکميس

 . در آنکارا مصاحبه خواهد داشت

 

.  اقامت اش در ترکيه ربوده شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودرامتين در تاریخ بيست و هفتم آذرماه توسط تعدادی از مردم شهر محل

 .این موضوع را به سازمان اطالع داد و بعد از چند روز گفتگوی کوتاهی با او داشتم

يجی ها من را چندین بار بس"می گوید . رامتين در ایران مشکالت زیادی داشته است و بارها توسط نيروی انتظامی و بسيج دستگير شده بود

کالنتری ای نبود که من را . فقط به خاطر رفتارها و حالت های ناخواسته ای که ذاتی بود و تفاوت هایی که با بقيه مردم داشتم. دستگير کردند

طر من بعضی از باور کنيد که به خا. توی خانه هم مشکالت زیادی داشتم که از بچگی با من بود چه از نظر احساس و چه از نظر رفتار. نشناسد

می گفتند باید از محيط های متعصب دور بشوم تا . به خاطر همين مشکالت روحی بارها به دکتر مراجعه کردم. فاميل ها با ما قطع رابطه کرده بودند

ل بقيه باشم اما نمی متأسفانه کردار و رفتار و راه رفتن من با دیگران تفاوت داشت و این دست خودم نبود، خيلی سعی می کردم مث. آرام باشم

 ."در آخر هم که اتفاق بدی برایم افتاد و مجبور شدم ایران را ترک کنم. دانم چرا دیگران باز هم متوجه تفاوت های من می شدند

 کافی کتک همه ی ما به اندازه ی. با خانواده مگر می شود مشکل نداشته باشيم: "از او خواستم بيشتر در رابطه با مشکالت خانوادگی اش بگوید

خورده ایم، تحقير شده ایم و با دیگر بچه های دیگر خانواده مقایسه شده ایم که پسر فالنی این طور است و فالنی زن گرفته اما تو هنوز دنبال قرتی 

آرایش ساده ای . ندمن کمی آرایش می کردم اما نه مثل آنهایی که خودشان را ترنس می دان. بازی و مهمانی رفتنی، و ابروهایت را بر می داری

مادرم بارها به من گفت که از همه چيز من . داشتم، مثًال ابروهایم را بر می داشتم، کرم می زدم، لباس هایم رو سعی می کردم شيک انتخاب کنم

شه مرا در جاهایی که جالب اینجاست که هيچ وقت کسی از من رو نمی گرفت و همي. خبر دارد و وقتی راه می روم اختالف مرا با دیگران می بيند

حتی زن هایی که خيلی محجبه بودند وقتی من وارد می شدم که خواجه ی حرم سرا است و جلو من راحت . مردها را راه نمی دادند راه می دادند

 ."زندگی را برایم سخت کرده بود. اذیت های دوستان، خانواده فشار زیادی برایم ایجاد کرد. بودند اما کنایه می زدند

ترکيه که آمدم چون کمی راحت تر بودم سعی می کردم طوری که : "گفت.  او خواستم که شرایط فعلی اش در ترکيه را با ایران مقایسه کنداز

بعضی از مردها همراه مادرشان حتی وقتی . اما متأسفانه اینجا هم مثل ایران است و جلو مردم خيلی تحقيرمان می کنند. دوست دارم زندگی کنم

توی این شهری که من هستم با وجود اینکه شرهی . بان رد می شوند سرشان را شيشه ی ماشين بيرون می کنند و داد می زنند، ابنه ایاز خيا

فکر می کردم که ترکيه جای خوبی است اما زمين تا آسمان با چيزی که من توی . توریستی است اما مردم خيلی مذهبی اند و تعصب دارند

حتی پليس که اجازه ندارد به ما بی احترامی کند بد دهنی و بدرفتاری . واکنش مردم و فرهنگ و سطح فکرشان پائين است.  داردتليویزیون دیدم فرق

پليس ترکيه با بقيه پناهنده ها دوست می شود و کمک شان می کند اما ما را مسخره می کند و . می کند، به ما می خندد و مسخره می کند

اما باید بگویم که بعضی از ایرانی ها بالیی سر ترک ها آورده اند که وقتی اسم . های اداری ما را حتی قبول نمی کنندبعضی وقت ها درخواست 

همين بالیی که سر . بعضی ایرانی ها آمده اند و کارهایی کرده اند که شرم آور است. ایرانی می آید همه را به چشم کاسب و فاحشه می بينند

دورادور خبرهایی می شنویم از اینکه چند سال پيش خيلی ها را . طر کسانی باشد که اینجا به خودفروشی دست زده اندمن آوردند شاید به خا

 ."کتک زدند و به وضع بدی کشاندند

 . رامتين سپس تعریف کرد که دو هفته پيش از این تاریخ از مهمانی به خانه می رفته که عده ای سرش ریخته اند

یک . از آنجا که بر می گشتم ساعت حدود یازده و نيم بود. یکشنبه شب شام خانه ی یکی از دوستانم دعوت داشتم. پيش بودحدودًا دو هفته ی "

ماشينی از کنارم رد شد یک مقدار جلوتر ایستاد و دور زد و بغل . مسير خانه ی ما یک مسير خلوت و تاریک است. ماشين از بغل دست من رد شد
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یک دفعه توی تاریکی دیدم که چند نفر ریختند روی سر من و به زور تهدید و . ن اینکه اهميت بدهم به راه خودم ادامه دادمبدو. دست من نگه داشت

توی . آنجا مرا از ماشين پرت کردند بيرون. چاقو سوار ماشين کردند بردند به یک قسمتی از شهر که در آن ساعت شب خلوت تر از بقيه ی جاها بود

نوی ماشين مدام پشت سر هم به من فحش می دادند و اسم یک عده از ایرانی ها را که قبًال . يلی ترسيده بودم و شوکه شده بودمراه که بودم خ

 . اینجا بودند را می بردند

دقيقًا این . تا به خودم آمدم دیدم از پشت چيزی خورد به سرم

دو سه نفری ریختند سر . صحنه را دیدم که دارند مرا می کشند

ن و با چوب و آهن و شلنگ و هر چی که دست شان بود من م

سرم شکسته بود و خون می آمد اما سعی کردم . را می زدند

فقط سعی می . آنها هم دنبالم کردند. شروع کنم به دویدن

تقریبًا . رفتند سراغ ماشين. کردم آنها را هل بدهم کنار و بدوم

ساعت .  رسيدمیک مسير صد متری را دویدم تا به تعدادی خانه

با تمام قدرت داد می زدم و زنگ خانه ها رو .  شب بود١٢نزدیک 

سر و صورتم خونی بود اما بدنم داغ بود و نمی . می زدم

آنها وقتی دیدند مردم درها را باز کردند و . فهميدم و می دویدم

 . چراغ ها روشن شد راهشان را عوض کردند و رفتند

کسی حاضر نشد در خانه اش را . با زبان دست و پا شکسته ترکی می گفتم که دزدها من را زدند.  چون می ترسيدندمردم در را روی من باز نکردند

. بعد از حدود ده دقيقه پليس آمد. فقط می گفتند وایسا ما به پليس زنگ می زنيم. به روی من باز کند و حتی توی راهرو خانه اش به من پناه بدهد

 . سم می دادم که کمکم کنند هيچ کس به خانه اش راهم ندادتوی این مدت هم هر چه ق

. آن ها زیر بغلم را گرفتند که ببرند اداره ی پليس. تازه دردم شروع شده بود و افتاده بودم روی زمين و حالم خيلی بد بود. پليس آمد و حال من را دید

لباس هایم را که . در بيمارستان دکترها سر و صورتم را پانسمان کردند. تان ببرندممن خواستم که مرا به خانه ام ببرند اما بعد بهتر دیدند که بيمارس

. شروع کردند به بخيه کردن. تمام بدنم سياه شده بود، خيلی درد داشتم. در آوردند دیدم پرستارها همه با تعجب نگاه می کنند و پچ پچ می کنند

 .  کردند که شکستگی نداشته باشداز تمام بدنم عکس برداری. سرم احتياج به بخيه داشت

من کل قضيه را . وقتی که ماجرا را گفتم شروع کردند به اذیت کردن. پليس ویژه ترکيه هم آمدند و خواستند که من واقعيت را برایشان تعریف کنم

ی پرسيدند که ترنس هستم یا نه اما من از من به زور م. تعریف کردم اما پليس باور نمی کرد و می گفت که ایرانی ها کارهای دیگری هم می کنند

می خواستند به زور از من اقرار بگيرند که من با افرادی که به من . بهشان گفتم شما که من را می شناسيد، همه ی پرونده ی دست شماست

بعد از کلی بازجویی و . و ساعت ندیدمگفتم که اصًال قيافه شان را در آن در آن یکی د. حمله کرده اند قرار سکس داشته ام که این اتفاق افتاده

آنجا یک سری مراحل قانونی را باید می گذراندم که فرم پر کنم و شکایت . آزمایشات پزشکی در بيمارستان، بردندم اداره ی پليس برای بازجویی

شاید تا چند سال دیگر هم رد آها را پيدا . گفت برای چی؟ گفتم اگر بخواهم شکایت کنم باید تا آخر پرونده اینجا بمانم. گفتم شکایت ندارم. کنم

نمی خواهم بيشتر از این، این قضيه طول . آنها زدند و رفتند. نمی خواهم درگير کارهای قانونی بشوم. من می خواهم زودتر از این کشور بروم. نکنيد

 . بکشد

گفتم که از پله افتاده ام اما متأسفانه همه فهميدند . هميدندنمی خواستم به کسی بگویم اما متأسفانه به دليل حال بدی که داشتم همه ی شهر ف

مشکل بزرگ من این است که . همه شهر فهميدند و این شرایط من را بدتر کرده. ممکن است حتی از اداره ی پليس شنيده باشند. که چی شده

اما بغير از این خيلی ترسيده ام و اضطراب . ا نمی توانم بخوابمیکی از ضربه هایی که زدند به پائين ستون فقراتم خورده و آنقدر درد دارم که شب ه

بيخودی . تا صبح کابوس می بينم. وقتی یک نفر از پشت سرم رد می شود احساس می کنم می خواهد حمله کند و ناخودآگاه داد می کشم. دارم

پليس هم . آن صحنه از جلو چشمم نمی رود. عصبی ام. متوی محيط شلوغ نمی توانم راحت بنشين. اعصابم خيلی خراب است. می زنم زیر گریه
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درست است که کارهای پزشکی من را انجام دادند اما احساس می کنم رفتار . رفتارشان طوری بود که انگار من مقصر بوده ام. هيچ پيگيری نکرد

شاید به خاطر اینکه خارجی بودم شاید . تان معطل کردندمثًال اهميت نمی دادند و خيلی توی بيمارس. دکتر هم خيلی غير طبيعی و غير انسانی بود

هنوز که هنوز است بخيه هایم را نکشيده اند . از رفتارشان می فهميدم که بی تفاوت اند به وضعيت من. به خاطر اینکه قيافه ام برای آنها عجيب بود

ه ظاهر ممکن است بخندم و به روی خودم نياورم اما با کوچکترین االن ب. و هر وقت می روم بيمارستان پيش دکتر کارهای من را عقب می اندازند

 . چيزی می زنم زیر گریه

کسانی که حتی گی و ترنس هم نيستند به عيادتم . دوستانم که عکس ها را دیدند زدند زیر گریه. عکس ها را پنج شش روز بعد از آن اتفاق گرفتم

انواده ی ترک اینجا هستند که خيلی مهربان اند و رفتار خوبی با من دارند و حتی دو شب تا صبح حتی دو خ. آمدند و از نظر روحی خيلی کمکم کردند

 . باالی سر من نشستند

. دلم نمی خواهد اصالح کنم دلم نمی خواهد موهایم را شانه کنم. دیگر اصًال حال ندارم به خودم برسم. این اتفاق باعث شده که ناخودآگاه تغيير کنم

 . ون نمی روم و سعی می کنم که همه اش توی خانه باشماز خانه بير

آمدند و کارهایی کردند . به کسانی که آمده اند به این شهر و ایرانی ها رو بدنام کرده اند دلم می خواهد بگویم که به خاطر آنها ما اینجا امنيت نداریم

دلم می خواهد به همه بگویم که . نداده اند دارند با آتش آنها می سوزندکسانی که کارهای آن ها را هم انجام . که همه را توی دردسر انداختند

این یک سال و دو سالی که اینجا هستيم را باید خيلی مراقب باشيم تا از اینجا . باید خيلی مراقب باشند. ترکيه محيط بسته و مذهبی ای است

در آن بيابان نه .  را بکشند و ابایی نداشتند که یک چاقو بزنند توی شکممکسانی که به من حمله کردند خيلی راحت می توانستند من. خارج شویم

بعد از آن اتفاق، پليس هم هيچ پيگيری نکرده و حتی احوال من را . کسی می توانست خبری بگيرد نه اتفاقی می افتاد، فقط یک جنازه پيدا می شد

 . نپرسيدند که خوبم یا نه

 .همين. فقط باید مراقب باشيد
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 کریسَمس 

 )پسر(رضا 

 

 Christmas: به انگليسی

 Noël :به فرانسوی

 

مسيحيان این روز را با آیين . باشد شود و بزرگترین جشن مسيحيان جهان می روزی است که برپایه گاهشماری مسيحيان زادروز عيسی دانسته می

آرایند و شخصيتی به نام بابانوئل یا سانتا کالوس در این روز پيشکش هایی  کریسمس میبرای نمونه درخت کاجی را برای . کنند های ویژه برگزار می

 .کنند  دسامبر برگزار می٢۵بيشتر مسيحيان این جشن را در . دهد به مردم می

ر طول تاریخ دهد، یک جشن مذهبی برای مسيحيان است که د ، جشنی که هر ساله نوید آغاز سال نوی ميالدی را به جهانيان می"کریسمس"

بطور ) بيزانس(آید کریسمس در قرن چهارم ميالدی که امپراطوری روم  آنگونه که از تاریخ بر می. های بسياری را تجربه کرده است خود، دگرگونی

 .رسمی آیين مسيحيت را پذیرفت در دنيای غرب رایج شد و به مرور زمان نشو و نما گرفت

گرفته شده و به همين دليل با ) ميترائيسم" (مهر"به مسيحيان است اما در اصل از ایران باستان و آیين گویند این جشن گرچه متعلق  مورخان می

استناد ) ع(آنان در این زمينه به اختالف نظرهای موجود بر سر سالروز والدت حضرت عيسی. دی و شب یلدای ایرانی همزادی و اشتراکات فراوان دارد

 .توان روزی را مشخص کرد ن بزرگان عالم مسيحيت و تاریخ نگاران درباره روز ميالد آن حضرت چنان زیاد است که نمیگویند که بحث ميا کنند و می می

های مختلف مسيحيت اعم از ارتدوکس، کاتوليک و پروتستان ها متفاوت است و هریک مبنایی را برای آن  اکنون نيز ميان شاخه" کریسمس"زمان 

آداب و رسوم کریسمس نيز در طول زمان .  در ایران باستان نزدیکند- خدای پاکی-) ميترا" (مهر"این روزها به سالروز تولد اند گرچه همه ی  تعيين کرده

های متنوع و رنگارنگ آن در قرن نوزدهم ميالدی توسط تاجران   دادن و شيرینی گویند هدیه ای که می گونه دچار دگرگونی های بسيار شده است به

ای که مسيحيان را در ایام کریسمس با هدایای خود خوشحال  ، شخصيت افسانه"بابانوئل"عده بسياری نيز معتقدند که .  رایج شدیهودی در اروپا

علت تغيير رنگ بابانوئل به لباس قرمز مشخص نيست و . سازد، در واقع از عمو نوروز ایرانی الهام گرفته و در ابتدا لباسی سبز بر تن داشته است می

بابانوئل پيش از این به کودکان هدیه .  معتقدند که شرکت کوکاکوال چنين رنگی را به آن داده است- به طنز یا جدی-ای   دليل امروزه عدهبه همين

 .داد اما چند دهه است که به لطف تبليغات دنيای مصرف دادن هدیه به بزرگان را نيز مد کرده است  می

 



   و روشن   دست و                                                                                                                           ششم و   شماره  سی–   ٢۴  

 بابا نوئل

. نام بابانوئل با جشن کریسمس آميخته شده است. و داستانی در فرهنگ عاميانه کشورهای غربی و مسيحی استبابانوئل یک شخصيت تاریخی 

 .بابا نوئل عمدتا یک پيرمرد چاق با ریش سفيد بلند و لباس قرمز است که در روز کریسمس یا شب قبل از آن هدیه هایی را برای بچه ها می آورد

 ار برده می شود برگرفته از اصطالح فرانسوی پاپانوئل بابانوئل که در زبان فارسی به ک

Papa Noël و یا Père Noël 

  آمریکایی آن سانتا کالوس-در بيشتر کشورهای دنيا نام انگليسی . است) پدر نوئل(

Santa Claus 

اشاره به نام یکی از کشيشان مسيحی بابا نوئل . سن نيکوالس، بابا کریسمس و کریس کرینگل نام های دیگر این شخصيت اند. استفاده می شود

وی از اهالی بيزانس و منطقه آناتولی در ترکيه فعلی بوده است و به خاطر . به نام سن نيکوالس دارد که در قرن چهارم ميالدی می زیسته است

 .کمک و دادن هدیه به فقرا شهرت داشته است

 درخت کریسمس

درخت کریسمس . تهيه و آن را در خانه قرار دهند) جشن زادروز عيسی مسيح(روز کریسمس رسم بسياری از مسيحيان است که درختی را برای 

خانواده های مسيحی با تزئين درخت . معموال از درختان دارای برگ های سوزنی بویژه کاج تهيه می شود و می تواند در اندازه های مختلف باشد

 .کریسمس سعی در شاداب کردن محيط خانه دارند

 درخت کریسمستاریخچه 

همچنين در . سنت درخت کریسمس به آلمان قرن شانزدهم ميالدی و زمانی که مسيحيان درختان تزیين شده را به خانه های خود آوردند برمی گردد

 آن زمان عده ای هرم هایی از چوب می ساختند و آنرا با شاخه های درختان هميشه سبز و شمع تزیين می کردند

، انگلستان، پرنس آلبرت، شوهر ملکه ١٨۴١در سال . ه از درخت کریسمس در بخش های دیگر اروپا نيز طرفدارانی پيدا کردبه تدریج رسم استفاد

 . ویکتوریا با آوردن درخت کریسمس به کاخ ویندسور و تزیين آن با شمع، شيرینی، ميوه و انواع آب نبات، استفاده از درخت را به مد روز مبدل کرد

 ١٨۵٠در سال های . نواده های ثروتمند انگليسی به سرعت از این مد پيروی کردند و با ولخرجی تمام به تزیين درخت می پرداختندواضح است که خا

 .این تزیينات شامل عروسک، لوازم خانه مينياتوری، سازهای کوچک، جواهرات بدلی، شمشير و تفنگ اسباب بازی، ميوه و خوراکی بود

 است ١٨٣٠قرن نوزدهم درخت کریسمس را چيزی غریب می دانستند و اولين درخت کریسمس در آمریکا مربوط به سال بسياری از آمریکایی های 

. این درخت برای جلب کمک های مردمی برای کليسای محلی برپا شده بود. که آنهم توسط ساکنان آلمانی پنسيلوانيا به نمایش گذاشته شده بود

 خارجی یک کليسا برپا شد اما وجود آن برای ساکنان این قصبه بسيار توهين آميز و نوعی بازگشت به بت  چنين درختی در محوطه١٨۵١در سال 

 . پرستی به شمار می آمد و آنها خواستار جمع کردن تزیينات شدند

جالب . بوبيت می یافت لوازم تزیينی کریسمس از آلمان وارد می شد و درخت کریسمس به تدریج در ایاالت متحده مح١٨٩٠در حدود سال های 

 متر طول داشتند استفاده می کردند در حالی که آمریکایيان درختی را می پسندیدند که تا ١٫۵ تا ١است که اروپایيان از درختان کوچکی که حدود 

 . سقف خانه برسد

آمریکایی /ين می کردند اما بخش های آلمانیدر اوایل قرن بيستم آمریکایيان درخت های کریسمس را بيشتر با لوازم تزیينی دست ساز خودشان تزی

 . همچنان به استفاده از سيب، بلوط، گردو و شيرینی های کوچک بادامی ادامه می دادند

پس از آن دیدن درختان کریسمس در . کشف برق به ساخته شدن چراغ های کریسمس انجاميد و امکان درخشش را برای درختان به ارمغان آورد

 با برپا کردن یک درخت به اسقبال تعطيالت -چه شخصی و چه دولتی-نظره آشنای این ایام مبدل شد و تمام ساختمان های مهمميدان شهرها به م

 . کریسمس می رفتند

 یا زنگوله و - به نشانه ارواح مهربان-در تزیين درخت های کریسمس اوليه، به جای مجسمه فرشته در نوک درخت از فيگورهای پری های کوچک

 .  استفاده می شد- که برای ترسانيدن ارواح شيطانی به کار می رفت-رشيپو
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در سوئد، درخت . در لهستان درخت کریسمس با مجسمه های کوچک فرشته، طاووس و پرندگان دیگر و تعداد بسيار زیادی ستاره، پوشيده می شد

دانمارکی ها از . کودک و حيوانات از جنس پوشال و کاه تزیين می کنندرا با تزیينات چوبی که با رنگ های درخشان رنگ آميزی شده اند و فيگورهای 

مسيحيان ژاپنی بادبزن ها و فانوس های کوچک را . پرچم های کوچک دانمارک و آویزهایی به شکل زنگوله، ستاره، قلب و دانه برف استفاده می کنند

 . ترجيح می دهند

ا حتما در تزیين درخت خود از عنکبوت و تار عنکبوت استفاده می کنند و آنرا خوش یمن می دانند تزیين درخت در اوکراین نيز بسيار جالب است، آنه

زیرا بنا بر یک افسانه قدیمی زنی بی چيز که هيچ وسيله ای برای تزیين درخت و شاد کردن فرزندان خود نداشت با غصه به خواب می رود و هنگام 

س خانه اش با تار عنکبوت پوشيده شده است و این تارها با دميدن خورشيد به رشته های نقره طلوع خورشيد متوجه می شود که درخت کریسم

 .مبدل شده اند

 افسانه های درخت کریسمس

یک راهب انگليسی که کليسای مسيحی را (یکی از آنها داستان سنت بانی فيس . افسانه های بسياری درباره پيدایش درخت کریسمس وجود دارد

 .است) آلمان سازماندهی کرددر فرانسه و 

او در یکی از سفرهای خود به گروهی از بت پرستان برمی خورد که به دور درخت بلوط بزرگی گرد آمده بودند و می خواستند کودکی را برای خدایی 

یک ضربه مشت خود بر زمين می بانی فيس برای نجات جان کودک و جلوگيری از این رسم وحشيانه درخت تنومند را با . به نام تور، قربانی کنند

این قدیس به بت پرستان می گوید که این صنوبر کوچک درخت زندگی و نماد زندگی . در جای این درخت یک نهال کوچک صنوبر می روید. اندازد

 .جاویدان حضرت مسيح است

او در حين راه رفتن محو . يان جنگلی می گذشتیک افسانه دیگر می گوید که مارتين لوتر، بنيان گذار مکتب پروتستان، در شب کریسمس از م

زیبایی هزاران ستاره که از ميان شاخه های درختان هميشه سبز جنگل می درخشيدند شده بود و آنچنان تحت تأثير این زیبایی قرار گرفته بود که 

 . را با شمع های کوچکی بر تمام شاخه ها آراستدر آنجا برای به وجود آوردن منظره جنگل درخت .درخت کوچکی را برید و برای خانواده اش برد

قصه دیگر درباره هيزم شکن فقيری است که سال ها پيش در شب کریسمس به کودک گرسنه و گمشده ای بر می خورد و با وجود فقر فراوان برای 

آن کودک . در پشت در منزل خود می بيندهنگام صبح، هيزم شکن بيدار شده و درخت درخشان و زیبایی را . کودک غذا و سرپناهی مهيا می کند

 .گرسنه، در واقع حضرت مسيح بوده و درخت زیبا را به عنوان هدیه ای به مرد نيکوکار در آنجا گذاشته بوده است

در قرون وسطا، زمانی که اکثر مردم بی سواد بودند، برای آموزش . می دانند" نمایش بهشت"عده ای سرچشمه پيدایش درخت کریسمس را 

یکی از این نمایش ها، نمایش بهشت بود که درباره پيدایش آدم و حوا و داستان رانده . داستان های مذهبی به آنان از نمایش استفاده می کردند

 .  دسامبر اجرا می شد٢۴شدن آنها از بهشت صحبت می کرد و همه ساله در 

با یک تغيير کوچک، . ت سيب بود اما درختان سيب در زمستان باری نداشتنداجرای نمایش در زمستان، یک مشکل کوچک داشت و آن نياز به یک درخ

درخت های مزین به گوی های رنگين درواقع نوادگان این . مشکل حل شد و آن آویختن سيب به شاخه های درخت هميشه سبزی چون صنوبر بود

 .درخت های نمایشی هستند
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 نامه ی کامبيز

 

آن روزها اولين مشکل من خانواده . حاال که به دو سال پيش، وقتی که هنوز در ایران بودم، فکر می کنم اضطراب و ترس تمام وجودم را فرا می گيرد

 .تنها کسی که افکاری امروزی داشت، خواهرم بود. ن و دین بودپدرم سپاهی و مادرم معلم قرآ. ام بود، خانواده ای فوق العاده مذهبی

خانواده ی . حاال از او خبری ندارم. آن موقع در ایران عاشق کسی شدم به نام حسين و پنج سال از بهترین روزهای زندگی ام را در کنارش گذراندم

هميشه این نگرانی در من بود که یک روز خانواده ی من . ودندحسين می دانستند که حسين همجنسگرا است و به همين علت او را طرد کرده ب

پدر حسين . این موضوع به حقيقت پيوست و پدر حسين همه چيز را به پدر من گفت. هم از هویت من با خبر شوند و من هم از خانواده ام طرد شوم

 . م برای من مشکل درست می کند و این کار را هم کردتهدید کرده بود که اگر باز هم به دیدار حسين بروم و با او ارتباط برقرار کن

پدر حسين با خانواده ی من تماس گرفت و به آنها گفت که من یک . من از طریق حسين با کليسا آشنا شده بودم و به مسيحيت ایمان آورده بودم

ر و برادر حسين کتک مفصلی به من زدند و وقتی یک روز پد. همجنسگرا هستم و برای حسين مزاحمت ایجاد می کنم و دیگر اینکه مسيحی هستم

خيلی . مادرم هم پدرم را تشویق می کرد و می گفت این بی آبرو را بزن. به خانه ی خودمان رفتم پدرم به من حمله کرد و او نيز به شدت مرا کتک زد

به خانه ی .  که شانس آوردم و توانستم از خانه خارج شوماز پدر کتک خوردم و حتی او به طرف آشپزخانه رفت که چاقو بياورد و مرا با چاقو بزند

 زدم و وقتی خواهرم ازنگ در ر. یادم می آید ساعت سه بود و تمام لباس های من خونی شده بود. خواهرم که از تمام مشکالت من با خبر بود رفتم

 برایش تعریف کردم خيلی  موضوع راوقتی رفتيم داخل خانه و. کرده اماول فکر می کرد که تصادف . در را باز کرد و مرا با آن وضع دید خيلی آشفته شد

. خواهرم می ترسيد پدرم به خانه اش برود و مرا بکشد. گفتم نه. ترسيد و از من سئوال کرد که آیا بابا می داند که من به خانه ی او رفته ام یا نه

به من پيشنهاد کرد که با آنها . بيزجان ایران جای تو نيست، تو باید از ایران بریشوهر خواهرم که فردی تحصيلکرده و امروزی است به من گفت، کام

من با هزار . شوهر خواهر من دکتر است و در یکی از پادگان های کشور در بهداری مشغول به کار است. زندگی کنم و به خدمت سربازی بروم

پس از چند روز شوهر خواهرم مرا با کسی آشنا . ی پادگان راننده ی آمبوالنس شدمروزهای اول سال نو بود و من در بهدار. مشکل به سربازی رفتم

فرق من و پيام در این بود که خانواده ی پيام او را خوب درک می کردند ولی خانواده . پيام از اهالی شيراز بود و مثل من همجنسگرا. کرد به نام پيام

 . دانستندی من مشکل من را از همنشينی با دوست های بد می

از او پرسيدم . یک روز ظهر که وقت نهار و نماز بود و همه در پادگان به سالن نماز رفته بودند، من در بهداری بودم و در اتاق امير بودم که پيام وارد شد

 اتاق باز شد و سر یک آدم را  دقيقه نگذشته بود که احساس کردم در۵حدوده . من و پيام تحریک شده بودیم. کسی موقع آمدن او را ندیده، گفت نه

به پيام گفتم من با . من سریع به پيام گفتم که دژبان ما را دید، باید از پادگان فرار کنيم. دیدم که من و پيام را دید و به آرامی در را بست و رفت

.  از پادگان خارج شدم و به خانه ی خواهرم رفتممن. آمبوالس می روم بيرون ولی تو را نمی توانم ببرم چون موقع خروج آمبوالنس را کنترل می کنند

. به خواهرم گفت که بهتر است من هم از خانه ی آنها خارج بشوم. حدود دو ساعت بعد امير به خواهرم زنگ زد و خبر داد که پيام را دستگير کردند

امير و دایی ام می گفتند که من . یی ام در ميان گذاشتندشب خواهرم و شوهر خواهرم هم آنجا آمدند و موضوع رو با دا. من به منزل دایی ام رفتم

خواهرم با فروختن طالهایش و دایی ام هم با دادن مبلغی کمک کردند . من هم هيچ پولی در بساط نداشتم. هر طور شده باید از کشور خارج بشوم

 .رفتم و با یک پاس تقلبی به سوئيس وارد شدمبه صورت قاچاق به ترکيه و از آنجا با هزار مکافات به یونان . تا از ایران بروم

سازمان اولين کاری که برای من انجام داد این بود که به من قوت قلب داد و هچنين . در سوئيس توسط یکی از دوستانم با سازمان ایرکيو آشنا شدم

من از آقای آرشام پارسی و همچنين .  این کشور بگيرم درصد به من کمک کرد تا قبولی خود در٩٠تأیيده ای برای من فرستادند که می توانم بگویم 

در حال حاضر من فردی آزاد هستم و با . از سازمان ایرکيو کمال تشکر را دارم. دیگر مدیران سازمان خيلی متشکرم که مرا تحت حمایت خود قرار دادید

 . دوست پسرم زندگی خوب و آرامی را می گذرانيم

  و با آرزوی ایرانی آزادبا آرزوی یک دنيای بدون خشونت

 دوستدار شما کامبيز  
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 یک سوال

 روزبهان 

 

 درود به رفقای عزیزم در سازمان دگرباشان جنسی ایران؛ 

یکی از دوستان چنين نظر داد که این . در حدود دو هفته پيش با دو دوست ایرانی گرم بحث بودم که در ميانه بحث به مساله همجنسگرایی رسيدیم

 :بنده و دیگر دوستم چنين مخالفت کردیم. وانی است و باید درمان شودیک بيماری ر

که علم، ثروت و تا حدی سّنت در زیربنای تفکر قضایی جامعه، مثل بریتانيا آنگاه می بایست در کشوری . فرض که همجنسگرایی بيماری باشد

 بودن همجنسگرایی و به صرف یک اثبات علمی، قدرت حاکم تمامی شالوده تعيين قوانين رسمی اجتماع را هدایت می کند، با استناد به بيماری

 همجنسگرا را مورد یکحال اینکه چنين نيست و همجنسگرایی در بریتانيا آزاد است و کسی حق ندارد . همجنسگرایان را راهی بيمارستان کند

حتی در مبحث فلسفی نيز .  بنياد علمی نمی باشددارای" همجنسگرایی یک بيماری است"پس نتيجه اینکه ادعایی چون . اخذه قرار دهدؤم

 . همجنسگرایی به صرف اینکه با شالوده طبيعت مغایر است، نمی تواند یک اشتباه یا انحراف ناميده شود

کنم  یهایی برای شخص خودم پيش آمد که بيشتر در باب مسائل تکنيکی بود که تصور م الؤاما س. ایشان دیگر سخنی نگفت و به ظاهر قانع شد

 . منظورم سکس است. اکثر مردمان دنيا با تجربه جوابش را می یابند و بنده چون از آن در دوره هایی محروم بودم جوابی برای آن نيافته ام

 ٢٨به سن  اینکه از کودکی تا به آنجا که به یاد می آورم خيلی خجالتی بودم و برای همين اکنون  وشاید الزم باشد که از زندگی خودم کمی بگویم

اینها را برای این گفتم که متوجه شوید سئواالتی که خواهم پرسيد شاید برای . سال خيلی کم تجربه رابطه جنسی با جنس مخالف را داشته ام

گرفته خود را در حين تجربه پاسخ بر خالف من   جواب های ساده ای داشته باشد و اومردی که از نعمت رابطه جنسی همواره برخوردار بوده است

 . باشد

 در ایران بودم و به مراتب – سالگی که به اروپا آمدم ٢٣ قبل از –مثًال من هميشه بدن دختران برایم جذاب بوده حال اینکه بيشتر دوران زندگيم را 

از بلوغ، پسرهای فاميل را از متاسفانه در ساختار خانوادگی بزرگ شدم که برخالف ظاهر مدرن پوش خانواده، پس . بيشتر با پسرها بودم تا با دخترها

ت می أکمتر کسی از بزرگترها نمازخوان بود و حتی به جر. دخترها جدا می کردند و دیگر ما نمی توانستيم بدون حضور بزرگترها با هم معاشرت کنيم

 از زندگی مرا مثل یها رها بهترین سالکه این تعصب لعنتی بزرگت! توانم بگویم که یک چادری در خانواده نداشتيم اما تا دلتان بخواهد تعصب کور

 ... ها جوان دیگر ایرانی هدر داد ميليون

در همان لحظه هر دو لذت بردیم اما به مجرد . تقریبًا هجده سالم بود که در یک تابستان با پسرخاله ام که رفتار و حرکات لطيفی داشت سکس کردم

های رابطه با جنس  ها و تفاوت هميشه سعی کردم به نوعی از دختران راجع به شباهت. ماینکه با دختران سکس کردم لذتی چند برابر از آن برد

 . ند فکر نکرده بوداین سؤال ها بحال به خود تا گویی ،هایی که شنيدم قانعم نکرد سفانه جوابأاما مت. موافق و مخالف بپرسم

ز باعث همجنسگرا شدن می شود؟ آیا زنان و مردان همجنسگرا به برند؟ اصوًال چه چي چگونه همجنسگرایان لذت بيشتری از همجنس خود می

جنس مخالف خود تمایل دارند؟ انسان از چه سنی متوجه می شود که همجنسگرا شده است؟ یک شخص ترنسکشوال به چه چيزی عالقمند 

 های جنسی هر دو جنس می باشد؟    به کدام جنس تمایل دارد؟ آیا چنين فردی دارای قابليت–است 

 . از توجه شما متشکرم

  بریتانيا     -روزبهان 
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“passing” and “cross-dressing” in Iranian cinema 

Dr. Roshanak Kheshti  

 

My name is Dr. Roshanak Kheshti and I have been asked by Arsham Parsi to contribute to the English language column in 

Cheraq magazine. I am an anthropologist and my work focuses on music, film, sexuality and gender. I am delighted to have the 

opportunity to share my thoughts with you and I appreciate any and all feedback you have for me about the content of this and any 

future columns. I am currently working on the subject of “passing” and “cross-dressing” in Iranian cinema and I would like to share 

some of the questions that I am exploring with you.  

As I am sure many Cheraq readers are aware, there is a recurring theme (or what is called “trope” in film or literary studies) 

within Iranian cinema in which a protagonist is faced with a predicament in which he or she must pass as the “opposite” gender in 

order to survive, find work, move through a border or checkpoint or go to a soccer match. Some of these films are: Davoud 

Mirbagheri’s Adam Barfi (1999), Maryam Shahriar’s Dokhtaraneh Khorshid (2000), Hamaya Petracian’s Dokhtar-e Tondar (2000), Majid 

Majidi’s Baran (2001), Nahid Rezaie’s Khab-e Abrisham (2003), Jafar Panahi’s Offside (2006), and Angelina MacCarone’s Unveiled 

(2005) (if you know of any other titles that I have not mentioned please let me know). The success or failure of “passing” is often 

central to the plot and contributes to the film’s comical nature (Adam Barfi) or to its suspense (Unveiled). In either case, the success or 

failure of “passing” within the film’s diegesis (the world represented inside the film) plays off of the audience’s omniscient view of the 

“passing” character’s transformation from one gender to another.  

In Iranian cultures, moving from one gender to another means moving from certain gendered spaces to other ones. One area 

of interest for me, considering the ubiquity of the “passing” trope, is the audience’s participation in “passing” as witnesses to the 

movement of these characters through and into spaces that are usually forbidden to them. Do audiences experience pleasure in 

witnessing this gender trespassing? If so, which audiences? Though the audience is aware of the “passing,” many of the other 

characters in these films are not. Does this make the audience complicit in this gender trespass? What is the power of this movement 

across carefully demarcated gender lines?  

 In addition to these films, there have recently been many documentaries like Negin Kianfar’s The Birthday and journalistic 

exposés like “Inside Iran’s Secret Gay World” (CBC) or articles like Caroline Mangez’s “Iran’s Transsexual Revolution” where she 

proclaims that Iran is the “transsexual capital of the world” (Independent UK).1 Iran’s tabloids and their readers have grown 

accustomed to reading sensationalist articles about transsexuals just as the Dubai-based Al-Arabiya TV did a segment called “Sex 

Changes in Iran” on July 2, 2005 and, after Ahmadinejad’s now infamous statement on homosexuality made during a speech at 

Columbia University this past fall, youtube.com and other online video databases are replete with grassroots and home-made 

responses either for, against, or mocking transsexuality and/or homosexuality in Iran. 

 When taken together, representations of gender “passing” and “cross-dressing” in recent Iranian cinema and the widespread 

                                                
1  Mangez, Caroline. 2005, November 13. “Iran’s Transsexual Revolution.” The Independent UK. Retrieved from 

http://www.truthout.org/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/35/15513 

 



   و روشن   دست و                                                                                                                           ششم و   شماره  سی–   ٢٩  

media blitz on transsexuality and homosexuality in Iran create an unprecedented scene for Iranian LGBTQ politics. But is this a new 

consciousness for Iranians, or the Iranian nation-state? How can we make sense of this recent global obsession with Iranian sexuality 

when the historical record documents Iranians having homosexual sex for at least several hundred years and undergoing sexual 

reassignment surgery since the second half of the twentieth century (see Afsaneh Najmabadi’s forthcoming work on transsexuality in 

Iran or that of British Orientalist Sir Richard Burton who wrote on homosexuality among Muslims in the 19th century)? Certainly, not all 

of the attention has been negative, but what we need to be suspicious of is the opportunistic appropriation of human rights discourses 

by institutions and nations who have political ambitions for Iran that in fact have little to do with an investment in LGBTQ civil rights.  

A lesson to be learned from global feminist movements, after the passing of CEDAW (Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women) by the UN General Assembly in 1979, is that the globalization of politics does not always 

retain the social justice and civil rights components that activists envision. CEDAW went on to set a standard for determining access for 

developing nations to UN development aid through agencies like the World Bank and the IMF, forcing structural adjustment policies 

that imposed cultural protocols much like colonialism did to its colonies. Is gay rights the next feminism? If it is, how can we practice 

an activism that is savvy, one not easily appropriated by forces that operate with hidden agendas and ulterior motives? 

 

Dr. Roshanak Kheshti is a Postdoctoral Fellow at the University of California, Berkeley. Any comments or inquiries regarding this article 

should be sent to rkheshti@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   و روشن   دست و                                                                                                                           ششم و   شماره  سی–   ٣٠  

 

Human Rights is Everybody’s Business 

A Talk with Sasan Ghahreman 

Arsham Parsi 

Translated by Ava 

 

Would you please introduce “Sasan Ghahreman” to Cheraq readers?  

Allow me to repeat what appears at the end of my third novel We Didn’t Tell the Children: I was born in Farvardin (March-

April) of 1961 in Mashhad. Went to elementary school in Mashhad, Mozdooran (a military outpost between Mashad and Sarkhas), and 

Tehran; throughout my high school years I was a resident of Oroomieh. In this period (1974 -1979) I worked as an actor, playwright, 

and director in Khane-ye Farhang (Art and Culture Ministry), and Kargah-e Namayesh (National Radio and Television Broadcasting of 

Western Azarbaijan). This is where I first started to write, in the form of short stories, poetry, plays, screen plays and short interludes. 

In 1979 I began my studies initially in political science and eventually in theatre arts in University of Tehran. My studies were 

interrupted by the closing of the universities and remained incomplete. In the spring of 1983 I left Iran and have been a resident of 

Canada since the summer of 1984. Today I write, sing, manage the publishing house, Nashr e Farda and edit the bilingual online 

monthly publication Gozaar. 

 

In Iran and in migration, as mentioned in [Bahram Ebrahimi’s] Workaholic, whether by force or choice I have occupied myself 

with various different trades and occupations, including carpentry, nursing, working as a postman, parking lot guard, public relations 

manager of two distributing and telephone companies, all beside publishing books and journals. I have published three novels (Fault, 

Café Renaissance, We Didn’t Tell the Children), three poetry collections (Green, Color, Twelve Narratives of Death), and a collection of 

critical essays. I have published and edited an academic book for the teaching of Farsi language and literature. I have acted in about 

30 plays and directed about 5 or 6. I have a screenplay and a number of plays and short stories in my portfolio as well, and I have 

been working on a novel by the name of Coma in the last few years. 

 

Is Sasan Ghahreman a human rights advocate, a writer, or a political activist? 

Perhaps before all these, I would still have liked to be an actor on stage. Since I first became acquainted with theatre in my 

youth, I saw my whole future on the stage. I was also writing at that time. When the revolution happened, I was 18 and a professional 

actor in both senses; I had the experience and I was also gaining an income from it. But the revolution made me a political activist and 

took me to the realm of politics, and from then on politics became an important part of my life. With that came emigration and writing 

became my occupation. Although that was only in one sense since I was not able to rely on it as a source of income. So I was forced 

to look for other jobs, to break the curse of the breadwinner. In these years of immigration or exile, theatre has not abandoned me; or 

rather I have not abandoned it. Ultimately all these faces exist within me to some degree and I in them; it is in them that I exist. But 

maybe there is another way to respond to this question: political activism in the form of party politics and participation in political 

groups, that I have abandoned for years. It is not my kind of work. It isn’t my cup of tea. But as a writer or artist, how is it possible 
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not to be a human rights advocate? 

 

 

How does Sasan Ghahreman define “human rights”? 

“Human rights” needs to have a clear definition; that human beings, of whatever color, race, ethnicity, nationality, culture, 

sexuality … must be free and equal to live a lifestyle of their choice, without harming or diminishing others. They must be given the 

same rights granted to the rest of civilization for the promotion of growth and development. One could leave the definition at that or 

expand on each point; speak of democratic rights, employment rights, education, travel, choice, love, etc. There was a time when 

concepts such as “freedom” and “human rights” existed separately from, and even clashed with, concepts like “democratic rights” and 

“political independence”. At times one was priority over the others. But I believe that “human rights” is based on and rooted in all 

these concepts, and we must not allow political games, slogans or other forces of division to limit its definition. “Human rights” means 

the humanity of humanity. Life. Air.  

 

Based on this, should we recognize the rights of Iranian queers as human rights? I ask so that we can direct our 

discussion to this topic.  

Well, of course. That is natural and clear. I understand your reason for asking this question. There are many human rights 

advocates who are, unfortunately, still preoccupied by the drawing of lines. In my opinion this attitude is rooted in two incorrect 

assumptions. First, it is a continuation of the same old “if”s, “but”s and classifications that divide people in to different categories and 

with it their needs and rights. There was a time when we said “let’s achieve political and economic independence first, then we’ll fight 

for freedom” (or the optimists among us thought that freedom would be gradually achieved on its own). Even while women were being 

aggressively intimidated and assaulted by slogans like: “either hijab or a bash on the head”, there was still talk of “first…”. There was 

always a priority to be addressed “first”, and because of that many other issues were sacrificed. Even today some human rights 

activists value certain rights more than others, depending on which social group they are applied to. I have seen and heard that even 

you defenders of queer rights sometimes try to present statistics to show, for example, that about 7% of any society is made up of 

homosexuals, so you may use the statistic to draw people’s attention to the rights of this population group. This method may be 

necessary for a society that is relatively lacking in terms of human rights awareness. But human rights are the rights of every human 

being, any human being; whether 7% or 0.001%. A woman amongst men, a man amongst women, a homosexual amongst millions of 

heterosexuals is still a human being with the same needs and rights. That person must have the same social conditions desired by all 

people in society. The second cause is rooted in antiquated beliefs, biases and ignorance. And again, we see how many human rights 

activists, writers, artists, journalist, etc still see homosexuality as a deviation and a sickness and therefore do not recognize the full 

"human" rights of the queer community. We face challenging circumstances and difficult work. I say "we" so as to clarify that it will not 

only be women fighting for women's rights, only Kurds fighting for Kurdish rights, only homosexuals fighting for queer rights. These 

barriers must be lifted from the path of our social development, our "human" development, by all of us. We must do it together.  

       

So in your opinion, this mentality explains the lack of initiative shown by many human-rights activists in relation to 
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queer rights; despite the fact that many of these individuals have taken active part in countless struggles for the 

promotion of peace and equality.  

Yes. This is exactly what I wanted to point out. Some of these colleagues still carry with them traditional beliefs when it 

comes to these issues; some are still uncomfortable and ashamed to discuss it! Some say “society is still not ready” for the discussion 

of these issues, or they fear cooperation with the gay rights movement will alienate their own supporters. And if one day some of 

these people gain power and influence, they will refuse to grant equal rights to certain social groups including the queers community. 

But “human rights” cannot be partial and one cannot limit its struggle with “ifs”, “buts” and other exemptions.  

 

Could there possibly be other reasons to explain their attitude?  

Well yes. Perhaps there are other reasons. But in my opinion these two reasons are the most important. But this is assuming 

that these activists act as independent individuals with independent and clear intentions, not with temporary or personal motivations. 

In that case one must look at the activism in a new light.   

 

In your opinion how homophobia should be confronted? 

This struggle has two phases. In phase one, it should be addressed in the same way we must struggle against any prejudice 

in society based on a mentality of “majority/minority” and “self/other”. In phase two, one must go beyond this and pay attention to the 

fact that in many societies, including Iran, women for example are not in the majority, or children are given little importance. In a 

patriarchal, chauvinist, and classist society, we must struggle against homophobia in the same way we struggle against discrimination 

against women, children, or immigrants; by fighting tradition, prejudice, ignorance. In general, we must work on educating and raising 

social awareness by any means possible, especially the education of civil society activists and those who work in human rights, peace 

engagement, and social movements. But this issue goes beyond generalization. The struggle towards awareness demands clear and 

planned methodology. Like any other, this movement needs organization, choice of tactic, structured steps, and a long-term strategy. 

It must be clarified for the society what homosexuality is; it must be clarified that blind traditions lack foundation. In other words, the 

issue must be broken down and detached from everything that has categorized it as a taboo; through education and awareness-raising; 

by drawing support from trustworthy individuals in society. By officially recognizing queer rights and supporting queer rights through a 

well-planned social movement that is credible and just. By supporting and cooperating with other movements. One can learn and 

emulate from methods that have previously been used with success by other movements. 

 

      But don’t you think that circumstances in the present Iranian society are more complicated and the conditions for 

the steps you outline are perhaps difficult to achieve? I mean that queers must struggle on two fronts; educating and 

attracting support from activists or other social movements is very difficult for us. The student movement in Iran may 

very easily sympathize and empathize with the women’s movement or the labour movement, but it doesn’t respond in 

the same way to gay rights.  

This is completely correct. It can even be said that homosexuals must struggle on not two, but many fronts. From family to 

friends, from acquaintances to society. And in society they must struggle with shortcomings of a despotic and reactionary government 
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on the one hand, with the dominance of tradition and blind prejudices on the other, and with scepticism, opportunism, ignorance, and 

lack of education within collaborating movements on the other. It is difficult, very difficult, but as Galileo says, “after all, it turns”, and 

it won’t be long before the revolution of the earth becomes a belief upheld by all. Of course this will happen on the shoulders of pained 

bodies and streams of blood and countless agonies. Regardless of the cost, the fact remains that a big section of the population suffers 

from ignorance on this issue and a big section, especially fathers and mothers, families and friends, seek to close their eyes to the 

truth. This wall must be lifted only through awareness, awareness, and awareness. This is a task for all of us.  

 

The phrase “degarbashan e jensy” (“queer” in Farsi) is a new phrase this organization has adopted and put to use. 

What do you think of this phrase?  

I have heard and read bits and pieces of debates and opinions about this. I have seen that some have not approved of this 

choice and seen it as a way to label the “other”. I believe this is an honest and valid definition. I mean I think that in choosing this 

phrase, you had the collective sense of the term in mind, not its cultural or natural explanation. In this day and age, homosexuals are 

a statistical minority within a society that views heterosexuality as the prototype, and dominates this belief through all its political, 

economic, legal, and cultural laws. I think you have wanted to use this as a tactic to tell society that one must set aside the reliance on 

this supposed truth and respect the rights of the “other”. It’s obvious that I, a Middle Eastern immigrant, am the “other” in a society of 

white European majority. But I am human and have equal rights. For the defence of my own rights and that of my fellowmen, I can 

identify with terms such as “Iranian”, “coloured”, “Muslims”, or more generally “non-European”. Whatever term I call myself, I am the 

“other” in this society. I guess that you also, before having wanted to accept your “otherness”, attached yourself to the societal norm 

or maybe you saw yourself through the lens of traditional attitudes and negative cultural connotations. Maybe one could find more 

appropriate terms. But your reason behind this choice is valid and I think it is a good choice in the first phase of the struggle. 

 

 

When introducing yourself, you mentioned your work as the editor of Gozaar. Would you like to talk about this 

publication? Is your point of view observed in Gozaar, a journal of human rights and democracy? 

  I want to thank you for posing this question. There have been stereotypes and false advertising spread around about Gozaar 

and I value any opportunity to clarify things. Gozaar is a bilingual publication (Farsi-English) and its general intent is analysis and 

commentary on social and human rights issues, including the exchange of view-points about deepening and spreading democracy and 

other related discussions. There have been 15 issues published to date. During these 15 months, writings by distinguished colleagues 

with different points of view have been published in Gozaar, adding to its reputation. The list of names of those who have written 

articles or been part of interviews published in Gozaar is extensive. It includes Shirin Ebadi, Simin Behbahani, 

Eisy Saharkhiz, Masood Noghrehkar, Hadi Khorsandy, Ahmad Sakhavarz, Abdollah Momeni, Ali Afshari, Akbar Atri, Mehrdad 

Darvishpour, Mehrdad Mashayekhi, Mohsen Sazgara, Mehrangiz Kar, Niloufar Beyzaie, Lili Pourzand, Fariba Davoodi Mohajer, Mahnaz 

Afkhami, Majid Mohammadi, Faraj Sarkoohi, Mansour Pouyan, Abbas Maroofi, Arash Abadi, and many others including you – Arsham 

Parsi – and other friends with pen names. We have about half a million clicks registered monthly on the site from readers across the 

world, more than half of them living in Iran who despite government filtering of websites gain access to the site. Gozaar’s financial 
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source is part of the budget set aside about two years ago by the Dutch parliament, through suggestions of Mrs. Farah Karimi, a Green 

Party member of parliament, for the expansion of independent Iranian media. Other media outlets such as Rooz, Radio Zamaneh, 

Shahrzad News and Zigzag have been created with the support of this budget and other non-government European sources. Gozaar’s 

budget was paid due to a request by a non-governmental agency called Freedom House which is responsible for its management and 

publication. Freedom House is one of the oldest American non-governmental organizations working in the fields of human rights, 

democracy and freedom, promoting western liberal democracy. Its founder was Eleanor Roosevelt - one of the earliest founders and 

promoters of the Universal Declaration of Human Rights and the chair of the United Nation’s first Human Rights Commission. 

 

I find it necessary to mention that throughout Gozaar’s publication, besides the generosity and support of writers, journalists, 

social activists and renowned artists inside and outside the country, negative advertisement has been spread about the journal. These 

advertisements, with an intent to destroy the publication, have suggested connections between various sources of Gozaar with 

Freedom House and Freedom House with the current conservative government of America, accusing the journal of endorsing regime 

change and an attack on Iran. There is no need to explain that a short and unmotivated look at the published articles in Gozaar proves 

the antithesis of these rumours. The goal and plan of Gozaar has been to provide a platform for dialogue and exchange of opinion and 

the publication of differing views; all of this of course in the framework of respect of human rights, peace, freedom of speech, and 

democracy. Freedom House was established towards the end of WWII to support western democracy in the face of fascist rulers and 

to support victims of war from the time of McCarthyism till today. It has disagreed with the rule of conservatism and the limiting of 

freedom in America and the world, regardless of whether it is committed by the right or the left. In general it has been and is an outlet 

for liberalism and western democracy. In fact the first publication of Gozaar coincided with the publication of an open letter by 

Freedom House’s Board of Directors addressing George Bush, strongly protesting the government’s policies in Iraq, the Guantanamo 

persecutions, and the threats to individual freedom within America, clearly saying that “these actions have devalued America’s 

commitment to democracy and human rights and disgraced it in the face of the world”. But the project of Gozaar is not a platform for 

the beliefs of Freedom House. It is rather an independent project featuring dialogue and exchange of views amongst Iranian activists 

and analysts, seeking to find solutions to social problems and trying to build social progress in Iran. 

 

The initial plan was that every issue of Gozaar would be designed around one particular feature or theme. When it came to 

sexual issues and discrimination, we had a piece on Iranian homosexuals and bisexuals and published an interview with you. Since 

Gozaar is bilingual, whether an article is originally written in Farsi or English it is published in both languages. So it has been able to 

have a clear and positive impact by reaching the voice of Iranian intellectuals, analysts and activists to the ears of western analysts, 

sociologists and politicians. From January Gozaar will no longer be a monthly journal and instead becomes a website, and our attention 

will be directed to subjects with respect to education on principles, conventions and various aspect of civic society. Naturally in this 

framework, discussions in the field of queer rights will find their place alongside other societal groups.  

 

Thank you. Hope in future issues of Cheraq we’ll see more of your writing, poetry and short-fiction.   
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 چاپار

 .يمينيم اینجا می گچون همدیگر را نمی ب

 .بفرستيد editor@irqo.net  خود را به آدرس ی هایخبرها و آگه

 

 

 

 تولدتان مبارک

 

   بنيامين      هلن       بهبد        مجتبی   حميد     پوریا      

      سهيل    نلی   فلور     اشکان         اميسایاشار     نوید
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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– رنگين کمان

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 

 

 )توسط سازمان ایرکيو به صورت الکترونيکی منتشر خواهد شد( اولين مجله ی همجنسگرایان ایرانی  – هومان

 

 .ازمان دگرباشان جنسی ایرانی منتشر خواهد شد دومين نشریه ی س– 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

  

  ام پارسی آرش-١

 :به ترتيب حروف الفباهيئت مدیره  رها بحرینی -٢

   نياز سليمی-٣

   سام کوشا-۴

board@irqo.net

   ویکتوریا طهماسبی-۵

  

arsham@irqo.net  :دبيرکل آرشام پارسی

     

 : سازمانهمکاران   

saba@irqo.net  صبا راوی 

     

saghi@irqo.net  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

info@irqo.net    روابط عمومی 

  

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی


