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 سخن سردبير

 مهدی عقيلی

 

 . و حتی به آسانی دشنام و ناسزا گویند، مخالفت کنند، نظر بدهند، رایانه به همگان حق داد تا حرف بزنند.می دانيم که رایانه جهان را دگرگون کرد

 قصدم اینست که نکند .به همراه دارد که نکند نخبگان و نظرهای صائب در این آشفته بازار گم شود ین خوف رااین تکثر بسيار خوب است اما همواره ا

 اینجاست که . نخبگان را ناپدید کنند، مثال در جهان سوم دمکراسی با عوام فریبی برادر توامان است و چه بسا که توده ها.کميت بر کيفيت فایق آید

 در این باره هرچه باشد مهم این است که درست یا به غلط هر کس گوشه ای را گرفته است .هميت خود را می نمایاندفرهنگ سازی و روشنگری ا

،  هنرمندان، هر یک از نویسندگان.راهی بيابد تا جامعه بيمار شرق را از خطر تخلف و ارتجاع نجات دهد و کوشش می کند طرحی نو در اندازد و

 با ستم مبارزه کند و ،نمایان کند  خوبی ها را، بدی ها را بميراند،د تا جامعه را با جهان معاصر و جدید آشنا کندروشنفکران و فعاالن می کوش

  همه سعی دارند در راه خوبی و علم و ادب قدم بردارند هر. هيچ کس نيست که با بدی موافق باشد و یا ستمکاری را بستاید.انسانيت را احيا کند

 . جای بحث دارد، یا نظر درست است و زودتر به مقصد می رسدچند اینکه کدام راه

 ما در جامعه ای زندگی می کنيم که مردم آن به شدت . مذهب و یا حکومت نيست،همه آنچه واضح است اینکه همه مشکالت ما در جامعه با این

 به گذشته خود می ، بر سر نژاد خالص خود جدال می کنند با هم، مثال به شدت به آبا و اجداد خود افتخار می کنند.وابسته سنتهای غلط هستند

 نژاد پرستی محوری . کافی است که نگاهی به رسانه های غير دولتی خاورميانه بياندازیم. بدون آنکه کمترین اطالعی در باره آن داشته باشند،بالند

 دسترسی به رایانه و .رب دشمنی دارند و دشنام می پراکنند ترک با فارس و فارس با ع. در رایانه هم همين است.ترین موضوع هر مبحثی است

 اما متاسفانه تاثير گذاری آن بر فرهنگ و جامعه ما .استفاده از دستاوردهای جهان معاصر در خاورميانه شاید بيش از مکانهای دیگر غير غربی است

موجودین کوششی برای نجات   اما هيچ کدام از، ضبط می کنند سنگسار دخترکی بی گناه را با دوربين همراه.روند چندان مثبتی نداشته است

ها رد و بدل می شود و استفاده از رایانه بين بسياری از مردم به  ها بين قوميت  در تارنماهای آزاد و بی سانسور انواع دشنام.دخترک نمی کنند

 .افتخار به گذشتگان و دشنام بزرگان قوم رقيب خالصه می شود

موجود و سنتهای اشتباه است که نشان می دهد جامعه ما در برخورد با تجدد گرایی و مدرنيته چقدر ضعيف مشکالت ی از هزاران ونه کوچکاین نم

 عمل کرده است 

 ما همه همسایگان یک کوچه ایم و سود و زیان مشترک .بر ماست که عيوب و مشکالت را شناسایی کنيم و راهکارهای مناسب را بررسی کنيم

 .داریم

  .در پرتو چراغ به بحث و گفتگو بنشينيمبيایيد 
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 ادبيات سياسی و سياست ادبيات

 )مانی( ميرزاآقا عسگری

توانند راحت توی  می دقيقا وقتی جای هنر و ادبيات و شعر و فرهنگ خالی بماند، از جمله چيزهائی که«

 .»اين خأل قرار گيرند همانا فناتيسم و تعصب است

 ار و فيلسوف فرانسوی در گفتگو با هورمز کیمارک فررو تاريخ نگ 

حوادث و هيجانات   مغلوب– به ويژه شعر – و سالهای پس از آن، ادبيات ايران ١٣۵٧جريان انقالب  در

زانوسائی در برابر توده ها و عواطف  گروهی از شاعران و بخشی ازشعر ايران در. برآمده از انقالب شد

آنچه که از اين رهگذر به مثابه شعرانقالبی و . درنورديدند مگرائی راانقالبی، مرزهای پوپوليسم و عوا

هيچ کاری نمی آيد مگر بررسی تأثيرات وخسرانهائی که انقالبيگری ادبيات می  سياسی برجای ماند، به

 .دچار آن شود تواند

 و –خوردگی و پشيمانی، گروه هائی از انقالبيون موج سر روشنفکران می خواستند، با گذشت دههء نخست انقالب و برآورده نشدن همهء آنچه که

سپس پروسهء بازنگری و نقد . فراگرفت – ها دچار شده بود نويسندگان و هنرمندانی را که آثارشان به دنباله روی از توده آن جمله شاعران و از

توده گرا و  به شدت سياسی، ابی که مشوق ادبياتحتی سازمانها و احز. شمار هم نبودند آغاز شد اهل قلم که کم خويش در ميان اين گروه از

 جامعه سرخوردگی چندان باال بود که شماری از شاعران و نويسندگان انقالبی، دست از ميزان .عوامانه بودند به انتقاد از نگرش و روش خود پرداختند

افراط دوران انقالب، تفريط . واقعيت و جهان نداشت دست يازيدند پيوندی با و آرمانهای سياسی خود کشيدند و تا مدتها به آفريدن ادبياتی که کمترين

 .دنبال آورد آن را به پس از

زندگی  از موقعيت کنونی اش و رسيدن به ساحت نوينی از دوباره درجستجوی راه برونرفتی اکنون آبها از آسياب افتاده است و جامعهء ايران

معطوف به شاعران و نويسندگان گردد  رهگذار آن، بار ديگر نگاه جامعه شتابنده رخ دهند و درممکن است دگرگونی های  لذا هرآينه. اجتماعی است

 .آتی بپردازند دوباره به مداخلهء ادبی در حرکتهای و اينان

ه آيا شاعر و می پرسند و اين ک و دگرگونی های اجتماعی شعر، شماری از حضار از من در بارهء تکليف شاعران با مردم هنوز در برخی از شبهای

مرزهای بين  بيافريند؟ به راستی» مفيد «بايد در پاسخ به زمانه و تاريخ و ملت خود، ادبياتی عاج خويش بست نشيند يا نويسنده بايد يکسره در برج

پس از ما سپرده  ایما از انقالب گرفت چيست و چگونه بايد به نسل ه اجتماعی کجاست؟ نتايجی که نسل ادبيات و سياست، و اهل قلم با تحوالت

در همان حال، به ملت و کشور خود هم پشت نکنند؟  تحوالت اجتماعی له نشوند، و راه، شاعران و نويسندگان آينده زير پای انقالبات و شود تا از آن

ماده می شود و درهمان آ پويش گسترده و سرنوشت ساز گفتمانها همين اکنون باشد که ملت ما دارد برای يک بهترين زمان برای طرح اين شايد

 .برنخاسته است حال، هنوز توفان هيجانات

در جهانی که هر  . درميان بگذارم و گروهی برآمده های شخصی  را که از درون زيسته اين است تا دراين نوشتهء کوتاه، نگاه و برداشتم کوشش من

بسامانی از ادبيات ) تعريف(شناسهء   امااگر.  بر واقعيت استچشم پوشی سياسی است، سخن گفتن از ادبيات غير سياسی، اقدام انسانی امری
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که در کشور ما و  ناديده گرفتن سرنوشت تلخ ادبياتی در اين صورت، با. کشتارگاه سياست خواهيم کرد نداشته باشيم، ادبيات را روانهء سياسی

آوازه گری ايدئولوژی ها، حزب ها و  ر و هنرمند و اديب به بوقرود که شاع زائدهء امور سياسی تبديل شد، بيم آن می بسياری کشورهای ديگر به

 .و سياست باشد نه هنر و ادبيات، بلکه ابزاری در خدمت قدرت  شوند و آنچه را که می آفرينند مبدل حکومت ها

 

  نهايتا فرايند داد و ستد ذهن –  هر اندازه هم که انتزاعی باشند– وهنر  ادبيات

شمايلی از آن را می توان از  ای که گرچه هنوز حادث نشده، اما طرح و ديالکتيک با گذشته، و حتی با آينده فرايند. ه و جهان اندآفريدگار آنها با جامع

آنچه را که  با اين همه،. دگرگشتهای سياسی جهان قرار می دهد  در تابلوی–کم رنگ يا پر رنگ  – اين فرايند، خواه ناخواه ادبيات را. ديد امروز هم

 .گفتمان آور است کند، نه اموری مسلم، بل که اموری بحث انگيز و دبيات پيشنهاد میا

 برای نزديک شدن به تعريفی روشن تر از. آزاد وجود ندارد بدون گرايش های سياسی می توان گفت که سياست، بدون ادبيات وجود دارد اما ادبيات

 .مفيد باشد ناهمگرائی آنها می تواند شاره به همگرائی ونايکسانيهای آن با ادبيات سياسی، ا ادبيات اجتماعی و

 

 سياست وجوه مشترک ادبيات با

هستند که درجايگاه عناصر حساس و کوشای جامعه قرار  و عمل کسانی چرا که فرايند فکر. ادبيات و سياست هردو گفتمانهائی اجتماعی هستند

 .عی اندفرايند تفکر انسان اجتما و هم سياست هم ادبيات. دارند

 :ادبيات راه می يابد سياست به سه روش در

 .کند اين گونه از ادبيات در ستايش حکومت و يا در سرزنش آن عمل می .متضاد با آنها  وابسته به حکومتها، يا نهادهای از راه نهادهای  -١

 . از راه جهانبينی دولتی يا ايدئولوژی های همگريز با آن -٢

 .بروز ادبی آن هنرمند و  و جامعه در کارگاه ذهن خالق  و هرمنوتيکی جهان راه بازتاب آزادانه از -٣

 .در سرشت خود، ادبيات است آيد که پيش از هرچيز در وجه سوم است که ادبياتی جامعه گرا و تأويل پذير پديد می

 

 افتراق ادبيات با سياست وجوه

است، در اين  از آن جائی که سر و کار من با شعر بيشتر. آنهاست  بيشتر از همگرائیتهييجی بسيار همگريزی هنر و شعر واقعی با ادبيات تبليغی و

 .داد انواع هنرها هم تعميم مربوط به شعر را می توان به ديگر ضمن آن که جستارهای. بيشتر از شعر خواهم گفت گفتمان به ناگزير

 اساسی ترين تفاوت

ناخودآگاه دربرگيرندهء همهء دانسته ها،  ضمير. تشکيل شده است) ذهن خودآگاه(و آگاه ) خودآگاهضمير نا(دوبخش نياگاه  مجموعهء روحيهء بشری از

داشته باشيم،  آن اشراف کامل دوردست ترين جای ذهن آدمی انبار و پشته شده اند و بی آن که بر هائی است که در تجربه ها و اندوخته

قومی و رؤيا  همهء آن چيزهائی که شهود، الهام، خاطرهء. خواب و بيداری است اکنش هايمان درو نيرومندترين برانگيزانندهء ما در همهء کنش ها و

ميان . منطق ، قدرت قياس و نيروی تصميم گيرندهء اوست حاوی شعور، عقل ، اما خودآگاهی بشر،. می شوند، درونهء نياگاه ما را می سازند ناميده

 خودآگاه به صور دگرديسه، در ضمير همواره بخشی از ذهن به گونه ای که. رفتی پيوسته وجود داردخودآگاه بشر داد و گ ناخودآگاه و ذهن ضمير

مکاشفه با  تفاوتهای. آميزد ناخودآگاه با تصاميم و کنش های معقول و منطقی بشر درهم می و بخشی از ضمير ناخودآگاه بايگانی می شوند

 خودآگاه انسان حقيقت، شعر با نثر در واقع تفاوتهای بين ضمير پنهان با ذهن واقعيت، خيال با بامشاهده، شهود با انديشه، خواب با بيداری، رؤيا 
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 .هستند

هنگامی که شاعران چشم به راه پيدائی . ضمير پنهان است شعر در سرچشمهء ازلی هنر و. شعر، درواقع حرکتی است از ناخودآگاه به خودآگاه

نخستين جملهء شعر . سرودن رهنمون گردد پهنانورد ه راه سرريز شدن ضمير پنهان خود هستند تا آنان را بهدرواقع چشم ب مانند، فرشتهء الهام می

در آن حضور خودآگاه،  که درست مانند فرورفتن در رؤيا و خواب ديدن،. درواقع هديهء ضميرناخودآگاه است است، که پل والری می گفت هديه خدايان

 آغاز می بتواند به جوالن درآيد، شعر هم از آمادگی ضمير پنهان برای جوالن دادن، نياگاه کمرنگ تر می شوند تامنطق و محاسبه و تفکر کمرنگ و 

 منطق حاکم بر رؤيا، خلوص فزايندهء. شعر را در بيداری می نويسيم بينيم، اما اما تفاوت شعر با رؤيا در اين است که ما رؤيا را در خواب می. شود

زبان وارد شعر شده، آن را از خلوص صد در صد  انسان از راه ن است، حال آن که همواره بخشی از منطق و تفکر و آموخته هایدر آ ضميرناخودآگاه

 .دور می کند

فضاهای مه . باشد، آن شعر خلوص و گيرائی افزونتری دارد بيشتر عبور شعر از ضمير پنهان به ضميرآگاه، هرچه غلظت محتوای ناخودآگاه در شعر در

که به حوزهء گفتمان و زبان منتقل  پنهان هستند ناپيدا و درونه های نيمه روشن، همگی نشانه هائی دريافت شده از ضمير رنگهای لوده و گنگ،آ

 آن را در شعر، حضور ناخودآگاه مطلقيت. را از دسترس فهم و منطق روزمره و جاری ما دورتر می کند حد آنها، شعر بنابراين پررنگی بيش از. شده اند

 .دريافت شدن در آن نمی ماند برای فهميده شده و آنچنان انتزاعی و وابريده می کند که ديگر جائی

جوهر هنری  آوری و نيات اجتماعی در شعر و هنر افزونتر باشند، از دانسته ها، انديشه، زبان درعوض، هرچه عناصر و محتوای خودآگاهی که عبارتند

در اين صورت، شعر، .افزايش خواهد يافت ساختارهای منطقی ذهن ديگران و درهمان حال سطح تماس منطقی آن باخواهد بود  و شعری آنها کمتر

 و جنبهء  فروکاهد نثر منسجم و معقول و نيت مند اين پروسه می تواند شعر را تا سرحد. تر خواهد بود همگانی تر، سويه مند و معقول دريافتنی تر،

 .سياسی بدنبال آن است بيابد، همان چيزی که ادبيات نهابالغی، تبليغی و آگاه گرا

آشکار است و هم اذهان جامعه می توانند با  هم شعريت آن که سامانمند ناخودآگاه با خودآگاه می تواند به شعری منجر گردد تنها ترکيب بسامان و

دريافت هرمنوتيکی و تأويل پذير  فهم، همانا نوعی اين گونه. بيانيه نيستشعر البته مانند فهميدن يک گزاره يا يک  فهم اين گونه. آن پيوند برقرار کنند

 .است

 :کنند  عمل می–گوشهء يک مربع   همچون چهار–ُبعد معنوی  در ارتباط هنری ميان شاعر و مخاطب، چهار

 شاعر  خودآگاه------ضمير ناخودآگاه                             

 خواننده  ناخودآگاه-----ضمير خودآگاه                             

ناخودآگاه  تماس برقرار کند، و نيز خودآگاه شاعر چقدر بتواند با ضمير با ناخودآگاه شاعر بسته به اين که خودآگاه خواننده چقدر بتواند در درون شعر  

خوانش از سوی خواننده، و پس از عبور از تأويل  س ازاست که شعری پ چنين. پيوند گيرد، نوع و اندازهء رابطهء شعری تعيين می شود خواننده

 .کند  آسان يا دشوار، دلپذير يا ناخوشايند جلوه می يا رويه ای، همچون شعری عمقی  برای او فردی،

، و از ابزارهای جهان بازگفت يک رؤيا بايد نخست از خواب بيدار شويم برای .مگر آن که آن را از درون بيداری گذر دهيم. بازنويسی رؤيا ناشدنی است

با ابزار  تأويل پذير از رؤيا که چاره ای ندارد مگر آن که خود را شعر، در واقع گزارشی است .زبان، منطق، سنجش و مثال بهره گيری کنيم مانند بيداری

 . بيان واقعيت و خودآگاهی باشدبه تمامی نياگاه باشد و نمی تواند بنابراين شعر نمی تواند يکسره بيان. وواقعيت بروز دهد جهان بيداری

حال آن که ژانر . اجتماعی است و حامل و ُمّبلغ نيات معين در اين است که ژانر نخست متکی بر خودآگاهی تفاوت ادبيات سياسی با ادبيات واقعی

 اسطوره ای و از مدلهای قومی تشعر ناب، از صورت مثالی، از ذهني. و ذهن شاعر است و حامل شخصی ترين وجوه جان دوم متکی بر ضمير پنهان

 .سرچشمه می گيرد و به غايت تفسيرپذير و چنداليه است
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وقتی از توان خالقيت شاعر سخن  .نباشد، امری بسيار دشوار است بخش خودآگاه و ناخودآگاه شاعر در شعر، اگر ناممکن اما ايجاد تناسب ميان دو

گستردگی  ذهنی و توانمندی های زبانی و معموال ساختار. تناسب و هماهنگی سخن می گوئيم از ميزان توان او در ايجاد اين می گوئيم، درواقع

 .همخوانی و تناسب بکار بندد بيش خالق را برای ايجاد اين تجارب شاعر است که می تواند اراده ای کم و

 

 ادبيات وجوه تمايز سياست با

 ادبيات اليه های پنهان و عميق آن را به گونه ای سرراست بازتاب می دهد و سياست، پوسته و رويهء دگرگونی های جامعه را به گونه ای 

اهداف اقتصادی، نظامی و  سياست. ديرپا و مانا هستند سياسی بسيار زودگذر و فرايندهای ادبی و هنری اموری از همين روی، امور. ناسرراست

  .دارد و خالقيت های ذهنی سر و کارعاطفه  حال آن که ادبيات با انديشه و اجتماعی را دنبال می کند،

جنگی يا تدابير اجتماعی و قوانينی که به دست  معموال فرامين .سياست تأويل ناپذير است، چون دارای ژرفا و سرشت هرمنوتيکی تيست

استمداران شمرده می سي که نيات مشخص و روشن اند که نمی توان از آنها برداشت ديگری سوای آن چه می شوند، چندان سياستمداران نوشته

 هرمنوتيک ادبيات و هنر اما گفتمانی. توانند به سياست جنبهء تأويل پذيری بدهند سياسی، نمی حتی عناصر فريب و دروغ و حقه های. شوند کرد

 .ژرفامند دارد پيوند به اين خاطر که با امور معنوی، و با انديشه های آميخته با عواطف،. است

مردم  سياستمداران، اهداف اجتماعی خود را برمی شمرند و از  .رأی گيری انجام می گيرد  به صورت رأی دهی و  سياستمشارکت افراد جامعه در

اگر هم باشد ژرفا و گستره ای . برقرار نيست رأی گيرنده ديالوگی ميان رأی دهنده و. آری يا نه، نسبت به آن موضع بگيرند می خواهند که با رأی

حال آن که هنر و ادبيات با   .مردم را در برابر آن تسليم کند روشن می کند و می کوشد با فريب ، زور يا اقناع، رفتنگاه جامعه راسياستمدار،  .ندارد

  گنجاند که بايد با همگرائی در واقع، شاعر سايه ای از خود را در شعرش می. شوند و عاطفی هنرپذيران بسنده می همراهی ژرفامند ذهنی

 تأويل پذيری متن از همين جا سرچشمه می گيرد که سرشت. جسمی ديگر تبديل شود ری عاطفی و داد و ستد ذهنی خواننده بهمعنوی و همکا

روياروئی با پديده های  در. هاهمسان با خوانندهء ديگر بفهمد ساختار ذهنی و عاطفی اش، شعر را به گونه ای هرخواننده ای می تواند بنا بر

معين امضاء  معين را برای امری معين و زمانی او با رأی مثبت يا منفی خود، سرنوشتی. ستيزنده رمان پذير است يا نپذيرنده وف سياسی، فرد، پيرو و

در امور معنوی و عاطفی  حال آن که متن ادبی، همچون کشفی است. می گزيند نفی و تقديری ديگر را برای خود می کند و يا با رد آن، اين تقدير را

 .رسد داخله و همکاری خواننده به کمال نمیم که بدون

اگر متنی به ترويج مستقيم يا . ستيزا با خشونت و فريب خود امری است اما ادبيات در گوهر. سياست با خشونت و زور پيوند تنگاتنگی دارد

آن بخش از سياست  .مت سياستدر خد با جرأت می توان گفت که متنی ادبی نيست بل که متنی است سياسی يا خشونت بپردازد، نامستقيم

 کوشد خود را در شمار ادبيات جای است که با سوء استفاده از فرم و زبان ادبی می همانا بيانگر و بيانيهء سياسی که نام ادبيات را برخود می نهد

. آن نيست  چرا که همگوهر و همگرا بااز آن جدائی پذير است بر آن مونتاژ و سوار شده است و بنابراين زبان و فرم همچون پوششی ناهماهنگ. دهد

اجتماعی، فرهنگی و سياسی را از آنها باز  تأويل پذيری گفتمانهای فلسفی، و زبان ادبی، می کوشد) قالب(وام گيری برونبافت  اين گونه ادبيات با

  .آنها بپردازد به تبليغ و ابالغ يک سويهء ستاند و

فرم و زبان اين گونه ادبيات از آن . است همذات و همگرا با خويش قعيت و ذهن دارد، خالق زبان و فرمیپيوندی جدلی با وا اما ادبيات اجتماعی که

مخاطب در بازآفرينی  جای می دهد لذا بهرهء اجتماعی و فلسفی و معرفتی را در حوزهء پژوهش و ديالوگ ادبيات جهانگرا، مقوالت  .تفکيک ناپذيرند

  .است باال سيارآن و شکل دهی دلخواهانه به آن ب

های سياسی و اقتدارگرا از آن به سوی مخاطبين در  خيابانی يک طرفه که داده همچون. است و تک سويه) مونولوگ(ادبيات سياسی تک گويه  

خاطب از راه است و م) پلی فونيک(ادبيات اجتماعی، چند گويه  حال آن که .ادبيات، جنبهء تهاجمی و مطلق نگر دارد لذا اين گونه. هستند حرکت
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  .جنبه ای جدلی و روشنگری آن را تأييد می کند تأويل آن، مشارکت در

ژرفامندی آن تهی می کند و به آن  زبان را از زبانيت، و از ادبيات سياسی،» واقع زبان سرور مطلق انسان است در«:ديويد فارل کرل معتقد است

زبان  لذا. معين تقليل می دهد ديگر، زبان را به سطح ابزاری برای ابالغ اموریبه سخن  .ساحتی، و ناخالق می دهد سرشتی تک معنائی، تک

کشورهائی که نه  مثال در. کردن واژه ها، موجب مرگ آنها می شوند استفاده از زبان و ابزاری سياستمداران با سوء. سياسی همانا مرگ زبان است

 گان بر اين کشورها به فراوانی و به کرات مورد آزادی، امنيت و رفاه توسط چيره ی عدالت،خبری هست نه از امنيت و رفاه، واژه ها از عدالت و آزادی

 .قدسيان روی زمين برخود می نهند می شود و دزدان بيت المال نام چندان که مثال آزاديخواه، خرابکار ناميده. گيرند استفاده و سوء استفاده قرار می

يک متن ادبی، زبان زا  لذا. يا توليد می کند که به آن غنا می بخشد سويه های نوينی را در زبان يافته و  ها و اليه- به ويژه شعر–در برابر، ادبيات 

 .نقلی و عاطفی است از راه پيشنهاد مفاهيمی عقلی و ادبيات، همانا فرافکنی گوهر چند رويهء زبان سياست. است

با اين همه » .متضمن واقعيتی است وابستگی هنر به مردم نيم منکر شويم که ايدهءنمی توا«: گفتهء هانس گئورگ گادامر کوتاه سخن آن که به

و عدالت و  اجتماعی ضمن همگرائی با آزادی در اين است که دومی افزار است، حال آن که ادبيات اجتماعی با ادبيات سياسی تفاوت پايه ای ادبيات

 .کند  میسياسی جلوگيری نيکبختی بشر، از فروکاهی خود به ادبيات
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 گفتگو با شعله ی ایرانی

 آرشام پارسی

 

 

چگونه مایل هستيد خودتان را به خوانندگان چراغ معرفی . ممنونيم که دعوت ما را پذیرفتيد و ميهمان چراغ شدید

 کنيد؟

 .ل فعال جنبش زنان، سردبير نشریه آوای زن و عضو تحریریه ی نشریه سوئدی انترناسيونا

 به نظر شما حقوق بشر یعنی چه؟

حداقلی است در  اگر منظورتان حقوق بشر بر اساس مفاد اعالميه ی جهانی حقوق بشر است که به نظرم 

جز این هم نمی . چارچوب یک جامعه ی مبتنی بر نظامی هيرارشيک و پدرساالرانه و در تداوم روند بازتوليد قدرت

تصور جهانی دیگر، . حاصل دیدگاهی است که جهان را از منظر دیروز و امروز و در چارچوب موجودش نگاه کرده استچون مفاد این قانون، . تواند باشد

اما به هر حال، همين حداقل با همه ی کاستی هایش، امروز کف مطالبات مشترک مردمان این جهان شده و در بيان مقطعی ! زیاد هم آسان نيست

خواست های انسان به . برابرحقوقی بی شک اساس یک جامعه ی قابل تحمل است، اما نه جهانی مطلوب. ی داردنيازها و آمال بشری کاربرد مثبت

تنها با رهایی از ساختار و سلطه ی قدرت است که شاید . برقراری برابری حداقلی است برای انسان ماندن. گمان من، به برابری محدود نمی شود

به عراق نگاه کنيد، به . امروزه برخورداری از حقوق بشر در جهان هنوز یک رویاست. شر تامين شده استروزگاری، بتوان ادعا کرد که حقوق ب

اما این رویای دیرینه، مشترک ترین رویا و . افغانستان، به کشور خودمان، به روسيه، به هر گوشه که سر بکشيد بر این باور صحه خواهيد گذاشت

چون زنان به . بر این باورم که این رویا بيشتر هم زنانه است. سانی، بدون استثنا، دست یافتنی هستندآرمان بشری است و رویاهای مشترک ان

سبب جایگاه تاریخی و اجتماعی و موقعيت جنسيتی که یافته اند، بيشترین نصيب را از تامين حقوق و واژگونی نظام های بازتوليد کننده ی قدرت 

 .می برند

 .نظرتان در این رابطه چيست؟ حقوق دگرباشان جنسی هم حقوق بشر است.  رویای تامين حقوق بشر بيشتر زنانه استبر این باور هستيد که این

تجربه ی تاریخی مشترک زنان از . بيشتر زنانه است چون زنان در تاریخ جامعه ی بشری بيشتر و طوالنی تر مورد ستم  و خشونت قرار گرفته اند

مکانيسم ستم جنسيتی، کميت و کيفيت رابطه ی انسان ها با یکدیگر را، . س و از خودگذشتگی خالصه شده استزندگی در تمکين و تبعيت، هرا

توازن اختالف طبقاتی را می شود . حتی رابطه ی مردها با هم نيز فارغ از این مکانيسم بدوی نيست. در همه ی ابعاد زندگی بشری، معين می کند

نژادی، تنها با این گونه /اما محو ستم جنسيتی و هم چنين ستم قومی.  اقتصادی و توزیع ثروت بر هم زدبا تغييرات اساسی در سيستم توليد

-کهتری، کهن تر از سرمایه داری و یا هر نظام اقتصادی ستم جنسی و باور زن. اگرچه تضعيف می شود و بازتوليدش کندتر. اقدامات تامين نمی شود

در رابطه با دگرباشان فکر ميکنم که بی شک حقوقشان از زمره ی حقوق بشر . ناخودآگاه ما شده استبه نوعی بخشی از ضمير . سياسی است

در آنصورت باید جمعيت بزرگی از جامعه ی بشری را به دریا !  مگر این که ادعا کنيم دگرباشان به لحاظ گرایش جنسی شان، انسان نيستند است،

اع از حقوق دگرباشان یکی از  نشانه های بلوغ فکری و تفکر دمکراتيک است و محک خوبی برای در جوامعی مثل جامعه ی ایران، دف! بریزیم

 .بازشناسی مدافعان بی قيد و شرط آزادی از فرصت طلبان

 یک فعال حقوق زنان را چگونه تعریف می کنيد؟
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اما فعال حقوق . و طبقاتی، در همه ی عرصه های زندگیمدافع حقوق زنان از نظر من فردی است خواهان برابری زن و مرد، با هر پيشينه ی قومی 

یک فمينيست کارش از . کند زنان از این هم پيشتر می رود و برای احقاق حقوق زنان در الیه های گوناگون اجتماعی، کار و فعاليت سازمان یافته می

کند و در نهایت ستم  بری را در اشکال گوناگون بازتوليد میاو برای محو مکانيسم توليد کننده ی انواع ستم ها که نابرا! این هم سخت تر است

نقشه ایی که شاید امروز و . را در سر می پرورانند" جهانی دیگر"فمينيست ها نقشه ی . جنسيتی را مقبول و نهادینه می کند، هم مبارزه می کند

 .فردا کامال اجرا نشود، اما پروسه ایی است که از دیروز آغاز شده

 وای زن چگونه و چرا شکل گرفت؟نشریه ی آ

 در نروژ به همت مينا پویا ١٩٩١آوای زن در سال . آوای زن همزاد مهاجرت زنان ایرانی به خارج از کشور و فرزند دوره ی رویکرد آنان به فمينيسم است

اگر . وشنی وبدون تعارف، گرایش فمينيستی داشتاما از همان ابتدا به ر! با یک دستگاه کهنه ی تایپ فارسی و یک منگنه. و ندا آگاه به راه افتاد

برخی مدعيان .  فمينيسم در ميان ایرانيان، داستان بيگانه و مذمومی بود- اما از آن فاصله گرفته ایم-یادتان باشد در آن روزگار، که دور هم نيست 

راست ها هم که آنرا برهم زننده ی کيان و کانون داغ خانواده ! چپ، فمينيسم را اندیشه ایی بورژوایی می خواندند و بر عليه آن مبارزه هم می کردند

 !می دانستند

در طول این سال های طوالنی انتشار، همکاران زن ومرد بسياری داشته ایم که هنگامی که .  به جمع دبيران آوای زن پيوستم١٩٩۴من از سال 

من شخصا مخالف اختصاص یک دست تریبون های .  زندگی فشار آورده، رفته اندفرصت و فراغت داشته اند کار کرده اند و وقتی گرفتاری های کار و

برای همين هم تالش کرده ام که حتی به قيمت تنزل فرم نوشتارها هم که شده، این تریبون را در اختيار . رسانه ایی به اليت و برگزیدگان هستم

یژه گی های آوای زن همين باشد که به زنانی که حرفی برای گفتن داشته اند در شاید یکی از و. زنان، بی توجه به گرایشات نظری شان، قرار دهم

 .کنار نخبه گان مسائل نظری و کنشگران جنبش زنان، تریبون داده است

 انتشار در حال حاضر هم جمع دلسوز و بزرگی همکار در داخل و خارج از کشور داریم که بدون همکاری های، برخی مستمر و برخی گاه گداری، آنان

می دانيد که کار داوطلبانه در کنار . نشریه با توجه به این که همه مان داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد برای آن کار می کنيم، نمی تواند ادامه یابد

اما با . ی را می دهدشرایط زندگی امروز به ندرت چنين اجازه ای. دیگر مشغله های زندگی، در درازمدت و به شکل روتين برای همه مقدور نيست

وجود همه ی مشکالت، ما این نشریه را که یکی از دست آوردهای تالش فمينيست های ایرانی خارج از کشور است، خوب یا بد، تا به امروز سر پا 

 ی زنان ایرانی خارج از و فکر ميکنم که تنها نشریه. آوای زن یکی از قدیمی ترین نشریات مستقل و غير حزبی خارج از کشور است. نگه داشته ایم

 . ساله١٧کشور است با سابقه ی 

آوای زن یکی از اولين نشریاتی بود که از ابتدای تاسيسش، علی رغم ! و حاال که با شما صحبت می کنم بگذارید بيشتر از خودمان تعریف کنم

تيو ایرانی، درمورد حقوق دگرباشان نوشت و بی قيد و فشارهای آن سال های اول از جانب برخی خوانندگان هموفوب و انتقادات جامعه ی کنسروا

 .شرط مدافع علنيت و برابر حقوقی آنان بوده است

 ممکن است از تجربه تان در ارتباط با نحوه ی برخورد با آنها برایمان تعریف کنيد؟. به افراد هوموفوب و یا همجنسگراستيز اشاره کردید

از همان ابتدای ورود به جامعه می ! يچ کس، حتی بسياری از خود همجنسگرایان، از آن بری نيستهموفوبيا مثل راسيسم با ما عجين شده، ه

با زور و فریب مجبورمان می کنند که به نظامی که در آن هر کسی . آموزیم که خود را متعلق به گروهی بدانيم و از دگرباشی و دگر اندیشی بپرهيزیم

کسانی را می شناسم که مدعی آزادی خواهی و بشر دوستی اند، اما به معنای غليظ کلمه . آن تبعيت کنيمجا و مقامی دارد احترام بگذاریم و از 

اما اگر صادقانه به جامعه ی ایرانی خارج از کشور . اغلب از ناآگاهی است و اینکه حتی جسارت فکر کردن در مورد موضوع را ندارند. هموفوب هستند

من این را عمدتا ناشی .  متوجه ی تغيير بزرگی در برخورد و مداراجویی آنها نسبت به همجنس گرایان می شویمدر طول بيست سال اخير نگاه کنيم
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 .از تاثير قوانين و فرهنگ کشورهای ميزبان و  بخشن فعاليت های علنی هم جنس گرایان ایرانی می دانم

 جنبش را برای آن جامع نمی دانيد؟آیا قائل به وجود جنبش دگرباشان جنسی ایرانی هستيد و یا شرایط نام 

این همانقدر احمقانه است که مدعی ! چطور می شود وجود انسان هایی با گرایش جنسی متفاوت را نفی کرد؟ شاید احمق ها از عهده اش بر آیند

ده ی شما وجود دارد را از حقوق و وقتی یک گروه اجتماعی که خارج از ارا. عدم وجود قوم های گوناگون ساکن ایران شد و هویت آنها را حذف کرد

هر تالش جمعی و خودانگيخته برای . هویتش محروم کنيد، طبيعی است که باالخره روزی خواهان به رسيمت شناختن و برابر حقوقی اش می شود

 به شکل جمعی موقعيت و وقتی گروهی از اجتماع نياز دارد و تصميم می گيرد که. کسب هویت اجتماعی و حقوق برابر، یک جنبش اجتماعی است

اهميت داستان در بيان . مهم نيست. این جنبش می تواند محدود باشد یا مليونی. شرایط خود را تغيير دهد،آنگاه ما با یک جنبش روبرو هستيم

 .علنی خواستی مشترک است برای تغيير جهان موجود به نفع گروه خود، در هارمونی و مدارا با دیگر گروه های اجتماعی

 گونه جنبش زنان را می توان با جنبش دگرباشان جنسی همسو و همکار کرد؟چ

چون هر دو با ستم جنسيتی سر جنگ دارند و خواهان برابر حقوقی انسان ها فارغ از گرایشات و . این دو جنبش ذاتا با هم همراه و همسو هستند

هر . اده اند چون منافع مشترک در واژگونی نظام پدرساالرانه و سرکوب دارندتاریخا هم این دو جنبش یکدیگر را یاری د. موقعيت جنسی شان، هستند

شاید تفاوت در عرصه جهانی، در این . دو جنبش بر آزادی های جنسی و اختيار انسان در تعيين و تعریف هویت جنسی اش نظریه پردازی کرده اند

به همين دليل هم مثال در شرایط ایران، . ان بيشتر و پذیرفته شده تر استباشد که به لحاظ عملی آزار و خشونت عليه همجنسگرایان و دگرباش

در حالی که زندگی با هویت  فمينيستی، اگرچه سخت است . مشکل  است که با هویت دگرباش، به شکل علنی و سامان یافته به مبارزه پرداخت

 .و گاه طاقت فرسا، اما به هر حال در زندگی روزمره آسان تر

چطور می توان اليت های فعال در زمينه های . از راه های برطرف کردن همجنسگراستيزی مشارکت چهره های سرشناس جامعه استشاید یکی 

 گوناگون اجتماعی را به حمایت و مشارکت در جنبش دگرباشان جنسی ایرانی برای رسيدن به حقوقی برابر تشویق کرد؟

حمایت آنها را شاید بتوان . اعتماد جامعه هستند در زمينه ی مبارزه با هموفوبی نقش مهمی دارندافرادی که مورد احترام و . حتما همين طور است

مثال برگزاری جلسات حول مسائل اجتماعی وسياسی، برنامه های فرهنگی و هنری . با همان روش هایی که در اروپا استفاده می شود، جلب کرد

البته علنی شدن و دفاع فعاالنه از حقوق دگرباشان، یک انتخاب کامال . نری ایران هم وجود دارندهمجنسگرایان در ميان اليت فرهنگی و ه. و غيره

اما چهره های . من واقعا معتقدم که گرایش جنسی آدم ها، اگر به دیگری صدمه نزند، به هيچ بنی بشری جز خودشان مربوط نيست. شخصی است

باید تالش کرد و اميدوار بود چند تایی .  تصویر کليشه ایی مردم از هم جنس گرایان را تغيير دهندسرشناس و افراد صاحب نظر بدون تردید می توانند

 .این جسارت را داشته باشند و بدون شرمندگی جلو بيایند

 چطور سازمان دگرباشان جنسی ایرانی و فعاليت هایش را نقد می کنيد؟

از این ها گذشته به این که ما ایرانی ها استاد انتقاد شده ایم .  و جزیيات کارتان ندارمنمی توانم چون اطالع دقيق و منظمی از فعاليت های شما

بروید دارید به شيوه و به ... نقد می کنيم بدون آنکه بگویيم دستتان درد نکند که به جای این که دنبال زندگی و کار و بار و ! حساسيت پيدا کرده ام

  جز تبعيت از منتقدین و زیر پرچمشان سينه --بدون اینکه به شکل مشخص نشان دهيم که ....!  کوشيداندازه ی توان خود در تغيير جهان می

 . چه باید می شد—!زدن

به پناهجویان هم جنسگرا بی . تا آنجا که می بينم سازمان شما به همت همه ی همکارانش، در ایجاد ارتباط ميان همجنس گرایان موفق بوده اید

با انتشار چراغ تریبونی . ارتباطات بين المللی و حمایت های جهانی از حقوق همجنس گرایان را بيشتر از گذشته جلب کرده اید. یددریغ یاری کرده ا
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 .فشار تنهایی و بی پناهی در بسياری به تسليم می انجامد. برای بيان مسائل جوانان هم جنسگرای ایرانی به وجود آورده اید که بسيار مهم است

 :هم به کمبودی که در رابطه با همه ی سازمان های مدافع همجنسگرایی به نظرم می رسد اشاره کنم اگر بخوا

شاید به این دليل که در این ! فکر ميکنم که هنوز امکان یا جسارت اعالن جنگ به روحيه ی یکدست پسندی و فرهنگ کنسرواتيو ایرانيان را نيافته اید

اما فکر ميکنم وقت راه انداختن کارزارهای تبليغاتی و تعرضی به منظور شکستن یخ هموفوبی . ی از مشکالت عاجلراه تقریبا تنها بوده اید، با کوه

این مسئله در وهله ی اول باید توسط خود همجنسگرایان طرح و پيش برده شود، دیگران تنها تا نيمه ی راه . نباید منتظر دیگران بنشينيد. رسيده

 .خواهند آمد

 واسته شود که پيام یا توصيه ای به دگرباشان جنسی ایرانی بفرستيد چه خواهيد گفت؟اگر از شما خ

اگر از تجربيات خودم از سال ها فعاليت اجتماعی و سياسی در جامعه ی ایرانی و اروپایی حرکت کنم، می گویم که توقعتان را از جامعه ی ایرانی، در 

تاکتيک های جنبش زنان در سال های اخير را بررسی ! کمی تعرضی باشيد.  نيست، باالتر ببریدخارج از کشور که خطر جانی و محروميت تهدید جدی

از احزاب سياسی که در برنامه هایشان از حقوق همجنس گرایان ! خواست هایتان را با صدای بلند اعالم کنيد و مردم را مجبور کنيد که بشنوند. کنيد

از شخصيت های فرهنگی و ادبی و هنری ایرانی که ادعای دفاع از برابری انسان ها .  شما شرکت کننددفاع کرده اند، بخواهيد که در کارزارهای

در کل فکر ميکنم که جامعه ی دگرباشان ایرانی چه در داخل و چه در خارج، چاره ایی جز این ندارد که  .دارند بخواهيد که این را در عمل نشان دهند

 پذیرش جایگاه کهتر در جامعه و تقویت تصویر کليشه ایی که جامعه ی پدرساالر از هم جنسگرایان ساخته، به جای تسليم شدن به نقش قربانی،

 .تصویری که ساخته و پرداخته ی جامعه ی متعصب، ناآگاه و حسابگر اکثریت و ابزارهای تبليغاتی حاکمان نيست. تصویر دیگری را از خودش ارائه دهد

  نشریه ی سوئدی انترناسيونال بگویيد؟ممکن است از فعاليت هایتان در

من به عنوان دبير تحریریه در انتخاب . انترناسيونال یکی از نشریات قدیمی دگراندیش چپ و فمينيستی سوئدی است که هفتگی منتشر می شود

م در نشریه ایی خوب که برای آنه! بهترین شغل دنيا. مطالب مشارکت دارم، خودم مطلب تهيه می کنم و مسئول امور گرافيک و نشر هم هستم

 !سوددهی منتشر نمی شود

 .ممنون از اینکه دعوت چراغ را پذیرفتيد و به اميد همکاری های بيشتر در آینده
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 معرفی جمال جمعه، شاعر عراقی 

 مهدی عقيلی

 

رب تکميل کرد در ع تحصيالت عالی خود را در رشته ادبيات ) ١٩۵۶(جمعه شاعر عراقی متولد بغداد  جمال

کتابخانه سلطنتی دانمارک به تحقيق و   عراق را ترک کرد و در دانمارک مقيم شد در– ١٩٧٩ –سال 

خالل به نشر و تصحيح کتابی چند از آثار عربی همت  بررسی نسخ خطی عربی پرداخت و در این

شمار   نيز از آثار موفق او به)اشعار کفر آميز عربی  ( – کفریات عرب –الزنادقه   جمع اوری دیوان–گماشت 

 می رود

جمال جمعه از شعرای دهه هشتاد قلمداد می شود و آثار او به سوئدی دانمارکی انگليسی فرانسه 

 فارسی و ترکی ترجمه شده است

دنيای عرب را بر  که جمال جمعه مورد تصحيح و تحقيق قرار داد خشم بسياری از محافل سياسی آثاری

 يف و سوزاندن کتب وی شدانگيخت که باعث توق

تمدن اسالمی بوداز آثاری است که مابين  نسی در جهان شرق و.نسی و گزارش چگونگی داد و ستدهای ج.که پيرامون مسائل ج این کتابها

 انتشار آنها پرداخت  به تصحيح و١٩٩٣ و ١٩٩٢سالهای 

  ریاض الریس للکتب و النشر-١٩٩٢ – جمال جمعه نزهه االلباب فيما ال یوجد فی کتاب نوشته شيخ احمد التيفاشی تحقيق -

  ریاض الریس للکتب و النشر– ١٩٩٣ –الروض العاطر فی نزهه الخاطر نوشته الشيخ نفزاوی تحقيق جمال جمعه  - -

  ریاض الریس للکتب و النشر– ١٩٩٨ – بتحقيق جمال جمعه – ابونواس –النصوص المحرمه  -

  دارالملتقی للطباعه و النشر– بتحقيق جمال جمعه –لرحمن الجوزی  عبدا–کتاب الحمقی و المغفلين  -

  سرود١٩٨۵اما آنچه جمال را در قالب شاعری ضد شعر ظاهر می کند مجموعه های شعری اوست که پس از سالهای  -

 الرسایل الی اخی – ١٩٨٩لکتاب  کتاب ا– ١٩٨٧االسکندینافيه   الفصوص– ١٩٧٩ الرسم بالمدن – ١٩٨۴ الهوامش و التتمات – ١٩٨٣الناسوت  -

 ١٩٩٩ حياة صامتة١٩٩۶السایر فی نومه   یوميات– ١٩٩١

 ابتدا و اوج جمال جمعه را می توان با مجموعه شعر کتاب الکتاب دانست

کتاب کوتاه و مسلسل است که مضامين مختلفی را از  الکتاب از جمال جمعه شاعری جهانی ساخت این مجموعه شامل شعرهایی بسيار کتاب

 ارائه می دهد

من و تو کتابيم در و : مجموعه همه چيز به کتاب تشبيه شده  در این. به آفرینش مجدد زده و اشيائ را از نو آفریده و نامگذاریی کرده  شاعر دست

 کتابی است که در هميشه باز می شود رویا شاعر کتابی است که خود را می نویسد قبر کتاب بسته ای است که یکبار برای دیوار کتاب است

هر قلم کتابی زندانی است  صحرا را ورق می گرداند و خورشيد خواننده آن است زخمها خطوط کتاب دردند در تاریکی خوانده می شود باد کتاب

کتاب الکتاب کتاب  در دیوارها کتاب بی کتابانند و باالخره همه چيز –خطی است در انتظار نشر  زندانيان کتابهای ممنوعه اند گورستان گنجينه نسخ

 است

انتشارات نزدیک   توسط–مسلسل وار است با ترجمه عباس نادری تحت عنوان من و تو کتابيم   شعر بسيار کوتاه و٢٠٩اشعاری از این مجموعه که 

 به فارسی منتشر شده است

 به ١٩٩٠عاصفه الصحراء به سال  م خليج موسوم به نامه های شاعرانه ای است که شاعر هنگام جنگ دو–برادرم   نامه هایی به–رسائل الی اخی 

بهترین آثار مربوطه  نوشت این شعرها از نگاه عاطفی صلح طلبی و توصيف پيامدهای جنگ در رده برادرش که در مخيمات مملکت سعودیه اسير بود
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  به اجرا در آمد٢٠٠٧ر مارس این مجموعه ساخته و پرداخته که د  آهنگی بر اساس- -به شمار می رود و اخيرا مایکل نيمان 

همانگونه که از نامش پيداست شرح گونه ای از سفر  نيز از کارهای خوب جمال است و) روزانه های یک خوابگرد  ( –السائرفی نومه  یوميات -

 دنيای تاریک پيرامون است روحانی یک خوابگرد به

ذهنی و  ن هنجار ستيز شاعر ساختار شکنی را از مرحله زبانی به مرحلهنشده گذاشته ذه جمال جمعه در این مجموعه ها پا به فضاهای کشف

 را تسخير کرده و به آسانی با مخاطب ارتباط بر قرار می کند اندیشه ای کشانده و با این همه تسلط عجيب او بر کلمات ذهن خوانند

 جمال به قول خود و روایت شعرش شاعری مخرب و ضد شعر است

 ی از یک بمب جدا شده دلنشين و خطرناکندشعر او مانند ترکشهای

 جمال معتقد است که شاعر تروریست است و نوشتن دفاع از خود است به شکل هجوم بردن

 –  ضد جریان حرکت کردن– شعر ترور تاریکی ها و آری گفتن هاست –ترور کشتن و ساختن به وسيله کلمات  –

ما چيزی جز مخرب برای این شکلها نيستيم شورشگران بر  طره است تعامل به شکل عبودیت وبا لغات به شکل قدیم تعامل با استيالء و سي تعامل

 سلطه

همه ما مادامی که بطرز جدید می نویسيم مخرب  بر ما مثل سيطره دولتها بر ماست و وظيفه ماست که قانون را ببازی بگيریم سيطره کلمات –

گوشت آن زندگی ميکنيم و  وسيله است مادامی که جسد قدیم زنده است ما از خون وقتل جسد قدیم هدف و  هستيم نزد شاعر تروریست قتل

 .سپس انتقال به جسدی دیگر و خون جدید دیگر

 کلمات دشمن شاعرند که با او تعامل دوستانه دارند شناخت و غلبه بر دشمن هنر شاعر ارهابی است

قدرت شاعر در به کارگيری : قول نقاد عراقی عبدالکریم کاظم  لغت پيروز شده و بهاین قياس می توان گفت که جمال شاعری است که بر سيطره  با

 ( ٢٠٠٧ آبریل ۴موقع عراق الکلمه ( شمشير دودم است معانی در حد

 هر ذره در هستی کتابی است هوا کتابخانه غبار است

  برای خواننده گسترده ميشود-بستر کتاب لذت است 

 در هر قلم کتابی زندانی است

 یوارها کتاب بی کتابانندد

 گورستان گنجينه نسخ خطی است در انتظار نشر

 فراموشی کتابی است که خطوطش محو شده

 رعد مقدمه کتاب باران است

 مادرم کتابی است خالکوبی شده با دوده و خون

 پدر بزرگم با بيل باغبانی ماهرترین نویسنده شهرهاست

 ازدخورشيد صفحه شب را گرداند تا روز را بياغ

 هر کشته کتابی است پاره پاره

 مرا معذور بدار از رفاقتت ترا قبال در شخص دیگری خوانده ام

 لبهایت کتابی است که به یک بوسه ختم می شود

 می خوانمت اگر چه خویش را بزدایم

 جسدم و شمشيرت گفتمان خونين آزادی

 چرا هر وقت شمع تاریکی را ميخواند می گرید

 زاندت ترا نورانی ميکندای کتاب آتشی که نسو

 احيانا من کتابی ام سفيد ، موضوعم از من محو شده و عنوانم فراموش گشته
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 آیا مرگ کتاب دیگری است یا صفحه دیگری از کتاب

 قبر کتاب بسته ای است که فرا روی خواننده یکبار برای هميشه باز می شود

 می چينيماینجا درختانی نيست و ما خاطرات را از شاخه های گذشته 

 سرکشانند که تاریخ را می نویسند یا تاریخ است که آنها را محو می کند

 باد کتاب صحرا را آرام آرام ورق می گرداند تا خورشيد بخواندش

 زمستان پنبه زن ابرهاست

 

سفر روحانی یک خوابگرد است به این مجموعه شعر شرح .شود شعرهای او با نام روزانه های یک خوابگرد که از بهترین اشعار او قلمداد می اما

 .کتاب با الهام از جمله معروف امام علی آغاز می شود دنيای تاریک پيرامون

 الناس نيام فاذا ماتو انتبهو

 مردمان خوابند و چون بميرند بيدار گردند

  وسپس شاعر خواننده را به دنيای تاریکی ها ميفرستد سفرنامه ای خيالی به دنيای

 تاریکی

 دیگرجمال را ميتوان شاعر تاریکی ها ناميدازنگاهی 

 سيد رنگهاست پاره ای از نقادان عرب او را با مانی پيامبر ایرانی مقایسه کرده اند به عقيده او سياهی

 سير می دهد شاعر در این مجموعه به طرزی بسيار شاعرانه و فجيع خواننده را به دنيای تاریکی ها

 ولن تصل ابدأ سوی الهاویه خلف الباب حيث ستسقطالی این ایها السائرفی نومک ليس 

 به کجا ای خوابگرد چيزی جز دوزخ فرا سوی باب نيست همانا سقوط می کنی وهرگز نخواهی رسيد

 در تاریکی فکرهایی اند با چنگالها و دندانهایی ترسناک که طعمه ای جز تو ندارند

 بخواب ای جسد

 رسنه نيستیو بگذار شان همدیگر را بخورند اینک تو گ

جمال شعر را شستشوی . مسحور ميکند واو را به دنيای تاریکی می فرستد شعر جمال در این مجموعه چيزی شبيه ورد جادوگران ذهن خواننده را

. سنجيده برای آنچه در تاریکی دیده می شود او معتقد است که تاریکی محک بزرگی برای چشمهای شاعراست محکی. مغزی خواننده می داند

 شعرای عادی فقط شعرای روز هستند

 آنچه را مينگرند که همگان ميبينند آنچه را می بيند که به آن نزدیک می شوند

 ولی آنها درباره تاریکی های درونی کورند اما اگر شاعر از نور کاذب همگانی

 چشم فرو بندد درون را با با وضوح کامل ميبند پلکها عينک شاعر است

 نده تاریکی هاست بيننده روزهایشاعر نخستين اول بين

 بزرگ زیر بالهای شب

 خفته وارد کتاب خواب شد و بر اوست که کتاب را بخواند

 کور خوابگرد است حتی در خالل روز

 شب با ردای متطرز به ستارگانش شهر را پوشاند

 هالل شمشيرش را آهيخت

 و ندا در داد اینک منم یگانه سرور مطلق و هيچ
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 نوری جز من نيست

 در بر شب ماه زاده ميشود

 و در بر شب ماه می ميرد

 شباهنگام ماه سایه منعکس در آبش را می نگرد که حمام ميکند و تر نمی شود

 خواب آسمان دیدم و هنگامی که برخواستم بسترم پر از پرندگان بود

 روز و شب دو عاشقند که همدیگر را دیدار نميکنند مگر یکی به دیگر ميگوید خداحافظ

  باغ ستارگان است و به زودی روز می آید تا گلهایش را درو کند بی آنکه پلکیشب

 برهم نهد

 بگذار ترا وداع کنم ای شب که زندگانيم هماره در صحرای تو گذشت

 این را خوابگرد گفت و به نيمه راه بيدار شد در حالی که گام اولش در برزخ

 و دومش بر زمين بود

 اسبهایند که عرابه مرگ را ميکشانند و نورتازیانه استاینک این روز است و مردمان 

 خاطرات همجون جهنم و بهشت پيوسته در گذشته است

 جمال جمعه ميگوید شاعر کودک و پيامبر و دیوانه است شاعر پيامبری است

 تصاویر محسوس که نقاشی های متحرک را فرایاد می آورد-که زبان کودکی بر گشاده

 .در آثار او کم نيست

 حساسات کودکانه و پاک از ویژگی های شعر جمال است ومخاطب به آسانی احساسات کودکانه شاعر را در می یابدا

 همه چيز این شعر سنگی است مردمان گربه ها سگ ها و درختان

 چيزی جز هوای ساکن نيست

 راسته ادویه و کتاب فروشها/اسير در بازار بزازها می گذرم-تک و تنها

 اصوات درهم آميخته و مشتبه می شود بم بوم بم/مسگرهابازار زرگرها و 

 آیا مرا ميشناسی/من اینجام/هی این هی آن/در این ميان من دادمی زنم

 و صدا وا پس می آید بم بوم بم آیا مرا ميشناسی

 با اینکه جمال پيوسته دغدغه اندیشيدن به مسائل دنيای جدید دارد روحيه شاعری

 تصویر پردازی هایی که او را در-ر و شاعرانه بازنداشتهاو را از ارائه تصاویر بک

 حد شاعری بدوی سوق می دهد

 الریح تتقلب کتاب الصحراء کثيبا کثيبا لتقراه الشمس

 باد کتاب صحرا را آرام آرام ورق می گرداند تا خورشيدبخواندش

 واین نزدیک به همان توصيفی است که شاعر جاهلی المرقش االکبر از صحرا دارد

 الدار قفر والرسوم کما

 رقش فی ظهر االدیم قلم

 شاعر پيوسته وامدار اشياء پيرامون خود است و در شعر خود از هر وسيله ای استفاده می کند

 فضای ذهن شاعر با فضای بيرونی او یکی ست و در یک کالم همه چيز پيرامون او شاعرانه است

خوابها و تنگنای کابوسها می بری و هر صبح دم سالم و  ری که هر شب مرا به سرزمينصبح بخير ای بست/ بخير ای ساعت رو ميزی من  صبح

 تندرست بر می گردانی
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/ ایرانی من در راهرو کوچک که شتران و قوچها در آن می خرامند  صبح بخير ای قالی/ بخير ای دیوارها که فریادها و سکوتم را پنهان می دارید  صبح

 قها و بشقاب ها که دیشب شستنتان را فراموش کرده امچنگالها و قاش صبح بخير ای

......................... 

 

 

 جان خویش را در درازای شب باریدم

 و هيچ سقفی تر نشد

 باد گذشت بی آنکه با من سخنی بگوید

 بدون هيچ صدایی

 به زودی بی آنکه در یابم برف می آید و همه چيز را می پوشاند

 شب باریدمجان خویش را در درازای 

 و هيچ سری تر نيافتم

 الفصوص االسکندینافيه

 

 چه کسی چه کسی را می پاید

 وقت یا من

 چه کسی دیگری را تباه می کند

 من یا وقت

 الهوامش و التتمات

 

 

 گفتی من کتابم گمان نمی کنم

 تو صفحات مکرری

 زندانيان کتابهایيند که خواندنشان ممنوع است

 

 با آن سخن می گوید زبانی اصيل گرم و پویاست ساختار شکنی و نو گرایی اصالت زبانی او را به سخره نگرفته استبا این همه زبانی که جمال 

شعرای با سواد و محقق است که با متون آشنایی کامل  شاعری است که فقط و فقط استعداد و طبع شاعری از او شاعر نساخته جمال از جمال

مند ظهور می کند بلکه فيلسوفی خرد  ی زبان او شده چمال در مجموعه اشعارش نه تنها به شکل شاعری هنرباعث بارور دارد و ذخيره های ذهنی

 فرا می خواند ورز و اندیشمند است که مخاطب را به بحث

کتاب و  مال انسان راکارگه کوزه گری ميدید و انسان را موجودی سفالين می پنداشت ج مال خيام دنيای فرانو گرا ست همانگونه که خيام دنيا راج

 سفالی دارد کتابهایی با موضوعات مختلف جهان را کتابخانه می بيند با همان پيچيدگی که کتاب نسبت به شیء
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 کتابِ کتاب

 جمال جمعه شاعر عراقی:شعر

 حمزه کوتی:ترجمه

 

: ایان رسانداش را در کپنهاک به پ جمال جمعه، شاعر عراقی، در بغداد متولد شد و تحصيالت دانشگاهی

 از جمله بسيارى ""Eroticaهای » کامنامه«وی .  در آن زندگی کرده است١٩٨۴شهری که شاعر از سال 

ای از  را ویراستاری کرده است؛ کاری که خشم پاره» متن های ممنوع«و » گردشی در دلها«و » باغ معطر«

او . سوزاندن این کتاب ها شده استمحافل مذهبی و سياسی را در دنيای عرب بر انگيخته و سبب مصادره و 

، دست دادنی در ١٩٩٠کتاب کتابها : ی آنها می توان از کتاب های شعر بسياری چاپ کرده است که از جمله

آثار وی به زبان های دانمارکی، انَكليسى، .  را نام برد١٩٩٨ و يادادشت های يك خوابگرد ١٩٩۵تاريكى 

 .تاميل و چند زبان ديَكر ترجمه شده استسوئدی، فرانسه، آلمانی، فارسی، ترکی، 

جمال جمعه نسبت به ادبيات کامستا عالقه مندی فراوان دارد و  در این راستا مجله نفزاوی  را انتشار می 

 دهد که در نوع خود کاری بسيار جدید و موفق است 

 اشعاری از این ابتدا و اوج جمال جمعه را می توان با مجموعه شعر کتاب الکتاب دانست عباس نادری

مجموعه را  نشر داد  بعد از مقاالتی که در سایت اثر درباره شاعر نشر داده شد نياز به ترجمه ای دیگر از 

کتاب احساس می شد حمزه کوتی مترجم عرب تبار ایرانی اخيرا مجموعه شعر کتاب الکتاب را ترجمه کرده  

ت هایی از مجموعه را برای آشنایی بيشتر نشر می که به زودی انتشار می یابد   چراغ در دو شماره  قسم

 دهد 

 

 

 

١( 

 ماهمگی کتاب ایم

 که رنج هرروز

 .آن را می خواند

 

٢( 

 گورکتابی است

 باز و رازآگين

 که روزی جسد

 .آن  را خواهد خواند

 

٣( 

 گورکتابی است بسته



   تو و و من                                                                                                                   پنجم   شماره  چهل و -سال چهارم   –١٨  

 که تنها یک بار وبرای هميشه

 وبه روی یک خواننده

 .گشوده می شود

 

۴( 

 ها نيز کتاب اندپنجره 

 با یکی چشم انداز

 .بر دو صفحه

 

۵( 

 چشم هایت کتاب اند

 که برصفحات آن ها

 نمادِ  پرسشی  می بينم

 این خميده آیا من نيستم؟

. 

. 

. 

١٠( 

 درختان کتاب باد ند

 که گاه با سرعتی بسيا ر

 آن را ورق می زند

 .ولی نمی خواند ش

 

١٢( 

 هنگامی که ماه کودک بود

 یعنی هالل

  راخميازه کشان می خواندشب

 .پيش ازآنکه به خواب رود

 

١۵( 

 ماکتاب هایی گوناگون ایم

 .بایک جلد

 

١۶( 

 آیامرگ
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 کتابی دیگر است

 یا صفحه ی پایانی  یک  کتاب؟

 

١٧( 

 گاهی من

 کتابی سفيد م

 که موضوع من ازبين رفت

 .وعنوانم را از یاد بردم

 

١٨( 

 دیوارکتابی است

 که رازهای بسياری را

 خود نگه می دارددر

 وَتَرک ها

 .چيزی نيستند مگر دلتنگی ها یش

 

١٩( 

 گاهی وقت ها

 لباس ها جلدهایی می شوند

 برای کتاب ها یی 

 .که ازآن خود نيستند

 

٢٠( 

 خانه ها کتاب هایی بسته اند

 ازدرها گشوده می شوند

 وازپنجره ها خوانده می شوند

 .ومردم تنها سطرهای آن ها

 

٢١( 

 را می خوانيمآیا کتاب ها 

 یاآن ها ما را می نویسند؟

 

٢٢( 

 لبان ات کتاب اند

 که با یک بوسه
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 .خوانده می شود

٢٣( 

 درهرقلمی

 .کتابی زندانی است

 

٢۴( 

 تن  تو کتابخانه ای است

 که من گاه به گاه

 .به آن مراجعه می کنم

 

٢۵( 

 می گویند

 .دست نيز کتاب است

 

٢٧( 

 تبعيدگاه

 .هکتابی است به زبانی بيگان

 

٢٨( 

 مردم بی دوست

 .کتاب هایی بی خواننده اند

 

٣٠( 

 برخی مردم

  کتاب هایی کهن اند

 باسطرهایی فرسوده

 .وجلدهایی طالکوب

 

٣٢( 

 دریاچه ها

 .کتاب پليکان خيس اند

 

٣۴( 

 درختان کتاب اند

 وشاخساران
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 .سطرهای درهم شان

 

٣۵( 

 برخی مردم

 .کتاب هایی ساختگی اند

 

٣٧( 

 جنون کتابی است

 که خود را برای خودمی خواند

 بی آنکه نگران باشد

 .دیگرانش بفهمند

 

٣٨( 

 برخی کتاب ها را

 هرچه بخوانی

 .محومی شوند

 

٣٩( 

 تاریخ آیا کتاب است

 یا نویسنده؟

 

۴٠( 

 زخم ها سطرهایی

 .درکتاب درد ند

 

۴١( 

 چرا زمين

 باران ابرهای سرگردان را می پذیرد؟

 !چه سطرهای بلندی

 

۴٢( 

  هستیهرذره در

 .خودکتاب است

 .هوا کتابخانه ی غبار است
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 شب و روز صفحاتی هستند

 که زما ن

 آن ها را همه وقت

 .ورق می زند

 

۴۵( 

 بستر

 کتاب لذت است

 .گشوده برای دو خواننده

 

۴۶( 

 دریا

 کتابی خشما گين است

 هيچ کس جرأت ورق زدن

 امواجش راندارد

 به هنگام خروشيدن،

 .مگرتند باد

 

۴٧( 

  ای هرقطره

 خودخالصه ی خالصه ی

 کتابی هول انگيز

 .به نام دریاست

 

۴٨( 

 رعد

 .دیباچه ی کتاب باران است

 

۵٠( 

 انسان یک کتاب است

 وما اجزای گوناگون آن

 .که یکدیگر را کامل می کنند

 

۵١( 

 ستاره ها
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 حروفی سرگردان

 .درکتاب هستی اند

 

۵٣( 

 باد بی سواد است

 وگر نه کشت زاران را

 .هيجان نمی خوانداینگونه با

 

۵۴( 

 دریای ژرف

 .خاموش ترین کتاب ها ست

 

۵۵( 

 قداست در کتاب ها نيست

 بلکه درقلب کسی است

 .که آن ها راباور می کند

 

۵۶( 

 باد

 دربين سطورعلف ها

 به دنبال چيست؟

 

۶٠( 

 ستاره های دنباله دار

 کتاب هایی کامل اند

 .امابایک سطر

 

۶٢( 

 جنگل

 .کتابخانه ای سبز است

 

۶۴( 

 من وتو

 دوکتاب ایم

 یادوفصل ازیک کتاب؟
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۶۵( 

 رؤیا

 کتابی است

 .که جز در تاریکی خوانده نمی شود

 

۶۶( 

 چه کسی پنداشت

 که می تواند تاریکی رابخواند

 جزنور؟

 

۶٧( 

 تاریکی 

 در برابر کتاب روشنایی

 .بی سواد است

 

۶٨( 

 تاریکی برگی سياه است

 که آن را جز نور

 .نمی نویسد

 

۶٩( 

 که در تاریکیهر 

  می نویسد

 .نيازمند قلمی از نور است

 

٧٠( 

 برخی مردم

 کتاب اند

 که همه چيزی می گویند

 وهمزما ن

 .هيچ نمی گویند

 

٧١( 

 شاعر
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 کتابی است

 .که خود رامی نویسد

 

٧٢( 

 خواننده

 کتابی است

 .که دیگرانش می نویسند

 

٧٣( 

 خانواده

 کتابی با دو جزء است

 .ودیگر شرح های کوچک

 

٧۴( 

 مرا ازهمراهی ات

 معذوربدار

 .که تو راقبًال در کس دیگری خواندم

 

٧۶( 

 خيزاب

 چه می نویسد برتخته سنگ

 پيش ازآنکه بميرد؟

 

٧٧( 

 چه چيزی

 تندبادها رابه خشم می آرد

 برصفحه ی امواج

 که با این همه خشونت ورقشان می زنند؟

 

٧٨( 

 آسمان 

 :کتابی برای دوخواننده ابدی است

 .ماهخورشيد و 

 

٧٩( 
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 مهمانان 

 .کتاب هایی امانی اند

 

٨٠( 

 سنگ گور

 عنوان کتابی است

 .که برای هميشه بسته شد

 

٨١( 

 گورستا ن

 گنجينه ی کتاب هایی خطی است

 .که منتظر چاپ اند

 

٨٢( 

 برخی مردم

 کتاب هایی گوناگون

 .دریک کتاب اند

 

٨٣( 

 کتاب نيستم:گفتی که 

 پس چيست اینهمه جلد؟

 

٨۴( 

 ی اتگفت وگو

 پژواک است

 !ای کتاب خطی

 

٨۵( 

 کودکان وزنان

 تنهاکتاب های شعری هستند

 .که روی زمين راه می روند

 

٨۶( 

 زندانيان

 کتاب هایی هستند
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 که خواندنشان ممنوع است؟

 

٨٧( 

 من کتاب ام؟:گفتی

 گمان نمی کنم

 .توبرگی تکراری هستی

 

٨٨( 

 می خواهی دوست من باشی؟

 پيش ازهرچيز

 .کتابی باش

 

٨٩( 

 به من نگوکه هستی

 بگذار که اندک اندک ازخواندنت

 .لذت ببرم
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 گمشده

 )٢٠٠٨ دوازدهم سپتامبر –برلين (

 داستانی را که می خوانيد داستان واقعی یکی از هزاران نفرست که در جامعه سنتی ما ناپدیدند و کسی آنها را نمی بيند 

ست که خود را در جامعه سنتگرای شرق غریب و تنها می بيند آنقدر که حتی زبان به شکایت نمی گشاید تا ایی داستان زیر داستان همجنسگرا

 وقتی صدای محزون و غم آلوده اش را که توضيح می داد چگونه بيست .اوست  راوی داستان خواهر.هيچکس از سر همجنسگرایيش خبردار نشود

 از او خواستم تا گفته هایش را بر کاغذ بنویسد و این . طی کرده اند شنيدم بی اختيار اشکهایم جاری شدسال از عمر خود را دور از تنها برادر خود

 ست که پس از بيست سال چشم براه اویند ینوشته شرح فراق عزیز 

 راه تواند دوست عزيز صدای غم آلود خواهرت مرا به گريه انداخت ملتمسانه خواهش می کنم خانواده ات را در ياب همگی چشم ب

 فرزند  و در رشت ایران بدنيا آمدم١٩۶٨سالم من ماری حصان از برلين آلمان نامه می نویسم در سال 

 . بسيار باهوش و در مدرسه خيلی موفق بود.اولين فرزند خانواده برادرم بود.  فرزند والدینم بودم۵چهارم از 

ا کتاب و درس مشغول بود مثل برادرهای دیگر  تا آن روز هميشه ب.انقالب ایران همزمان با سال دیبلم او بود

که از دوستانم در مدرسه می شنيدم که مزاحم سر و لباس ما باشد و بدون اجازه او نتوانيم از در بيرون 

ما اجازه نداشتيم به آنها .  تمام اتاقش پر از کتاب بود.برویم نبود و اینکه خالصه از صد پدر و مادر بدتر باشد

به دانشگاه رفت وبعد از یک .  هميشه یواشکی آنها را بر می داشتم و می خواندمدست بزنيم ولی من

سال به خاطر انقالب فرهنگی خانه نشين شدو دو سال در خانه ماند در این زمان متوجه شدم که رفتارش 

لی به او با ابنکه خي. با دیگران فرق دارد تا صبح سحر شاملو می خواند هيچ زن و یا دختری در زندگيش نبود

 .پيشنهاد می شد

نمی گفت . زی غيبش می زد و بعد دوباره برمی گشتو هر از گاهی چند رو.  او می خندید و با من بحث می کردن زمان خيلی مذهبی بودممن آ

 می رود ولی آنجا هم می گفت به خوابگاه. ز دایی ها و یا عمه هایم نمی رفتکجا بوده به تهران می رفت برای کار دانشگاه ولی پيش هيچ یک ا

اقل دو یا سه بار در هفته در خواب فریاد و بعد به ورزش رو اورد یک کابوس او را رها نمی کرد و خيلی وقتها حد. می گفت به تنهایی احتياج دارد. نبود

 .می زد و بيدار می شد 

بعد راهش را جدا می کرد و می ط تا ميدان شهياد می آمد بعد از باز شدن دانشگاه دوباره بر گشت تهران من هم رفت و آمد می کردم ولی او فق

زمان جنگ شد و او همه اش در ترس بود کم کم در خانواده و بستگان سوال می کردند که چرا ازدواج نمی کند حتی صریحا برای . گفت کار دارد 

گفت که می خواهد .  در تهران او را دیدم١٩٨٧ار سال عصبی می شد و می رفت و تا مدتی پيدا نمی شد آخرین ب. ازدواج با او نامزد می شدند

گفت خيلی وقتها مردن بدترین راه نيست این آخرین بار بود که او را دیدم به آلمان رفتم انجا با  داوطلبانه به جنگ برود گفتم تو که جنگ را قبول نداری

 طریق والدین می دانستم که دچار افسردگی شده است دوستش در اما از. مشکالت مالی و هزینه سنگين تلفن . مشکالت بسياری روبرو شدم 

ایران مجبور به ازدواج شده بود و بعد از چند سالی فهميدم که چرا روحيات او برایم غریب بود هر چهار خواهر می دانستيم ولی طول کشيد تا آن را 

 .به زبان بياوریم و بگویيم 
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ت می رود چند وسيله شخصی بر می دارد و خانه را ترک می کند یکسال بعد فهميدیم که او نيست دالیل سال هزارو نهصدو نود و دو از تهران به رش

زیادی بود من از آلمان رفته بودم و در آمریکا زندگی می کردم خواهران دیگر نيز شهر و یا منزل را عوض کرده بودند و مشکالت شخصی موجب می 

 والدینم با مهاجرت ما مخالف بودند هنوز هم هستند به همين دليل منتظر هر شکایت کوچکی بودند تا سر شد که ارتباط با ایران کم باشد چرا که

 موعظه را باز کنند که خودتان کردید و رفتيد

 گویند بهترین آنها فکر می کردندکه ما می دانيم او کجاست و نمی گویيم و ما هم فکر می کردیم که آنها می دانند و به خاطر شرم و حيا به ما نمی

ر یکجا به آخر سالهای زندگی ما گذشت و فهميدیم که او را گم کرده ایم ما فکر می کردیم که او باز برای چند روزی از شهر رفت و در ایران ناامن د

 .زندگی رسيد 

 نيست امسال سال دو هزار و هشت برای برای ما معلوم شد که او بين ما. هيچکس. نکرد دو سال پيش در ایران آگهی دادیم کسی خود را معرفی 

چند هفته در ایران بودم مردی به نام رامين با من تماس گرفت و گفت او را می شناسم نامش را گفت و من قلبم لرزید گفتم خوشبحالتان گفت شما 

 بدنبال او هستيد چون آگهی را خواندم 

  پس چرا دو سال صبر کردید تا جواب بدهيد –من 

 انتظار می کشيدم . شنيده بودم گاهی یکی از خواهر ها می آید . از پدر و مادرتان . يدم  می ترس–او 

  از کجا او را می شناختيد –من 

 داستانشان را گفت و من دانستم که او راست می گوید می خواسته اند با هم بروند ولی او نرفت چون دو کودک داشت تا سال هزارو نود و –او 

 . اشته اند تلفی و با نامه و بعد ارتباط قطع می شود چون او دستگير می شود و همسرش نامه ها را از بين می برد هفت با هم تماس د

 . برادرم زنده است و تا سال نود و هفت در ترنتو ولی حاال نمی دانم کجاست 

 درک نکردم که چقدر افسرده و درمانده و تنهاست بزودی تولد چهل و هشت سالگی اوست من برای او خواهر خوبی نبوده ام چون او را نفهميدم

برایم فرقی نمی کند که او چه تمایالتی دارد و چرا هرگز هرگز با من درباره ان صحبت نکرد ما دفعات بسياری از تهران به رشت و یا بلعکس باهم 

یک کلمه می گفت امروز اورا داشتم شاید اگر کمی بهتر شاید اگر . در مورد فلسفه و مذهب و شعر و شاملو و خيام حرف می زدیم . همراه بودیم 

با پسری که فرزند اول پدر و مادر ی . بازی غریبی ست که زندگی می کند . گوش می کردم و البالی حرفها را درک می کردم امروز در زندگی من بود 

ام این زجرها را می کشيد فهميدم که چقدر برایش سخت بود که در او باید تم. هر دو بی سواد و هر دو یتيم در محله قدیمی رشت بدنيا آمده بودند 

 . محيط کوچک و مرتجع رشت بتواند بخود وفادار بماند در چه آتشی می سوخت و سعی کرد خودش بماند همانطور که خدا او را خلق کرد 

او هم تقصيری نداشته همه قربانی . فهمد و تهدید می کندآنجا با هم خانه داشتد تا وقتی که زن دوستش می . در تهران می توانست راحتتر باشد 

بودند همه قربانی هستند آن زن و دو فرزند که پدر نمی بينند و آن مرد که نه خانواده دارد و نه عشق و برادرم که بستگانی ندارد تا عيد نوروز را به او 

آتش می سوزاند نگاه نمی کند چه را می سوزاند یک طفل . دا و چه سهوا تبریک بگویند همه ما باید نتيجه کارمان را ببينيم هر کاری چه عم

آنطوری که بود ندیدم و نتيجه آنست . من کور بودم او را نمی دیدیم . ششماه و یا یک انسان بزرگ که در آتش هل داده شده آتش می سوزاندشان 

درا یاد گرفتيم اگر مجازات بود باندازه هشتاد سال مجازات شدیم ما چهار که او از زندگی من رفت شاید نمی خواهد ما را ببيند ولی ما درس خو

 . خواهر هر یک بمدت بيست سال او را ندیدیم 
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مرا ببخش که ترا تنها گذاشتم آرزو دارم یکبار دیگر صورتت را ببينم . ختی بصورت و درک خودش بخوش. هر جا هست برایش آرزوی خوشبختی داریم 

هرچه هستی دوستت دارم فقط .  آن خنده را روی صورت تو ببينم دیگرایت صبحانه حاضر کنم بچه هایم ترا دایی صدا کنند یکبار صدایت را بشنوم بر

 باید بدانی که ما همه قربانی بودیم اگر تو در ایران تحت فشار روحی بودی ما هم اینجا خيلی عذاب کشيدیم خبری بده تا بدانيم که خوشبختی 

  آرميدن بودی ای کاش که جای

 یا این ره دور را رسيدن بودی 

 ای کاش پس از هزار سال ازدل خاک

 چون سبزه اميد بر دميدن بودی 

 

 

 برلين -ماری 

 نام رامين نام مستعار است 
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 ميشل فوکو و تاريخ همجنسگرايي

 بابکحميد 

 قسمت اول

 مقدمه

اخير در جوامع نمو یافته  ظرف بيست سالنگاهی مختصر بر تاریخ مطالعات هم جنس گرایی چنان که 

. خود به عالقمندان به مطالعه نشان داده است است به ما نشان می دهد که این جریان دو چهره از

آزادی نام نهاد تاریخ جنبش هم جنس گرایی را مورد /دستگاه سرکوب چهره ی اول که می توان آن را

. شده اند یدگاه های سيار متفاوتی تا کنون مطرحدر این سيستم مطالعاتی د. داده است توجه قرار

که این سازمان ها چرا به  برخی به سازمان های هم جنس گرا پرداخته اند و به این می اندیشند

عده ای دیگر به ریشه های ساختار .* کرده اند وجود آمدند و چه اهدافی دارند و تا کنون چه ها

این مطالعات بر محروميت . ی شان پرداخته اند مبازرات سياس و جنبش گی و لزبين و اهداف

لزبين ها از حقوق اجتماعی ومبارزات هميشگی آن ها با نظام های پزشکی  هميشگی گی ها و

مطالعه رامی  این.کافتی حقوقی و سياسی برای شناخته شدن دفاع از حقوقشان تاکيد دارند روان

 نام دارد به این خاطر به وجود آمد که تشکيل تاریخی هم جنس گرایی" ایجادی" وم که تفکرچهره ی د. توان تاریخ سياسی جنبش گی و لزبين خواند

بسيار متفاوت است چرا که هم جنس گرایی را یک طبيعت یا یک  این چهره ی مطاله ی تاریخ هم جنس گرایی با دیدگاه اول. را یک مشکل بنامد

چه شد که جامعه چنين ذهنيت و عنوانی را در  ین بينش تاریخ نویس به جای آن که ببينددر ا. از انسان های دنيا نمی شناسد اصل معرف تعدادی

کنند تا آثار این روش شناسایی  می پردازد که هم جنس گرایی و هم جنس گرا چگونه در جامعه خود را عرضه می باب عده ای به دست آورد به این

بررسی تاریخ روشی  ریخ نویسان تحت تاثير جلد اول تاریخ هم جنس گرایی ميشل فوکو دراین تا .و خودشناسی را در زندگی آن افراد جستجو کند

مفهوم  کنند استراتژی های اجتماعی حقوقی پزشکی و نهادی را که به جنسيت معنا و آن ها مثل ویکس سعی می. نرماليستی را به کار می برند

 برای ایجادی ها تاریخ با پيدایش عنوان ها و اصطالحات در قرن هجدهم آغاز می  .ه بسازندمی دهند دوبار) این دو عنوان با هم ت فاوت بسيار دارند(

 .شود

تاریخ ارائه و عرضه ی هم جنس گرایی و هم جنس گرا اجازه می دهد کشف  در اصل. ایجادی ها کمتر از آن گروه دوم ستيزه گر و انقالبی نيستند

خطرناک بيمار یا منحرف تلقی و از زندگی اجتماعی یا اقال  ی را مشکل تلقی می کند برخی افراد راجامعه از چه طریقی برخی رفتارهای جنس کنيم

به . جنس گرایان چه تکنيک هایی را به کار می بندد به بيان دیگر این که حکومت در مواجهه با هم جنسگرایی و هم. خارج می کنند از بخشی از آن

 . کسب آزادی برای هم جنس گرایان ممکن می شودهای دفاع و این ترتيب تعيين استراتژی

آزادی واقعا بهترین شيوه ی نگرش نسبت به روند  آیا سرکوب و. این دو شيوه ی تاریخ نویسی هم جنس گرایی انتقاد وارد است به اعتقاد من به

قدرت های سرکوب کننده و تبعبض   تحت تاثيرجوامع ماست؟ ایا بهتر نيست این مساله را مثل فوکو به جای این که در) یی(معرفی هم جنس گرا

بگوید اجازه ی  جنس خواهانه بنگریم؟ مثال تاریخ سياسی هم جنس گرایان اگر فقط از سرکوب ها طلب ببينيم از زاویه ی شکل گيری جلوه های هم

سبت به هم جنس گرایی یچيده تر نگرش آن ن.داشته است به ما نمی دهد بررسی بخش پزشکی ان مساله را که در قرن نوزدهم داستان ها

 .سرکوب گر معمول یعنی از زندان و آسایشگاه خارج کند روند بيمارخواندن و روانی دیدن هم جنس گرایان می خواسته افراد را از جریان است؛ شاید

 و جزء به جزء هم جنس گرایی را آغاز ی مفصل نوزدهم مساله ی انحراف را با دید مثبتی بررسی نکرد اما در این دوره مطالعه علم پزشکی تا قرن

 یک پدیده خارج ساختند و سيستم های خون خوار حقوقی هم جنس گرایی را از حالت وحشت ناک آن به عنوان اولين مطالعات دربرابر. نمود

 .بردباری جامعه است ایان احترام وکه اميد به درمانی احتمالی و غيرمطمئن دارد و به هر حال ش اعالم کردند اقليتی است نادر و شاید بيمارگونه
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هاسرکوب و  اما گی ها از ناحيه ی آن. ای برای سرکوب و منزوی کردن گی ها نداشتند پزشکان بر خالف این که می بينيم و می خوانيم توطئه

  بگيریم که برای تاریخ نگار فهم آننيتی برای پزشکان و روان کاوان در نظر فرق است بين مراقبت و سرکوب و حتی اگر. تبعيض بسياری متحمل شدند

 سوزانه مراقبت کنيم؟ اگر غيرممکن نباشد خيلی سخت است، باز هم این کجا که بخواهيم از کسی دل

تعيين کننده  البته نوع قدرت حاکم بر هر جامعه در این جریان بسيار مهم و. و سرکوب کنيم این کجا که اعمال جنسی او را به همين عنوان مجازات

 .در مورد این مفصل تر بحث خواهيم نمود. تاس

دارد که تجربه های سکسی ما را تشکيل می دهد؟  آیا معضل خواندن هم جنس گرایی تکيه بر همان استراتژی هایی. یک سوال داریم از ایجادی ها

فوکو می تواند توضيح دهد چرا و  ته هایگرایی را در جامعه ی ما یک مشکل تلقی می کنيد آیا درک شما از نوش به بيان دیگر شما که هم جنس

جنس گرایی بوده اند  تحت تاثير ميل به دانستن ریشه های تشکيل روش تازه ای برای تاریخ نویسی هم ایجادی ها. چگونه؟ به دو دليل نمی تواند

 ت دیگرش تشکيل دوستی را از عواملمطرح نموده است؟ او در کتاب ها و مقاال ولی آیا فوکو با همين دید مشکل تاریخی هم جنس گرایی را

است که آیا مشکل در همان ميل به دانستن است که ضمن  منظور او از دیدگاهی پزشکانه بررسی این. می خواند) یی(ظاهرسازی هم جنس گرا

وشد ببيند چگونه می توان این مطالعاتش می ک انجام سکس با اطرافيان بروز می کند یا نه و بعد بدون رد کردن این تصور در آن هم جنس گرایی در

 .سکس محيطی را بررسی کند

اما . برخی مردان با پليس و سيستم قضایی درگير شدند چه من می دانم این است که هم جنس گرایی در قرن هجدهم تبدیل به مشکل شد و آن"

کسی نمی فهميد مردی با مرد دیگر رابطه ی   برقرار بودچرا که مادام که دوستی. بروز کرد؟؟ به خاطر از بين رفتن دوستی چگونه و چرا این بحران

 ".جنسی دارد

روش تحقيق او از آشفتگی های تاریخ  .هم جنس گرایی به تفکری مجدد با الهام از آثار مشکل شناسانه ی فوکو نشست پس می توان در باب

فکر جوامع را مشغول به خود  سوالی که از قرن هيجدهم. نيان کنيمکند مرکز مطالعاتمان را بر یک سوال ب نویسان مبارز به دور است و پيشنهاد می

  مردان با هم چه می کنند؟: کرده است 

 سکس، سرکوب و دوستی بين مردان

بين می رود چرا که انگار اهداف جنسی بی ارزش در بطن آن  لذت آن از. زمان دوستی یعنی در تناسب خواسته ها رو به ضعف و زوال می رود در"

خود من این .سرمست می شود که دوستی لذت بخش و ارزش مند است رشد می کند تغذیه می شود و روح از آن در حالی. ه استنهفت

آگاهی در من  هردوی این دو احساس در عين. آن اغراق کنم همين جا قصه اش را بيان می کردم احساسات را دریافته ام و اگر نمی ترسيدم در باب

 دوستی و دوست داشتن در اوج پروازش این حس های تنی و بدنی را با حقارت می آن حس.  این دو را با هم مقایسه نکردمرخنه کردند و من هرگز

 ".نگرد

 مقاالت مونتنی

سرکوب هم  ممنوعه ی اخالقی و اجتماعی و حقوقی در مورد جنسيت و اعمال سکسی، مربوط به چندان مشخص نيست که چگونه تعيين حدود

 این که نباید تصور کرد در یونان باستان هم جنس گرایی مجاز و معقول بود و اول. در این جا الزم است چند مطلب روشن شود.  شودجنس گرایی می

 .یونانيان باستان هم جنس گرایی را نمی پذیرفتند به دو دليل می توان ثابت کرد. با ظهور مسيحيت مخالفت با آن آغاز شد

تشریح فعاليت های سکسی گذشته  برای.  صحبت از هم جنس گرایی در یونان باستان یک خطای تاریخی است.است دليل اول آن نسبتا ساده

آن که این اصطالح در  و حال-نام گذاری یک فرد به هم جنس گرا معنای روشنی در تاریخ دارد . کنيم داریم از یک اصطالح نسبتا معاصر استفاده می

این که فراتر از  صورت بعيد است بتوان آن را در یک موقعيت تاریخی دیگر استفاده نمود و یا  که در این-آمدبحث های پزشکی قرن نوزدهم به وجود 

دارد  این که رو به ماهيت گرایی بياوریم که می گوید هم جنس گرایی ریشه در جوهری و آن. در این حالت دوم خطر بزرگی پيش می آید. تاریخ است
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دقيقا نظر همان افرادی است که در قرن نوزدهم کوشيدند گرایش های  هم جنس گرایی را یک طبيعت و اصل دیدن. دکه هویت فرد را تعيين می کن

دام دیگری هم . را به نام آنرمال از جامعه حذف کنند را سرکوب کنند و یک گرایش جنسی را به نام نرمال به همه بقبوالنند و سایرین جنسی مختلف

این . حال انجام است مشروعيت می بخشيم ه است و آن این که با پرسيدن از جنسيت در زمان حال به مبارزاتی که درگسترد در این تاریخ نگاری

رفتارهای جنسی سرکوب  شود چرا که مبارزات سياسی فعلی را پی می گيرد بدون این که بگوید چرابرخی تاریخ تبدیل به تاریخ ایدئولوژیک می

 . گرایی می زنندشده و افرادی را برچسب هم جنس

جان باسول در این زمينه نظر جالی . برقرار شده است که در تاریخ هم جنس گرایی بين مسيحيت و سرکوب. دوم مساله ی معادله ای است دليل

ز محدودیت های جنسی می شود قبل ا آمریکایی می گوید آن چه ما اخالق مسيحی ناميده ایم و شامل تک زوجی و این تاریخ نویس. دارد

. داشته است در جوامع مختلف اصل اخالقی ناظر بر روابط ميان مردان و زنان و کودکان وجود هميشه ی تاریخ. مسيحيت هم وجود داشته است

است که ميان سرکوب و مشکل تلقی کردن این احساس فرقی نگذاشته  مشکلی که این جا هست و دامان هر تاریخ نویسی را گرفته است این

کنند و اعمال آن ها را برای خود تفسير کنند تفاوت  ر جامعه ای جنسيت موضوع قبح نظری قرار گيرد و جوامع ذهن خو درا مشغول آند این که. اند

که در باب جنسيت و گرایش های  تمام بررسی هایی. ممنوعيت هایی وضع شود و روش هایی برای سرکوب داشته باشيم بسياری دارد با این که

چهره ی روشنی از  این خلط مبحث. فوکو این جریان را در یونان باستان به خوبی نشان می دهد .د خواهان سرکوب آن نيستجنسی صورت می گير

 .کوشد در تاریخ و علوم انسانی دانایی و سياست را در یک عمل کنارهم جمع کند قدرت را نمایان می سازد که در قالب سرکوب و ستم و تسلط می

راهکارهای جدلی هم جنس گرایی و هم جنسگرایان و راه های خاص  درت هر تحليل تاریخی را که نشان دهد چگونه به کمکمنطقی از ق این معنای

اخالق مسيحی نقش تاریخی قائل شده ایم؛ اخالقی  ما برای. در جامعه مطرح شده اند را اگر غيرممکن نکند بسيار مشکل می سازد برخورد با آنان

خود این باز نه یعنی که این اخالق  ولی. نمودن هم جنس گرایی؛ که خوب یا بد اصال مربوط به این اخالق نبوده است وبسازی، محکوم کردن و سرک

 .که ما تصور می کنيم نقشی نداشته است بلکه نقش آن چيزی نيست

پيش از آن  ی اخالقی دیگر که تایهودی نظر خودش را در مورد گرایش جنسی سيستم ها-مسيحی بسول نشان می دهد که تا قرن هجدهم اخالق

تا قبل از دوران ما تفاوتی با آن سيستم اخالقی کهن نداشته است بلکه  سيستم اخالقی کليسای کاتوليک. وجود داشته اند اعمال می کرده است

دا می کند و هم جنس گرایی را کليسا راهش را از آن ها ج باسول می گوید در نقطه ی مشخصی از قرن نوزدهم. اصول را به وام گرفته است همان

نه تنها خود را مخفی نمی کردند بلکه رو به  پيش از آن در قرون شانزده و هفده گروه فرهنگی کوچکی از گی ها بوده اند که تا. محکوم می نماید

این تغيير نگرش دو فرض موجود  هبرای توجي. از قرن هجدهم به بعد دیگر جامعه تحمل هم جنس گرایی را ندارد ولی. رشد و شکوفا هم بوده اند

 :زندگی شهرنشينی باشد فرض اول می تواند بروز و رشد شهرها و. است

سنگين را  شهر نشينی بود و همين تسلط مدنی بود که بسياری تنش های اجتماعی سخت و هر تغييری که رخ دا د در مسير رشد هر چه بيشتر"

برای ایجاد همشکلی در افکار و در ظواهر ایجاب می کرد قدرت کليسا و  تالش. رت مرکزی استفرض دوم رشد قد". در قرون وسطی به وجود آورد

و . سيستم ایدئولوژیک او متناسب نباشد را از بين می برد کليسا قوانينش را هم شکل می کند و نظرات متفاوت و هر آن چه با. اعمال شود دولت

 .ی نيستدگر جایی برای هم جنس گرای دراین بستر اجتماعی

سرکوب از کليسا شروع  که اعمال جنسی را محکوم می کنند دشمن هم جنس گرایی بود ه باشند یا این پس بعيد است که نظام های اخالقی

ی  به قول فوکو باید سوال را طور دیگری پرسيد و نتيجتا شيوه. اعمال جنسی نيست بلکه اساسا این مشکل به طریق اولی ناظر بر. شده باشد

 .خ نویسی هم جنس گرایی را عوض کنيمتاری

 ...ادامه دارد 



   تو و و من                                                                                                                   پنجم   شماره  چهل و -سال چهارم   –٣۴  

 

 )١٩۵٠متولد (برنت هاکس 

 نوشته ی ليندا رپ

 ترجمه ی آریا فالح

 

او عالوه . تورنتو بوده است) متروپليتن( MCC   پيشوای اعظم کليسای١٩٧٧دکتر برنت هاکس از سال 

کاری زیاد برای تامين حقوق برابر  در کليسا، با اشتياق و فداجامعه ی دگرباشان جنسیبر کمک به 

برنت هاکس در یک خانواده ی کامًال مذهبی  .ه است کانادایی تالش کرد دگرباشان جنسیبرای تمام

مادرش یک بانوی کاتوليکِ  اهل روم و پدرش از طرفداران سرسخت . اما شدیدًا ناهمگون متولد شد

لِد او، پدر و مادرش تصميم گرفتند برای اینکه از از این رو هنگام تو. بود) پنتاِکستال(کليسای پنجاهه 

 در نيوبرانسویک متولد ١٩۵٠مذهب هيچکدامشان جانبداری نشود، تنها فرزندشان که در دوم ژوئن 

هنگامی که حدودًا نه ساله بود . بزرگ کنند) فرقه ای از مسيحيت(شده بود را به عنوان یک َبپتيست 

 اگرچه در همان زمان بود که فهميد .شيش را ایفا می کردبه همراه دوستانش همواره او نقش ک

همجنسگراست و بنابرین اگر می خواست در مورد گرایش جنسيش روراست باشد، یک کشيش 

در آن زمان برای او، مانند بسياری از کودکان هم عصرش هيچگونه ذهنيت و الگوی مثبتی از یک همجنسگرا در . بپتيست شدن برایش غير ممکن بود

با این وجود او نه از . کرد تنها انسان همجنسگراست امعه ی پيرامونش وجود نداشت و بنابرین هاکس به شدت احساس انزوا می کرد و تصور میج

من حس کرده « :  بيان کرد ٢٠٠٧چنانچه بعدها در مصاحبه ای در سال . گرایش جنسيش خجالت زده بود و نه اعتقادش را به خداوند از دست داد

 . »  که خداوند بهترین دوست من است اما کليسا مشکل من بودبودم

-بدین منظور در دانشگاه مونت آليسون در ساکویت. هاکِس جوان که اميدش را برای کشيش شدن از دست داده بود تصميم گرفت معلم شود

درک دانشگاهيش را یک سال پس از آن یعنی در سال  و نخستين م١٩٧٢برانسویت ثبت نام کرد و در آنجا بود که اولين درجه ی علميش را در سال 

او سالها در دبيرستانی در نووا اسکوتيا تدریس کرد و در همان سالها بود که با دیدن صليبی در یک انجمن همجنسگرایان زندگيش .  گرفت١٩٧٣

و او نيز می تواند ! م یک همجنسگرا بود و هم یک مسيحیدیدن نماد صليب در آن اجتماع این اميد تازه را در او ایجاد کرد که می توان ه. دگرگون شد

در این راستا مصمم شد که در مورد کليسایی که آن انجمن را حمایت می . خودش را هم یک همجنسگرا و هم یک مسيحی به دیگران معرفی کند

، این مجمع تنها ١٩٧٣در آن سالها یعنی .  می کند در تورنتو نيز فعاليتMCCهاکس دریافت که انجمنی از .  بيشتر بداندMCCکرد، یعنی کليسای 

به محض اینکه به انجمن کليسا پيوستم ميدانستم «: او می گوید. دوازده عضو داشت و کليسای آنها حتی ساختمانی برای خودش نداشت

او . چنان آرزویش را داشته باشدرویایش برای کشيش شدن تبدیل به بارقه هایی شد که می توانست هم و اینچنين بود که» که در خانه هستم

برای دست یافتن به این هدف راهی تورنتو شد و همزمان نامه ای برای والدینش نوشت و موضوع را با آنها در ميان گذاشت اما با برخورد بسيار سرد 

سگرایی او را به عنوان گناهی پدرش در پاسخش نوشت که مادرش از فرط شرمساری قصد خودکشی داشته و هر دوی آنها همجن. آنها مواجه شد

 . اما به هر حال سرانجام آن دو مجبور به پذیرش گرایش جنسی فرزندشان و حمایت از او شدند. بزرگ به شدت محکوم کرده بودند

های  در تورنتو شد و مسئوليت گسترش عملکردهای کليسا چه از نظر فيزیکی و چه از نظر فعاليت MCC کشيش کليسای ١٩٧٧هاکس در سال 

 آنها سرانجام موفق به خرید ساختمانی ١٩٨۵تحت رهبری او انجمن رشد کرد و در . را بر عهده گرفتدگرباشان جنسی تامين عدالت اجتماعی برای 

برای کليسایشان شدند و شش سال بعد به ِملکی مرکب از یک ساختمان خيلی بزرگتر برای کليسا، یک باشگاه و یک سالن اجتماعات نقل مکان 

، دیگر حتی ساختمان بزرگ هم ندمندی از خدمات انجمن به کليسا می پيوست  به بعد هر ساله برای بهره١٩٩٠با وجود جمعيتی که از سال . ردندک
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: هاکس می گوید. پاسخگوی اسکان این خيل عظيم نبود و به ناچار جلسات در سالن کنسرتی برگزار می شد که ساالنه ميزبان هزاران نفر بود

ت انجمن هدیه ی ما به تمام همجنسگرایان است، بسياری از همجنسگرایان خانواده هایی را که در آن متولد شده اند به دليل خدما«

به آنها برنامه های شب کریسمس  مسلمًا سخت خواهد بود اما تبعيض و یا دوری از دست داده اند و کنار آمدن با این مسئله

عالوه بر این خدمات مالی انجمن مجالی برای » .، خانواده ای که آنها هم جزئی از آن هستندی دهد ای برای بودن در کنار هم مخانواده

تا تعطيالت خود را به گونه ای جشن بگيرند که بيانگر همبستگی و اتحاد آنها با سایر همکيشان  حمایت خانواده های کوچکتر فراهم می آورد

 ی دیگری را نيز راه اندازی کرد که قسمتی از فستيوال پراید تورنتو بود و هر ساله در اواخر ژوئن همچنين هاکس طرح ساالنه .همجنسگرایشان باشد

 به کار بست که از  دگرباشان جنسی تورنتو ابتکارات فراوانی برای حمایت از جامعه یMCCاو به عنوان کشيش اعظم کليسای . برگزار می شد

در انجمن، تشکيل یک  دگرباشان جنسی ، سازماندهی یک بخش جدید حمایت و مراقبت از بيماران ایدزجمله ی آنها می توان به ایجاد یک برنامه ی

مرکز مشاوره برای جوانان همجنسگرا که در آن جوانانی که از تنهایی و انزوا و نوميدی رنج می بردند به طور خصوصی و محرمانه مشاوره و حمایت 

 .می شدند 

سه گانگی (ر به انجمن مطالعاتش را ادامه داد و در این راستا موفق به اخذ دو مدرک دیگر از کالج ترینيتی او به منظور خدمت هر چه بيشت

هاکس همواره و در هر شرایطی در مقابل . ٢٠٠١ دکتری کشيش در سال – ٢ و ١٩٨۶ استادی الهيات در سال – ١: ددانشگاه تورنتو ش) مسيحيت 

 عمومی که محل رفت و سونای، زمانی که پليس در اقدامی وحشيانه به چهار ١٩٨١، برای نمونه در سال اد می ایستجامعه ی دگرباشتبعيض عليه 

اما عملکرد پليس بدانجا ختم نشد و به دنبال آن کلوپ های خصوصی را نيز مورد توجه . آمد همجنسگرایان بود حمله کرد، دست به اعتصاب غذا زد

عالوه بر آن بيست مرد برای اداره ی . کستن درها و شيشه ی پنجره ها و آثار هنری را به این اماکن وارد آوردقرار داده و خسارات شدیدی از جمله ش

اگر چه بعدها تمام افرادی که دستگير شده بودند بی گناه .  نفر دیگر برای حضور در آن کلوپ ها دستگير شدند٢۵٠یک کلوپ شبانه و بيش از 

 روز اعتصابش را ادامه داد و تنها زمانی از آن دست برداشت که شورای ٢۵او برای . ت های بسياری شده بودندشناخته شدند اما متحمل هتک حرم

زیرا آنها متوجه شده بودند . شهر، دنيل هيل، مشاور کميسيون شهرداری را مامور بررسی موضوع اختالف بين پليس و جامعه ی همجنسگرایان کرد

  .ماع بزرگ همجنسگرایان خود داردکه شهر تورنتو توجه خاصی به اجت

چارلی، سخنرانی ) پليسی(در سالهای بعد هاکس تالش خود را متوجه آموزش پرسنل حقوقی شهر تورنتو کرد و به عنوان قدم اول در کالج نظامی 

س را در دوران اعتصاب غذایش از جمله کسانی که هاک.  آگاه سازد دگرباشان جنسیکرد تا نيروهای تازه کار را از مسائل و مشکالت جامعه ی

به مرور رابطه ی آنها عميقتر شد و قبل از اتمام . حمایت کرده بودند یک برنامه ریز کامپيوتر به نام جان اسپرول بود که به تازکی به انجمن پيوسته بود

 . بود دگرباشان جنسیآشکاری برای حقوقهاکس همواره با صحبت در گردهمایی ها و اجتماعات مختلف مدافع . اعتصاب آنها یک زوج شده بودند

، هنگامی که مجلس الیحه ی حمایت از همجنسگرایان را رد کرد وی در سرسرای مجلس حضور داشت، از جایش برخاست ١٩٩۴برای مثال در سال 

یحه با او همصدا شدند پليس وقتی حدود دویست نفر دیگر از طرفداران ال» ، شرم بر شما، شرم بر شمااین بی عدالتی محض است«: و فریاد زد

در نتيجه ی این قيل و قال ها تعدادی از آنها به پایين . به صورت وحشيانه ای به آنها حمله کرد تا آنها را به طبقه ی پایين و به بيرون ساختمان براند

ز آنجا خارج شوند تا کسی آسيب بيشتری نبيند و  اما خيلی زود او گروه را به آرامش دعوت کرد که با نظم ا– هاکس هم جزو آنها بود –رانده شدند 

پله ها واقعًا دور از شان انسانی  طرز برخورد آنها در هل دادن مردم به روی هم در راه«: د گرفتامتعاقبًا رفتار پليس را شدیدًا به باد انتق

 . »ر به یک شورش شوداگر ما واقعًا اجتماعی نجيب و بافرهنگ نبودیم این برخورد حتمًا می توانست منج» «بود

 خيابان  با شرکت در انتخابات پارلمانی، به عنوان نامزد حزب دموکرات در بخش١٩٩۵پس از سالها فعاليت در زمينه تساوی حقوق، هاکس در سال 

وق برابر برای زوج های دستيابی به حق.  رای سوم شد١٠٠٠ تورنتو وارد عرصه ی سياست شد و در یک رقابت داغ سه جانبه با اختالف کمتر از جورج

بعدها او و کليسا حامی پرونده ی ِاگان و نسبيت شدند، که در آن یک زوج . همجنسگرا، دليلی بود که هاکس سالها برای آن به سختی کار کرد

در دوران کهولت با همجنسگرا به نامهای اگان و نسبيت، به دنبال گرفتن مستمری دوران بازنستگی برای نسبيت بودند که زوج های غير همجنس 

 همچنان تحت بررسی غذایی باقی ١٩٩۴ شکست خورد و تا سال ١٩٨٨این پرونده بار اول در . عنوان حمایت از زوج های بازنشسته دریافت می کنند
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ان مد نظر قرار می گيرد و در طرح حمایت از بازنشستگ" شوهر"و سرانجام دادگاه عالی کانادا در یک تصميم پيچيده اعالم کرد که تعریفی که از . ماند

 !تحت منشور فدرال قوانين و آزادیها قرار دارد تعریفی تبعيض آميز است اما از طرفی تخصيص مستمری برای نسبيت را هم رد کرد

همانطور که . د پيگيریش را در مورد ازدواج همجنسگرایان ادامه دا٢٠٠٠هاکس با اعالم مدیریت برنامه ازدواج دو زوج همجنسگرا در دسامبر سال 

انتظارش می رفت مقامات ایالتی از صدور سند ازدواج برای این زوج ها خودداری کردند اما هاکس تسليم نشد و راهکاری را بيان کرد که پروسه ی 

ه به سوالی است که منظور توج( .دیگری را در برگزاری مراسم ازدواج پيشنهاد می داد و آن توجه به مخالفت هایی بود که با ازدواج بيان می شد

 بر .خواست که به این مسئله توجه شودکشيش می پرسد و از همگان می خواهد اگر کسی دليلی برای عدم ازدواج زوج دارد بيان کند و هاکس 

خواسته می طبق این سنت باستانی مسيحيان، نام زوجی که تمایل به ازدواج دارند سه یکشنبه ی متوالی در کليسا خوانده می شود و از حضار 

شود کسانی که دليلی برای مخالفت زوج دارند بيان کنند و اگر کسی دليل موجهی برای مخالفت با ازدواج آن دو نداشته باشد، مراسم ازدواج توسط 

روزی . اهد بودتحت قانون انتاریو بر اساس اعالم وصول اسناد ازدواج، سازمان ثبت ایالتی مسئول ثبت ازدواجها خو .کشيش کليسا انجام می شود

که قرار بود مراسم ازدواج زوج های همجنسگرا انجام شود، اریکا کاباِسک، زنی که ادعا می کرد از پيامبران است و همچنين سابقه ای طوالنی در 

 وقتی هاکس از او .فعاليت های هموفوبيایی داشت، مراسم نيایش را با خواندن بخش هایی از انجيل که همجنسگرایی را محکوم می کرد، بر هم زد

خواست بس کند او هاکس را هل داد و یک مامور امنيتی دخالت کرده و زن را در حالی که هنوز فریاد می زد و رساله اش را به هوا می انداخت از 

کليسا .   اجرا کرد٢٠٠۴انویه سال  ژ١۴در اینچنين جوی بود که هاکس مراسم ازدواج دو زوج ِالين و آن و کوین بوراسا و جو وارنل را در . آنجا بيرون برد

مملو از اعضای خانواده و دوستان دو زوج بود و افراد زیادی هم برای تبریک و دعای خير بيرون کليسا گرد آمده بودند تا حمایت خود را از آنها نشان 

 ردای کشيشيش جليقه ی ضد گلوله بپوشد و تعداد هاکس مجبور شد زیر) اعتراض اریکا(به خاطر اتفاقاتی که قبل از شروع مراسم افتاده بود . دهند

زیادی از نيروهای پليس آماده بودند تا در صورت بروز هر گونه مشکلی وارد عمل شوند اما خوشبختانه تنها شش مورد اعتراض در برگزاری مراسم 

. انی که برای پوشش این رخداد آمده بودند نيز کمتر بودندنتر بود بلکه از تعداد خبرنگارمتعداد معترضان نه تنها از تعداد افراد پليس ک .اعالم شد

، هاوارد همپتون که مسئول رسيدگی و نظارت بر این ازدواج ها بود از مقامات ایالتی درخواست کرد نتاریواو ) NPD ) new party departmentفرمانده 

 تورنتو از دادگاه درخواست تجدید نظر MCCکليسای  .نها اینکار را نکردندتا این ازدواج ها را به رسميت بشناسند اما همانطور که انتظار می رفت آ

 زوج دیگر هم که با صدور سند ازدواج برایشان مخالفت شده ٨همچنين . درباره ی دالیل امتناع از به رسميت شناختن و ثبت ازدواج این دو زوج را کرد

  .تاد به جریان اف٢٠٠١بود وارد این پرونده شدند که در نوابر 

در جوالی همان سال، وقتی هياتی متشکل از سه قاضی از قضات دادگاه عالی اونتاریو دریافتند که محدود کردن ازدواج زوج های همجنس برخالف 

محروميت زوج های همجنس نه تنها هيچ «: قاضی هری الفورم در اینباره نوشت. منشور حقوق و آزادی است، تصميم مطلوبی را اتخاذ کردند

 زیرا اینکار ِرنج انتخاب های مخالفت عليه ازدواج همجنسگرایان توهين به شأن اجتماعی آنهاست! ومی ندارد بلکه مشروع هم نيستلز

ا او زندگی کنند محروم  و در نتيجه آنها از توانایی انتخاب کسی که می خواهند بدر دسترس آنها را برای یک رابطه را کاهش می دهد

با تمام این تفاسير همچنان زوج ها از » !ین امر خود می تواند بيانگر این باشد که آنها اصًال مستحق ازدواج نيستندهمچنين ا. خواهند شد

گرفتن سند ازدواجشان ناتوان بودند زیرا قاضی هيدر فورستر اسميت، قانون گذاری را برای دو سال معوق کرد تا به پارلمان زمان کافی برای ارائه ی 

 هيأت قضات سه نفره ٢٠٠٣سرانجام در ژوئن سال . بدهد و در این اثناء دولت هم مسئله را بيشتر بررسی کند» ازدواج«ز کلمه ی تعریف جدیدی ا

دیوان عالی با دادگاه زیربط بر سر این موضوع که جلوگيری از ازدواج همجنسگرایان ناقض برابری حقوق آنها تحت منشور عالی است، به توافق 

عالوه بر این . ایت اجماعًا برخورد دولت با مسئله را مورد انتقاد قرار داده و استداللهای دولت را کامًال کليشه ای و بی منطق خواندندرسيدند و در نه

رد و یک یک م«و سرانجام با تغيير عبارت  قضات اعالم کردند که این زوج ها به دنبال منسوخ کردن سنت ازدواج نيستند بلکه به دنبال دستيابی به آنند

  .، راه را برای رسيدن تمام افراد به این امر هموار کردند و این تغيير فورًا تاثيراتش را آشکار کرد»دو فرد«در تعریف ازدواج به عبارت » زن

بيش از دو دهه  و آقای فيليپ دی بليک که MCCیک ماه بعد از این قانون گذاری، هاکس مراسم ازدواج جناب کشيش تروی ِپری، بنيانگذار کليسای 

. اگر چه ازدواج آنها در سرزمين مادریشان هنوز غيرقابل قبول بود اما به هر حال آنها در کاليفرنيا این فرصت را یافته بودند. پارتنرش بود را برگزار کرد
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 ها هم بتوانند این استانآمدند اما سایر  می  بریتيش کلمبيااونتاریا و یاپری اميدوار بود که اگرچه زوج های همجنسگرای آمریکایی برای ازدواج به 

رایان  ازدواج همجنسگ٢٠٠۵با این وجود تا سال . متاسفانه اميد او در آن سال تنها در ایالت ماساچوست تحقق یافت. پروسه یرو به جلو را دنبال کنند

 ثبت کردند و در هفتم مارس، در بيست و ٢٠٠۶تاین سال هاکس و اسپرول هم سند ازدواجشان را در روز والن.  های کانادا قانونی شدستاندر تمام ا

تمام اعضای انجمن در جشن شرکت کرده و شادی خود را با سفارش یک کيک سه طبقه  و  .پنجمين سالروز آغاز عشق شان به ازدواج هم در آمدند

 . نددیگر هدایای دست ساز ابراز کردند و بسياری دیگر هم یادداشت های تبریک برایشان فرستاد

ام و همه ی آنها از اینکه  من با بسيار ی از زوج هایی که به ازدواج هم در آورده ام صحبت کرده«: هاکس در مراسم ازدواجش گفت

چطور ازدواج اینگونه می تواند آنها را دگرگون کند هيجانزده بودند اما واقعًا چطور می شود دگرگون نشد وقتی با این همه عشق و 

هاکس در دوران فعاليتش برای تساوی حقوق افتخارات زیادی کسب کرد از جمله جایزه ی شایستگی شهر تورنتو در » ! ای؟حمایت احاطه شده

جایزه ی حقوق بشر شهر تورنتو و جایزه ی بين المللی یک عمر – جایزه ی سراسری شهروند نمونه ایاالت متحده ی جامعه ی تورنتو – ١٩٩۴سال 

 نيز فرماندار کانادایی، ژنرال بستوِود، بر اساس افتخارات باالی شهروندی هاکس ٢٠٠٧در سال  . ٢٠٠۵ضایی در سال فعاليت جو ساریای سيستم ق

و همچنين جایزه ای نيز از سوی اعضای شورای شهر تورنتو از جمله کایل ِری، تنها همجنسگرای بارز عضو گروه  نام او را همردیف نام کانادا قرار داد

کاری ! ببينيد چطور دنيا اینک کانادا را به عنوان ایالتی با حقوق کامًال برابر می شناسد«:وی در باره ی هاکس می گوید . به او اهدا شد

اگر چه هاکس » .که برنت انجام داد نمونه ای است که باید توسط سایر ملل نيز دنبال شود ، او زندگی همه ی ما را غنی و پربار کرد

ما باید درباره ی آنچه که به دست می آوریم فروتن « : پذیرفته اما هرگز به خود مغرور نشد، به طوری که می گویدافتخارات فعاليت هایش را 

برای  .او همواره نگران تهدید هایی بود که از سوی محافظه کاران سنتی مطرح ميشد» باشيم چرا که ممکن است به زودی از ما گرفته شوند 

چيزی که او . ه با روحانيون سایر فرقه ها در تماس بود زیرا آنها می توانستند دورنمایی متحد را برایش به ارمغان آورندمواجهه با این مسئله او هموار

هاکس همچنان به تالشش » یرا تضادها خود از نوع مذهبی استجامعه ی حامی مذهب باید تجهيز شود ز«! معتقد بود شدیدًا نياز است

! عدالت باید دنبال شود، مهم نيست به چه قيمتی«:  در فستيوال پراید بيان کرده بود ادامه داد١٩٩۵ که در سال در زمينه تحقق اميد و رویکردی

 » بيایيد به توانایيهایمان ایمان داشته باشيم ما می توانيم دنيا را تغيير دهيم 

 

و همچنين به عنوان نویسنده، معلم خصوصی و مترجم نيز فعاليت  ميچيگان تدریس می کرد ا-فرانسه و اسپانيایی را در دانشگاه دیربورن: ليندا رپ 

  است www.glbtq.com او دسيار ویراستار اصلی سایت. دارد
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Hawkes, Brent (b. 1950)   

By Linda Rapp 

www.glbtq.com 

 

The Reverend Doctor Brent Hawkes has been the Senior Pastor of the Metropolitan 

Community Church of Toronto since 1977. In addition to ministering to the glbtq community 

there, he has worked with fervor and dedication to secure equal rights for all glbtq Canadians. 

Brent Hawkes comes from a deeply religious home, but a highly atypical one: his mother was 

a devout Roman Catholic, and his father a firm adherent of the Pentecostal church. In order 

to favor neither religion, they decided to raise their son, who was born on June 2, 1950 in 

Bath, New Brunswick, as a Baptist. 

When he was about nine years old, Hawkes felt a calling to the ministry and "played church" 

with his friends. Around the same time, however, he realized that he was gay and that 

therefore becoming a Baptist minister would be impossible were he to be honest about his sexuality. 

As often was the case with children of his generation, who had few if any positive gay role-models while they were growing up, 

Hawkes felt a sense of isolation and of being the only person who was gay. Despite this, he neither felt shame about his sexual 

orientation nor lost his faith in God. "I felt that God was my best friend," he stated in a 2007 interview. "It was the church that was the 

problem." 

Having given up hope of a career in the ministry, Hawkes decided to become a teacher. He enrolled at Mount Allison University in 

Sackville, New Brunswick, where he earned a Bachelor of Science degree in 1972 and a Bachelor of Education degree a year later. 

Hawkes had been teaching high school in Nova Scotia for several years when an ad in The Advocate caught his eye. Seeing the symbol 

of the cross in a gay and lesbian publication filled him with a new hope that he might be able to express himself both as a gay man 

and a Christian. He wept with joy at the possibility and resolved to find out more about the denomination that had placed the 

advertisement, the Metropolitan Community Church (MCC). 

Hawkes learned that there was an MCC congregation in Toronto. Founded in 1973 with only twelve people at the first service, the 

church was still small and lacked a building of its own, but as soon as he went there and joined the congregants in worship, he recalled, 

"I knew that I was home." 

His dream of becoming a minister was once again something to which he might aspire. He moved to Toronto to pursue this goal. 

Around the same time, Hawkes came out to his parents by writing them a letter that was very poorly received. His father told him that 

his mother would have committed suicide from shame had he not been there to prevent her, and both condemned his homosexuality 

as sinful. Eventually, however, they became accepting of their son's sexual orientation and supportive of him. 

Hawkes became the pastor of the MCC church in Toronto in 1977 and guided its expansion both physically and in its commitment to 
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social justice for glbtq people. Under his leadership, the congregation grew, and in 1985 they were finally able to buy their own church 

building. Six years later they moved to another property consisting of a much larger church, a gym, and a hall. 

Even the larger building cannot accommodate the throng that has turned out each year since 1990 for MCC Toronto's Christmas Eve 

service, which is held in a concert hall and has annually drawn thousands of people. 

"The service is our gift to the gay and lesbian community," stated Hawke. "Many people in the gay community have lost their birth 

family through discrimination or distance, and it's hard to make up for that, but the Christmas Eve service gives them a family to be 

with and allows them to see the extended family that they're part of." 

The ecumenical service also affords an opportunity for supportive families to celebrate the holiday in a way that affirms the faith of 

their glbtq relatives. 

In addition, Hawkes conducts an annual inter-faith service as part of Toronto's Pride festival, held near the end of June. 

As the pastor of MCC Toronto, Hawkes has overseen many initiatives in support of the glbtq community, including a care program for 

people with AIDS, the organization of a PFLAG chapter, and the formation of the Lesbian Gay Bi Youth Line, which offers confidential 

peer support to glbtq young people suffering from feelings of isolation, loneliness, and despair. 

In order to serve his flock better, Hawkes also continued his studies. He earned two degrees from Trinity College, University of Toronto: 

a Master of Divinity in 1986 and a Doctor of Ministry in 2001. 

Hawkes has taken public stances to protest discrimination against glbtq people. For example, in 1981 he went on a hunger strike after 

the infamous police raids of four bathhouses frequented by gay men. In the course of the action at the private clubs, police caused 

extensive damage by breaking doors, shattering windows, and ripping down artwork before arresting twenty men for keeping a 

common bawdy house and more than 250 others for having been found therein. Almost all of the men arrested in the bathhouse raids 

were eventually found not guilty, but not before enduring considerable indignity. 

Hawkes continued his fast for 25 days, ending it only when the city council directed Daniel Hill, the adviser to the mayor's committee 

on community and race relations, "to look into the disagreements between the police and the gay community," an important step 

because the city of Toronto took official recognition of its large glbtq population. 

In later years Hawkes continued his efforts to educate Toronto law enforcement personnel, lecturing at the Charles O. Bick Police 

College to make recruits aware of the issues and concerns of the glbtq community. 

Among those who supported Hawkes during his fast was John Sproule, a computer programmer, who had recently joined the 

congregation. Their relationship deepened, and before the fast ended, they had become a couple. 

Hawkes has been a highly visible advocate for glbtq rights, speaking at rallies and participating in demonstrations. 

In 1994, for example, he was in the gallery of the Ontario legislature when the body defeated the government's same-sex benefits bill. 

He leapt to his feet, shouting, "This is an absolute outrage! Shame! Shame!" When some two hundred other gay and lesbian 

proponents of the bill joined the outcry, police moved in aggressively to force them downstairs and out of the building. In the resulting 

fracas, several people were knocked down--Hawkes among them--but he took the lead in exhorting the group to leave in an orderly 
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manner so that no one would be injured. He subsequently criticized the behavior of the police, saying, "Their attitude in terms of 

rushing the crowd on the stairs was totally inappropriate. If this wasn't such a gentle community, it could have started a riot." 

After years of activism for equality, Hawkes ran for political office, standing for election to parliament as the New Democratic Party 

(NDP) candidate for the Toronto riding of St. George-St. David in 1995. In a hotly contested three-way election, he ran third but still 

lost by fewer than 1,000 votes. 

Seeking equal rights for same-sex couples is a cause for which Hawkes has worked long and hard. He and MCC Toronto became an 

intervener in Egan and Nesbit v. Canada, a case in which longtime partners Jim Egan and Jack Nesbit sought the same spousal pension 

for Nesbit that members of opposite-sex couples receive under the Old Age Security Act. The case, first filed in 1988, dragged through 

the legal system until 1994, when the Supreme Court of Canada, in a puzzling decision, ruled 5-4 that the definition of "spouse" in the 

Old Age Security Act was indeed discriminatory under the federal Charter of Rights and Freedoms, but by the same margin denied 

Nesbit a pension. 

Hawkes took on the issue of same-sex marriage in December 2000 by announcing plans to marry two couples--one gay and one 

lesbian--the following month. Provincial officials routinely refused to grant marriage licenses to same-sex couples, but Hawkes cited a 

provision in the Ontario Marriage Act that offered an alternative procedure, the reading of banns. In this ancient Christian custom, the 

names of a couple desiring to wed are read at church services on three consecutive Sundays. If no one raises a valid objection to the 

union, the marriage is solemnized by a cleric. 

Under Ontario law, upon receipt of documentation of the nuptials, the provincial Registrar General was to record the union and issue a 

marriage certificate. 

On the day that the weddings were to take place, Erika Kubassek, a self-proclaimed "prophetess of the Lord" with a history of 

homophobic protest activities, disrupted the regular morning worship service by loudly reciting Bible verses that she claimed 

condemned homosexuality. When Hawkes asked her to stop, she shoved him, at which point a security guard intervened and removed 

her from the premises, still shouting and tossing pamphlets. 

It was in this atmosphere that Hawkes presided at the double wedding of Elaine and Anne Vautour and of Kevin Bourassa and Joe 

Varnell on January 14, 2001. 

The church was filled with family and friends of the couples, and more well-wishers gathered outside to show their support. Because of 

the earlier incident, Hawkes wore a bullet-proof vest under his clerical robes, and several dozen Toronto police officers were on hand 

in case of trouble, but only six protesters showed up before the ceremony. The demonstrators were not only outnumbered by the 

police but also by journalists, at least sixty of whom came to report on the marriages. 

Ontario NDP leader Howard Hampton, who attended the weddings, called upon provincial officials to recognize the marriages, but, as 

anticipated, they would not. 

MCC Toronto sued, asking the court to review the refusal of the registrar to issue marriage certificates to the two couples. Eight other 

couples who had been denied marriage licenses by the city of Toronto joined the case, which was heard in November 2001. 
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A favorable decision came down in July 2002, when a three-judge panel on the Ontario Superior Court found that limiting marriage to 

opposite-sex couples was a violation of the Charter of Rights and Freedoms. 

Justice Harry LaForme wrote, "The exclusion of same-sex couples serves no pressing, nor even legitimate, government objectives . . . . 

The restriction against same-sex marriage is an offense to the dignity of lesbians and gays because it limits the range of relationship 

options available to them. The result is they are denied the autonomy to choose whether they wish to marry. This in turn conveys the 

ominous message that they are unworthy of marriage." 

The couples were unable to get marriage licenses or certificates immediately, however, because Justice Heather Forster Smith 

suspended the ruling for two years to give the Parliament time to rewrite the legal definition of the word "marriage." Meanwhile, the 

government appealed the decision. 

In June 2003, however, a three-judge panel on the Court of Appeal concurred with the lower court that preventing same-sex couples 

from marrying violated their equality rights under the Charter. Writing collectively, the justices criticized the government's case for 

restricting marriage to heterosexuals, calling their arguments full of stereotypes and "circular reasoning." 

The justices further stated that "the couples are not seeking to abolish the institution of marriage. They are seeking access to it" and 

proceeded to give them that access by changing the phrase "one man and one woman" in the definition of "marriage" to "two 

persons." The change went into effect immediately. 

A month after the ruling, Hawkes officiated at the marriage of MCC founder the Reverend Troy Perry and his partner of almost two 

decades, Phillip De Blieck. Since the couple lived in California, their union was not recognized in their homeland, but they welcomed 

the opportunity to wed. Perry also hoped that if same-sex American couples traveled to Ontario or British Columbia to marry, states 

might follow the lead of these progressive Canadian provinces. Unfortunately, his hope has not been realized except in the state of 

Massachusetts. However, since 2005, same-sex marriage has been legal throughout all of Canada. 

Hawkes and Sproule obtained their own marriage license on Valentine's Day 2006 and were wed on March 7, the twenty-fifth 

anniversary of the day they fell in love. The entire congregation attended the ceremony and added to the festivities by making a three-

tiered wedding cake and other handmade gifts. Many also wrote letters of congratulation. 

"I have spoken to the couples whom I have married and they tell me how surprised they are about how transforming marriage is when 

the magic of the ceremony unfolds. But when you are surrounded by that much love and support, how can you not be transformed?" 

commented Hawkes after the wedding. 

Hawkes has received numerous honors for his work for equality, including the city of Toronto's Award of Merit (1994), the United 

Nations Toronto Association's Global Citizen Award (1995), the Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches' Human 

Rights Award (2001), the city of Toronto's Access, Equity & Human Rights Award (2003), and the International Court System's José 

Sarria Lifetime Achievement Award (2005). 

In 2007 the Canadian Governor General bestowed upon Hawkes the country's highest civilian honor, naming him to the Order of 

Canada. Among those applauding the award were Toronto city councilors, including Kyle Rae, the only openly gay member of the 
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group, who stated, "Given how the rest of the world is now recognizing Canada as an equity-seeking nation, the work that Brent has 

done is an example to be pursued by other nations. He has enriched all our lives." 

Even as Hawkes accepted the honor for his achievements, he cautioned against complacency, saying, "We have got to ground the 

gains we've made because they could be taken away." He is particularly concerned about the threat posed by religious conservatives. 

To meet it, he has reached out to clergy of other denominations in order that they may present a united front, which he believes is 

urgently needed. "The supportive religious community has to be mobilized because the opposition is religious," he stated. 

Hawkes continues to demonstrate the resolve and the hope that he expressed at the 1995 Pride festival service: "Justice must be 

pursued, no matter what the cost. Have confidence in our collective strength. We can change the world." 
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 عایشه نوزده ساله بود

 

  صحت اين احتمال را بعيد دانست که دیدگاه های نسبتا امروزی دارد  العبيكانحسن  عبدالمشيخ

  سال داشت١٩به گفته يك دانشمند زن سعودى عائشه هنگام ازدواج با پيامبر 

 م٢٠٠٨ سپتامبر ١٨ -هـ ١۴٢٩ رمضان ١٨پنجشنبه 

 نت. العربيه-دبى

http://www.alarabiya.net/articles/2008/09/18/56844.html 

 

  این مطلب را در کتابی با نام حدیث العاملی  جعفر مرتضی سابقا هم شيخ. اين حرف تازه ای نيست

. داشته است االفک نوشته بود و در آنجا ثابت کرده بود که عایشه در وقت ازدواج حدود هيجده سال سن

ا سن بسيار کم آن هم ب شاهد او خاطرات زیادی بود که عایشه از دوران مکه نقل می کند که نمی شود

به نظر می رسد حرفی است که قابل  دليل های دیگری هم داشت و. خاطره از آن روزها نقل کرده باشد

 .بررسی است

در قرن حاضر مسایل روز جهان  باعث شد که مسلمانان  با چالش های تازه ای روبرو شوند  و در این ميان فقه 

ادات منطقی و غير منطقی قرار گرفت آیا فقه اسالمی می تواند  با اسالمی   در برابر تند باد شدید  انتق

مسائل نوین جهان کنار بياید  آیا فقه اسالمی نياز به بازنگری و موازنه با قوانين دنيای نوین دارد آیا فقه 

تاوی اسالمی از ميان آذین های بربسته بر دین اسالم می تواند دوباره احيا شود آیا فقه اسالمی نياز به ف

 . نطقی  و علمی  پيش رو  داشته اندجدید با دیدگاه  امروزین دارد آیا فقهای اسالم تا کنون راهکارهای م

مسائل قصاص  تکفير و حدود الهی  از جنجال برانگيز ترین  قضایای جهان معاصر است که دنيا را  با  مشاکلی 

  و اعدامهایی که جنبه دینی دارند)تروریسم (رهابمبارزه با  ا. هاب و اعدام  گریبانگير کرده استهمچون  ار

همينک مهمترین دغدغه های جهان معاصر  به شمار می رود و  هر ساله مبالغ  هنگفتی برای مبارزه با این 

تا نه تنها با نگاهی نو   موضوع هزینه می شود  نقدهای  تند و تيزجوامع مختلف از اسالم و دفاع از حقوق بشر بسياری از  اسالمگرایان را برآن داشته  

 . را  مورد بررسی جدید  قرار دهندبه مسائل  اسالمی بپردازند بلکه آنها را  مجبور کرده تا دوباره فقه و تاریخ اسالمی

  .  می دانيم که  فقه اسالمی بر دو پایه استوار است اول قرآن و دوم سنت  رسول اسالم

کام آن  بدون هيچ تغيييری  واجب االجراست  حال اینکه علمای اسالمی قرآن را بر چه اساسی  تفسير  نزد مسلمانان قرآن  وحی منزل است و  اح

 .تاویل می کنند حدیثی جدا می طلبدو 

سوای اختالفات  و بحث . است  اما از آنجا که قرآن کتابی است در حجم خود جامع  بيشتر احکام اسالمی از سنت نبوی  و اصحاب او  گرفته شده 

ای جنجالبرانگيز ما بين یهود و مسلمانان باید دانست که مدینه  محل هجرت  نبی اسالم   محل سکونت  یهودیان جزیرة العرب به شمار می رفت   ه

 و پس از وفات رسول احادیث فراوانی وارد  احادیث نبوی شد که  نزد علمای حدیث به اسرائليات مشهور است  با نگاهی به تورات  بخش الویان

نا برگرفته از تورات نقل شده خواهيم فهميد که  احکام مجازات  در اسالم و  یهود  بسيار به هم نزدیک است  و بسياری از احادیث اسرائليات  عي

 .است

ها و دسایس  مشاکلی که  در قرن حاضر مابين یهود و مسلمانان  ایجاد شد بسياری را بر آن داشت که صریحا اینگونه احادیث جعلی را از توطعه 

یهود بدانند  این جنگ و جدالها  و  همچنين نقدهای تندی که از طرف  تفکرهای نوین  بر مسائل حقوقی  و فقهی  اسالم می شد  همراه با هم این  

مخالف نسبت از مسایل حقوقی که همواره  از طرف جبهه های . مزیت را داشت که  علمای مسلمان  دست به بررسی ها و تحقيقات دوباره بزنند

 .زدواج  دختران  نزد مسلمانان استبه فقه اسالمی وارد می شود   سن  ا

 فقهای اسالمی سن قانونی دختران را  بنا بر سن عایشه  همسر رسول اسالم  هنگام ازدواج با او نه سالگی می دانند که  با توجه به قوانيين 

اخيرا استاد سهيله  زین العابدین حماد  کارشناس . بين اسالميون و مخالفان آن هاستحقوقی معاصر باعث بحث های فراوان و جدلهای بسياری ما
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 ١٠) رض(امور اسالمی و تاریخ دان و عضو سازمان  حقوق بشر عربستان سعودیه  اعالن کرد که  بنابر محاسبات تاریخی  سن عائشه بنت ابى بكر

پر واضح است که  تحقيق . ازدواج آرده است) ص( سالگى با حضرت محمد ١٩حى او در سن سال کمتر از خواهرش اسماء بوده ، لذا بنا بر قول ترجي

 .  کنونی جهان اسالم را حل می کندو بر رسی در باره این موضوع بسياری از مشکالت

 

 بر گزارش العربيه  فارسی  بنا 

  سبتامبر  دوهزار و هشت  تفصيل این خبر ١٨ رمضان و ١٨ پنجشنبه 

 : ده است کهاینگونه آم

وتاريخ دان  چاپ لندن، دآتر سهيله آارشناس) الشرق االوسط (طبق گزارش روز نامه 

سالگى با  ٩احتماال در سن ) رض(سعودى در صدد بررسى آن است آه عائشه 

خواهد بود آه برخى از  ازدواج نكرده است، اين قول در صورت اثبات مخالف دليلى)ص(پيامبر

دآتر سهيله عضو  . ارایه می کنند جویز ازدواج دختران خرد سالدانشمندان آنرا برای ت

توجه به محاسبات ریاضی  سازمان حقوق بشر عربستان سعودى ، براین اعتقاد است که با

اسماء بوده است، لذا بنا بر قول   سال کمتر از خواهرش١٠) رض(سن عائشه بنت ابى بكر

دآتر سهيله ، آه خود مورخ وآارشناس امور اسالمى می باشد ،افزود که  .زدواج آرده استا) ص)  سالگى با حضرت محمد١٩ترجيحى او در سن 

در عين حال يك دانشمند ديگر سعودى بنام شيخ عبد المحسن العبيكان  . دقيق اين مساله را بزودى انجام داده ونتایج آن را اعالم خواهد آرد بررسى

 سال بوده ارایه نکرده ٩) ص(عائشه هنگام ازدواج با رسول  كس تا کنون نظر مخالفی با اين که سنقول را بعيد دانسته و می گوید ، هيچ صحت اين

باره  شيخ العبيكان آه يكى از روحانيون برجسته عربستان سعودى به شمار مى رود در .ازوداج حكمت ومصلحت روشنى وجود دارد است، ودر اين

با ازدواج او در سن پيش از جوانى موافقت آند، بشرط آن آه به دختر حق  با توجه به مصلحت دخترشپدر حق دارد : ازدواج دختران نوجوان می گوید

در عربستان سعودى،   ساله١۴ ساله وديگرى ١١گفتنى است آه بدنبال ازدواج اجبارى دو دختر ، يكى  . ویا ادامه ازدواج پس از بلوغ داده شود فسخ

شيخ عبيكان  به گفته. پدرانى شد آه دختران خود را بدون رضايت شان به نكاح در می آورند اليت از آن عدهشيخ عبدالمحسن العبيكان خواهان نزع و

موافقت  يكى از دو دختر ياد شده بدون. موافقت آنان شوهر دهند مجازات خواهند شد  در صورتى آه پدران، دختران نوجوان خود را بدون در نظر گرفتن

تا مانع ازدواج  از سوى ديگر دآتر سهيله حماد از وزير دادگستردى عربستان سعودى خواسته است . اله در آمده است س٧٠او به عقد يك پير مرد 

 . نوجوان را دچار مشكالت روانى وجسمى خواهد کرد دختران خردسال شود، به گفته وى چنين ازدواج هایی این

 

 نت. العربيه-دبى

 

 

سير بر می آید  ابو بکر چهار بار ازدواج کرد  دوبار در جاهلية و دوبار در اسالم  دو زنی که در جاهلية همسرش ناگفته نماند که آنچه از کتب تاریخ و 

بودند یکی قيله یا قتيله بنت عبدالعزی العامری  است که عبدالرحمن  و اسماء ذات النطاقين را برای او آورد و دیگر ام رومان بنت  عامر بن عمير 

 و عائشه را آورد  و دو زنی را که در اسالم با آنها ازدواج کرد یکی اسماء بنت عميس  خثعميه بيوه جعفر بن ابی طالب بود که الکنانی که عبداهللا

 .محمد بن ابی بکر را آورد  و دیگر حبيبه بنت خارجه که  ام کلثوم را آورد

ایت ابو نعيم اصفهانی و ابن اثير اسماء ذات النطاقين هنگام هجرت بيست و از فرزندان ابی بکر  محمد و اسماء و عائشه شهرت فراوان دارند بنا بر رو

هفت سال داشت و در سفر هجرت از زبير بن العوام حامله بود و نزدیک مدینه در قباه عبداهللا بن زبير را بزاد اگر عائشه ده سال از اسماء کوچکتر  

ه از کتب تاریخ مستفيد می شود اگر ازدواج رسول اسالم با عائشه دوسال قبل از هجرت باشد سن او هنگام هجرت هفده سال  بوده  و بنابر آنچه ک

   یادداشت مهدی عقيلی .بوده سن  عائشه هنگام ازدواج پانزده  می باشد  که به هر حال به قول استاد سهيله حماد نزدیکتر است واهللا اعلم
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 » و آمد که که فرزندانت را آواره کردند؟چه به سر ت... هایاستان ... هایاستان «در انعکاس به 

 سدریک

 

 .سالم

 . بسيار متشکرم داریدبه ایميل ها و نظرات خوانندگانی که از توجه 

چه به سر تو ... هایاستان ... هایاستان «این نوشته در انعکاس به مطلبی با عنوان 

ل ام نشریه ی نوشته ی وارند در شماره ی چه» آمد که که فرزندانت را آواره کردند؟

، بيشتر در آن نوشته )از نظر شخصی البته(شيوه ی نوشتن  در کل،. چراغ است

طبق نظر شما به عنوان سردبير که  .مينماید احساسی و کمی هم غير منصفانه

پيشنهاد به دریافت نظرات مخالف، نشان  تًالم شخصی هم راه به انتشار می یابد و

ترک ها افتاده نياز به زمان بيشتر ودیگر  ه در موردنوشتن اتفاقاتی ک. از بيطرفی دارد

 ...پردازیم موضوع اشاره ای مختصر از منبع خواهد شد از این رو فعال بيشتر به مساله ی مذکور می دارد، ولی در مواردی به علت ربط به این

 

 ...آرارات، جنگ جهانی، کشتی نوح، عثمانی

جنگ و کشتار به خاطر رنگ و نژاد، دین ومذهب، فکر  .دارد  خود جای دهد، شهادت بر جنگ و خونریزیهمواره بيش از آنکه حوادث شيرین در تاریخ

  واقعه از رنگ تر شدن مسأله ارامنه در افکار ما ایرانيان ميان دیگر اتفاقات به جهت نزیکی این شاید پر... واندیشه

 دیده و شنيده مطالب ضد ونقيض والبته تصاویر تکان دهنده پيرامون این واقعه ینترنتبه تکرار در صفحات ا" نسل سوم"لحاظ جغرافيایی بوده و حداقل 

البته این نوشته پس از  .مينماید در چنين موضوعاتی سخت تر اتکا به منابع و نوشته هایی که بيشتر از روی احساس نگاشته شده اند قضاوت را .اند

استناد به منابع مختلف در آن مشهود  کمااینکه و تا حدودی نظر شخصی اینجانب را بيان می کندپيشنهاد سردبير محترم تهيه شده  نامه نگاری، به

با قسمت اول  شمارۀ چهل نشریه آمده است و قسمت های بعدی ازمنابع مختلف که در مواردی تضاد 30^29 قسمت اول هر بند از صفحه .است

 سازد، پيشاپيش پوزش می در این نوشته ایشان را آزرده) ذکر از منبع(مطلبی  ستم و اگرهم بسيار سپاسگزار ه" واراند"از دوست عزیزمان . دارد

 .طلبم

 

 

 ؟!کردند ؟  چه به سر تو آمد که فرزندانت را آواره ...هایاستان .. هایاستان 

   ی ساکندر حق ملت ارمن) ترکيه ی امروزی)  سال از جنایت بزرگ دولت عثمانی٩٣ ميالدی، ٢٠٠٨آپریل  بيت و چهار 

 ارمنستان غربی می گذرد؛

 

  بی بی سی٢٠٠٧اکتبر  ٠۵جمعه 

در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود، با ارتش روسيه که در حال جنگ با  در زمان جنگ جهانی اول، ارامنه ساکن در شرق ترکيه کنونی که

 .تأسيس کنند ور مستقلی برای ارامنهبود همراهی کردند و تالش کردند تا با کمک روسيه و بریتانيا کش عثمانی

 .کرد سنت رایج، اقدام به کوچ اجباری ارامنه به نواحی داخلی تر امپراتوری عثمانی ارتش عثمانی که این موضعگيری ارامنه را خيانت تلقی کرد، بنابه
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http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2007/10/071005_mf_genocide.shtml 

 

 . استانبول به علت پرداختن به مسئله ی کشتار ارامنه ترور کردند را در*) هرانت دینک" (رانت دینک"ارمنی تبار  سال قبل بود که روزنامه نگار چند

 

  روزنامه اعتماد ملی٢٠٠٧ژانویه  ٢١یکشنبه 

 .قتل دينك بازداشت شده اند  نفر در ارتباط با٨فرماندار استانبول اعالم آرد 

 بيان شليك شد اين گلوله اي بود آه به دموآراسي و آزادي: اردوغان

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1327763 

 

 وله  دویچه ٢٠٠٧ژانویه  ٢٠شنبه 

قصد فقط نسبت به هرانت دينك صورت نگرفت، بلكه نسبت به صلح و  اين سوء«: و گفت وزير ترآيه ترور دينك را محكوم آرد رجب طيب اردوغان نخست

اند آه مردى با شلوار جين و  شاهدان عينى ديده» .بود ك ماهايى آه شليك شد، به آزادى بيان و مناسبات دمكراتي گلوله. ما هم صورت گرفت ثبات

 نگار ترك ـ ارمنى شليك آرده است گلوله به سر اين روزنامه آاله آشباف سپيد، سه

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2400382,00.html 

 .دانند البته تمامی جمعيت های مدافع از حقوق بشر، دولت ترکيه را در این ماجرا دخيل می و

 

 فرانسه  رادیو زمانه به نقل از خبرگزاری٢٠٠٧ ژانویه ٢١یکشنبه 

  .کرد نگار ارمنی تبار ترکيه را دستگير پليس ترکيه فرد مظنون به ترور روزنامه

http://www.radiozamaneh.org/news/2007/01/post_727.html 

 

  رادیو فردا٢٠٠٧ژانویه  21 یکشنبه

 .ضارب اين روزنامه نگار سرشناس دستگير شد  ساله اهل ترابوزان به عنوان١٧اوگون ساماست، جوان  

  خاکسپاری هرانت دينک در روز سه شنبه، قاتل وی دستگير شده است است که پيش از مراسممايه خوشحالی 

http://www.radiofarda.com/Article/2007/01/21/f4_killer_detain_herat_dink.html 

 

  خبرگزاری مهر به نقل از ترکيش نيوز٢٠٠٨ فوریه ١٢شنبه  سه

  سال زندان برای تهدیدگر پاموک٣٠/ هرانت دینک  حبس ابد برای عامل قتل

http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=637415 

 

با قبول این واقعيت در حقيقت بر اصل پان ترکيسمی که  ترکيه هنوز بعد از گذشت دهه ها از پذیرفتن این جنایت سر باز می زند به دليل این که دولت

 کرده است کمال آتاترک پایه گذارش بود پشت

 

  روزنامه حریت٢٠٠٨ فوریه ٢٠چهارشنبه 

 ٢٠٠٧ -٢٠٠٨نيمه دوم سال تحصيلی  در. منی را به عنوان یک درس اختياری وارد برنامه های دانشگاهی کرداستانبول، زبان ار دانشگاه بغاز ایچی

خواندن  دوره بعدی نيز یادگيری لغات پایه، قواعد زبان، ورود به زبان مدرن ارمنی غربی و روش در. متون ترکی با حروف ارمنی آموزش داده می شوند
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 .تدریس می شود

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/8267395.asp?gid=229&sz=11084 

 

  روزنامه حریت٢٠٠٨آوریل  25 جمعه

 ان را کنار هم آویزان کرده آتش زدندترکيه و آذربایج  پرچم١٩١۵ آوریل ٢۴ارامنه ایروان در مراسم یادبود 

جمهوری آذربایجان در سال .ميشد  وجود خارجی نداشت و یکی از والیات روسيه تزاری محسوب١٩١۵آذربایجان در سال  جالب اینجاست که جمهوری

  تأسيس شد١٩١٨

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/8780488.asp?m=1 

 

 البته می بایست ميليون ها دالر به بازماندگان این جنایت پرداخت کند و 

 

  رادیو فردا٢٠٠۵آوریل  24 یکشنبه

تان از ادعای غرامت ترکيه کتشار ارامنه توسط عثمانيها را قتل عام بپذیرد، ارمنس در صورتی که: روبرت کوچاریان رئيس جمهوری ارمنستان گفت

 می کند گذشت

http://www.radiofarda.com/Article/2005/04/24/20050424033054620.html 

 

 .قرن بيستم است لين نسل کشی سبعانه درکشی ارامنه در تاریخ معاصر بدان جهت مهم جلوه می کند که او نسل

 

  بی بی سی٢٠٠٧ اکتبر ٠۵جمعه 

 . به عنوان نسل کشی مخالفت کرد١٩١۵با شناسایی کشتار ارامنه در سال  جورج بوش، رئيس جمهور آمریکا

 . کشتار ارامنه در ترکيه شده بودکردن نيز بيل کلينتون رئيس جمهور آمریکا مانع از اقدام کنگره آمریکا برای نسل کشی قلمداد هفت سال پيش

http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2007/10/071005_mf_genocide.shtml 

 

  صدای آمریکا٢٠٠٨مارس  5 چهارشنبه

 کشته ٣۵،٠٠٠اعالم استقالل کرد و مناقشه شش ساله ای را که ١٩٨٨است که در سال  قره باغ عليا يک ناحيه ارمنی نشين در آذربايجانمنطقه 

 .گذاشت، براه انداخت برجا

http://www.voanews.com/persian/archive/2008-03/2008-03-05-voa22.cfm 

 

  بی بی سی٢٠٠۶اکتبر  15 يکشنبه

 ارامنه ابراز تاسف شيراک از طرح منع انکار نسل کشی

 . بوده است )فرانسه(انتخابات آينده رياست جمهوری  هدف حزب سوسياليست از ارايه اين طرح زمينه سازی برای جلب آرای بيشتر در

http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2006/10/061015_shr-chirac-turkey.shtml 
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چنين جنایتی در حق چنين ملتی که هيچ گاه دست شان  ده، در چنين قرنی،از آنجا که این قرن، به عنوان قرن ورود بشر به عصر مدرن معروف ش و

 حساب می آید، تنها به دليل تعلق به نژادی خاص و داشتن دینی متفاوت از اکثریت، فاجعه ای انسانی به به خون ملت دیگری آلوده نشده بود،

 

   دویچه وله٢٠٠۵ آوریل ٢۵دوشنبه 

 ١٣٨٣/٣/۴ دانشگاهيان اطالعيۀ

ايران با مجوز وزارت کشور اقدام به راه اندازى نمايشگاه و برگزارى  آوريل هر سال، ارامنه افراطى حافظ منافع حزب داشناک در داخل کشور 24

اين در حالى . سال پيش مى نمايند در جهت به اصطالح محکوم نمودن دولت ترکيه براى پذيرش کشتار ساختگى ارامنه در يکصد تظاهرات نمايشى

ترکيه به  داشناک جاى ترديد داشته و اگر هم سرکوبهايى در کار بوده نتيجه خيانتهاى ارامنه که طبق اسناد موثق علمى، اين ادعاى ارامنهاست 

ارامنه در حالى ادعاى مظلوم نمايى در داخل کشور ايران مى کنند  .کشور خودشان بوده است، که به عنوان سرباز نيروهاى دشمن عمل می کردند

آذربايجان از آنها در شهرهاى اورميه،  بيرحم و سنگدل آنها در زمان کوچشان به داخل ايران، على الرغم استقبال صميمى ملت روزى همکيشانکه 

 .شدند مرتکب جنايتهايى بسيار فجيع... خوى، سلماس و

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2406436,00.html 

 

  رادیو فردا٢٠٠۵آوریل  18 دوشنبه

 برای دهها سال در چنين روزی.  آپریل هفته آینده برگزار می کنند٢۴کشتار قومی را روز  ميليونها ارمنی در سراسر جهان نودمين سالگرد آغاز این

جهان می زدند و یا اقدام به ترور شخصيتهای سياسی  قدامات خرابکارانه در ساختمانهای دولت ترکيه در سراسرگروههای افراطی ارمنی دست به ا

 .ترکيه می کردند

http://www.radiofarda.com/Article/2005/04/18/20050418163030520.html 

 

  خبرگزاری ترند٢٠٠٨مارس  29 شنبه

پایتخت آذربایجان به هنگام عمليات ساخت ورزشگاه، گورهای دسته جمعی مربوط به   کيلو متری شمال١٧٠سال گذشته در شهر قوبا واقع در 

 ١٩١٨ معين شد که این گورها در تاریخ  شناسان باستانبا انجام تحقيقات توسط متخصصين، تاریخ دانان و . اوایل قرن بيستم آشکار شد سالهای

 آمده است ميالدی در اثر جنایات ارامنه بوجود

http://news.trendaz.com/index.shtml?show=news&newsid=1164392&lang=FA 

 

  بی بی سی٢٠٠٧ژوئن  08 جمعه

 باال را در مناقشه قره باغ دارند و حدود شانزده درصد خاک جمهوری آذربايجان در چه چيز می تواند باعث شود ارمنيهايی که در حال حاضر دست 

 اشغالشان است، حاضر شوند از موقعيت خود دست بکشند

http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2007/06/070608_mf_nk_qarabag.shtml 

 

  بی بی سی٢٠٠۶اوت  18 جمعه

را که  وقعيت نا مناسب بيش از نيم مليون آواره ایپناهندگان، گفته است که جهانيان نبايد م آنتونيو گاترس، کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور

 .در اردوگاه هايی در آذربايجان به سر می برند به دست فراموشی بسپارد

آذربايجان و ارمنستان بر سر قره باغ عليا،از خانه های خود در   بين١٩٩٠اين افراد را بيجا شدگان آذری تشکيل می دهند که در جريان جنگ دهه  اکثر

 .شدند قه آوارهاين منط
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http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2006/08/060818_he-azerbaijan.shtml 

 

در حالی که یکی از بزرگترین موانع این عضویت عدم    باشد   اتحادیه ی اروپا عضوی از اینجاست که دولت ترکيه خوش بينانه تالش می کند تا جالب 

 .کشور است پذیرش این جنایت از طرف دولت این

 

  رادیو فردا٢٠٠۶ اکتبر ١٠سه شنبه  

 .پذیرد گفت پيشنهاد نفی قتل عام ارامنه را بعنوان شرط عضویت ترکيه نمی) کميسيون اروپا ر یيس(خوزه منوئل باروسو

http://www.radiofarda.com/Article/2006/10/10/20061010053042490.html 

 

  صدای آمریکا٢٠٠۶نوامبر  29 چهارشنبه

  .کند ش دولت ترکيه برای پيوستن به اتحاديه اروپا حمايت مياز تال های جهان گفت که پاپ بنديکت شانزدهم، رهبر کاتوليک

http://www.voanews.com/persian/archive/2006-11/2006-11-29-voa9.cfm 

 

  بی بی سی٢٠٠۴ دسامبر ١۴شنبه  سه

نسل "بارنيه واژه   آقای ...ترکيه به قتل عام ارامنه را شرطی برای ورود به اتحاديه اروپا نمی داند فرانسه اذعان:  بارنيه، وزير خارجه فرانسهميشل

 .را به کار نبرد" کشی

http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2004/12/041214_si-turkey-armenians.shtml 

 

  خبر گزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه٢٠٠٧نوامبر  24 شنبه

 .آند مي  درصد از عضويت ترآيه در اتحاديه اروپا حمايت١٠٠ايتاليا ): امور خارجه ايتاليا وزير(ماسيمو داليما

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8609030050 

 

  رادیو فردا٢٠٠٨می  14 چهارشنبه

 .اروپا، حمایت می کند بریتانيا از پيوستن ترکيه به اتحادیه: ملکه اليزابت

http://www.radiofarda.com/News/447513.html 

 

 :این زمينه در

http://www.ayandeh.com/a_1.php?news_id=430 

http://www.donbaleh.com/link/20743 

 اسالمی -را در چارچوب فرهنگ شرقی "کشورگشایی"سنتی  عثمانيان رو یه  عبداهللا شهبازی-انحطاط و فروپاشی عثمانی   علل  صفحۀ نهم 

هيچگاه در  ت ها و کشتارهایی که در چنين جنگ هایی مرسوم بود،آنان، صرفنظر از غار. بودند  دنبال می کردند و تنها به دنبال گسترش قلمرو خود

در پيش  متکی بر نيروی کار مهاجران یا بردگان را" پالنت"و " کلنی" و انهدام کامل سکنه بومی و ایجاد" نسل کشی"سرزمين های مفتوحه سياست 

 .سرزمين های حاصلخيز اروپا جای دهند افی آناتولی را دراض که می توانستند از طر یق اتخاذ چنين سياست هایی جمعيت نگرفتند حال آن

 

 صفحۀ یازدهم
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 .و دولتی بدل نکردند نمی دانستند و لذا آن را به سياست رسمی نسل کشی را جایز" مجوز شرعی"دليل فقدان  عثمانيان، در مجموع، به

 

 صفحۀ سيزدهم

استوار مدنی  نه مواجه نبودند بلکه سرزمين هایی با سکنه پرشمار و بنيان هایبا اراضی خالی از سک عثمانيان در سرزمين های مفتوحه اروپایی

عثمانی برخوردار می گردیدند و حکومت عثمانی خود را  شهروندی فرهنگی به قلمرو حاکميت ایشان وارد می شدند ، این مردم از حقوق کامل

 .ایشان ميدانست و آسایش موظف به تأمين امنيت

http://www.shahbazi.org/Articles/OttomanFall.pdf 

 

 

گزارش خود آورده بود که رقابت سياسی و   مسلمان، در–سناتور کوزمينسکی فرستاده مخصوص پترزبورگ برای بررسی علل جنگ ارمنی   -١

 .باشد از علل اساسی درگيری می  آذربایجانی یکیاقتصادی دو بورژوازی ارمنی و

 

 ٣۵ص . تهران. ١٣٨۴. اميرکبير. مشروطه انقالب اول روسيه و عصر. سعيدی، گلناز -

 

زنان و بريدن پستانهای  جمعی جوانان، بريدن گوش و بينی و مثله آردن زنده زنده انسانها، به چارميخ آشيدن قتل دسته: جنايات ارمنيان شامل  -٢

 .شد می .. نان، زنده زنده پاره آردن شكم آودآان وآ

 

 .آنان نيز قول همكاری را دادند. وعده آزادی مطلق و استقالل داد  نيكالی دوم امپراتور روسيه با ارمنيان ديدار آرده و به آنها١٩١۴ سپتامبر ٢۴در   -٣

 

به ) شدند که جلو ناميده می(استان حکاری   هزار خانوار آسوری ساکن١٢ ساله آذربايجان حدود ١٨احمد آسروی تبريزی در آتاب تاريخ  به نوشته

مردم در ابتدا آنان  طولی نكشيد آه آنان به قتل عام مردم پرداختند در حالی آه. وارد ايران شدند 1294 رهبری آشيش مارشيمون بنيامين در شهريور

 مريكايی، لشكريان روس و افسران تازه وارد انگليس و فرانسه از آنان پشتيبانی میآ در اين ميان ميسيونرهای. را از نظر آذوقه ياری آرده بودند

آسوریان و دیگر مسيحيان به انتقام . شّكاك آشته شد  آشيش مارشيمون در نهايت به دست اسماعيل آقا سيمتقو ياغي معروف و رئيس ايل .آردند

 .شد می رتش عثمانی از راه نرسيده بود، تا آخرين نفر مسلمانان آشتاراگر ا. اروميه دست زدند اين آار، به آشتار وحشتناك مردم

 

  -١٣٠٠از مقدمه نصارا تا بلوای اسمعيل آقا . محاربه عالم سوز اروميه در. معتمدالوزاره، رحمت اهللا خان: ک.ن.برای آگاهی بيشتر  

  ١٣٧٩. تهران. انتشارات شيرازه. بيات به کوشش کاوه 

http://bashgah.net/pages-17846.html 

 

باشد که به بسته شدن معاهده گلستان  می ها یکی از علل اصلی شکست ایران در جنگ اول ایران و روسيه باغ با روس ارمنی قره همراهی خانان

 .منجر شد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA 

 

 اخير شاهد بوده کنار هم بوده و هست، در سال های از قرن ها که ایران نمونه ای از همزیستی پيروان دین های مختلف و قوميت های متنوع در بعد

 .که ارمنی های مسيحی را هم شامل می شود از حقوق شهروندی خود محروم می شوند ایم که بسياری از اقليت های مذهبی



   تو و و من                                                                                                                   پنجم   شماره  چهل و -سال چهارم   –۵١  

نژاد ندارد اما در ایران اسالمی، امروز، اقليت ها  شغل مناسب و رسيدن به جایگاه های مدیریتی در جامعه های دموکرات ربطی به قوميت و داشتن

در حالی  این. سوای جامعه ی اکثریت، به هيچ عنوان به مناصب باالی مدیریتی و اجتماعی نمی رسند  به دليل تعلق به دین و مذهبیتنها

هستند که هميشه به دنبال کسب و کار و رونق اقتصادی محل   که ایرانيان ارمنی به هيچ عنوان ضدیتی با دیگر قوميت ها ندارند و ملتی است

های دور پيش از این،  طبعا کسانی که روزی در اروميه، ماکو، قره کليسا و جلفای ارس زندگی می کردند، در سال .وده و هستندزندگی خویش ب

مآب جمهوری اسالمی، قوميت های مختلف به راحتی نمی توانند وجود  اما در دولت کنونی شيعی. همسایگان مسيحی شان را ارج می نهادند

 .در بين ایرانيان وجود داشته است  بر سر دین و مذهب مجادله می کنند که انگار از ازل اختالفات مذهبی و آنچنانبياورند  یکدیگر را تاب

 

 ...دوستانه، هموطنی، ایرانی

 ...دل همۀ ایرانيهاست این بند حرف

 ...ارمنی و ترک و فارس و بلوچ و کرد و عرب ندارد

 ...ر استزن مسيحی همجنسگرای ایرانی کمی هم بدت جایگاه

 ...آن نيست مسلمان سنی کرد ایرانی هم بهتر از

 ...همه به گونه ای مجبورند تحمل کنند

 ...همه ایرانيند

 ... بد و بدتر را تکرار می کند باز هم کليشه،
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 مورچه

 

 . این مورنوشته های مورچه ای است نامرئی که همجنسگراست

ده بار . فقط راه می رود. او می خواهد بگوید مورچه کوچک است. دوست دارد هر چند دیگران ندارندشتنهاست و تنهائی اش را 

آزارش به یک آدم . می کشد می افتد باز می کشد می افتد باز می کشد می رسد. از دستش می افتد اما خسته نمی شود

 . مورچه همدم صاحب خانه است. خانه ای نيست بدون مورچه. هم نرسيده

ات -اگر مورچه نبود تو رج چه کسی را می گرفتی تا به سوراخ ش برسی و سرنگ ات را بگيری تا نفت، آن سرمایه ی ملی سبز

 را روی بدن او بپاشی؟ ) ات-شاید سفيد(

 .فقط نگاه کن. نگاه کن زندگی کردن ام را. نوازشم نکن مرگ را نمی خواهم

 

 
 مورچه تا وقتی که مورچه بود مورچه بود

  مورچه بودن سخت شده استحاال
 نگاهت می کنند

 
٢٢ 

 "ميازار موری که دانه کش است"
 دانه اش را بگير

 فردا هم دانه اش را بگير
 پس فردا هم

 خودکشی می کند
 تو هم مقاله بنویس و شعر بگو

 
٩ 

  بچه بازند بعضی ها
 بچه ها با من بازی می کنند

 !ما که شانس نداریم
 
١٠ 

  انگشت تهدید به مرگ شدم، همه از من فرار کردند وقتی با
 شدند وقتی یک دانه شکر دیدم همه با من دوست

 
١٢ 

  مرا نمی بيند شب ها کسی
  کشندروزها مرا با نفت می و 

 تمام شود ای کاش نفت زودتر
 
٢٣ 

 مرد سيبيل دار دختر همسایه اش را گائيد
 و فردا در روزنامه ی حزبی اش نوشت

 !د چرا زنان را ختنه می کنن
 
۶٠ 

 بر تکه ای بسيار بزرگ از روزنامه نوشته شده بود
 "آگهی استخدام در عسلویه"

 ملکه گفت خانه نشين شوید
 
 

 دور تا دورم را آب ریختند
 گير کردم

 ولی نوشتند خودکشی کرد
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 از آرش

 

 
 تقدیم به آنکه می توانست سنگ باشد

 تقدیم به آنکه می توانست خودخواه باشد

 و که قلبت هنوز برای دیگران می تپدتقدیم به ت

 

 

  عزیز،آرشام

 

 می دانم

 می دانم چشم های تو مشغول تر از دست های من است

 می دانم غریبه ای بيش نيستم برای تو

 می دانم در رهگذر زمان همه ی ما فراموش می شویم

 شاید قلم شکسته ی من

 احساس گمشده ی من

  بين همه خاطرات ثبت شودتنها با صدای ناله من در گوش زمان در

 می دانم با نوشتنم به تو، زمان را از دست های تو قرض می گيرم

 اما قسم به این شب

 دست های من توبه کار می شود و قول می دهد هرگز با نوشتن به تو مزاحمت نباشد

 امشب این غریبه بی آنکه بداند نوشت

 و شاید برای تو نوشت

 من را بيگانه ای فرض کن

  دیوانه بدانمن را

 من را هيچ بدان

 اما دوست داشتم تنها با احساسم از تو تشکر کنم

 . شاید در این دنيا هر کسی از تو به خاطر یاری ای که به او کرده ای دست های تو را در دست بگيرد

 شاید و شاید

 اما من چيزی جز احساس خردم نداشتم که بتوانم از تو تشکر کنم

 قلبم را به دست گرفتم

 با مرکب احساس بر صفحه ی دل نوشتم

 تا بتوانم از تو به خاطر روح بزرگت تشکر کنم

 و امشب وقتی نوشتم که اشک های من

 من را غسل داد تا پاک بنویسم
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 :و اینطور نوشتم

 

 پنجره ای باز و غروبی سرد"

 من دستان گرم انتظار را نفس کشيدم

 آغوش باز مهر را نقاشی کردم

 شيشه ی مه آلود دل نقش کردمکودکانه تو را بر 

 بارها از پشت بام اضطراب افتادم

 بارها چشم هایم بی تاب سر خورد

 اما نگاه کن

 به دست هایم نگاه کن

 هنوز از شوق زندگی لبریز است

 از شوق لمس کردن آسمان آبی

 و تو

 و تو

 تو قصه ی تمام ناشدنی در فصل سرد

 زان از باد پایيزیتو دستی گرم و تکيه گاهی امن برای قلبی لر

 بارها باران چشمهایم را در کوچه ی بن بست به سيل کشيدم

 ایمان داشته باش کوچه ی قلبم را از غبار شسته ام

 تا تنها و تنها بگویم

 جواب مهربانی تو را در سر فصل صدایم به یادگار خواهم گذاشت

  تنها به خاطر آنکه بدانی گاهی قلب هایی در گوشه ای از جهان دور

 معنای آنچه را که تو می کنی احساس می کنند

 شاید پایان آنچه آغاز می کنم فریادی باشد برای پيوستن به صدای گنگ زمان

 

 شادیت ابدی باد

 آرش
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 شعری از سپهر

 

 
 .شب سردي است ، و من افسرده

 .راه دوري است ، و پايي خسته

 .تيرگي هست و چراغي مرده

 

 :اده عبورمي آنم، تنها، از ج

 .دور ماندند ز من آدم ها

 سايه اي از سر ديوار گذشت،

 .غمي افزود مرا بر غم ها

 

 فكر تاريكي و اين ويراني

 بي خبر آمد تا با دل من

 .قصه ها ساز آند پنهاني

 

 نيست رنگي آه بگويد با من

 :اندآي صبر ، سحر نزديك است

 : هردم اين بانگ برآرم از دل

 !يك استواي، اين شب چقدر تار

 

 خنده اي آو آه به دل انگيزم؟

 قطره اي آو آه به دريا ريزم؟

 صخره اي آو آه بدان آويزم؟

 

 

 .مثل اين است آه شب نمناك است

 ديگران را هم غم هست به دل،

 ليك، غمي غمناك است غم من ،
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    "latter days"نگاهی به فيلم 

tinsl 

 

  

، از )کوهستان بروکبک (Brokeback mountain ر کنارد) روزهای آخر( Latter daysفيلم  

اگر (زیباترین و تاثيرگذارترین فيلم هایی هستند که تا کنون در سينمای همجنسگرا 

 Latter daysفيلم . ساخته شده اند) بتوان چنين سينمایی را به طور مجزا در نظر گرفت

 Wesت با بازی زیبای اس) Another gay movieسازنده  (Tlaکه محصولی از کمپانی  

ramseyو  steve sandvossبا نگاهی کامًال تازه، به مسئله همجنسگرایی می پردازد  .

دیدگاهی که تاکنون هيچ فيلم سازی در این عرصه جسارت پرداختن به آن را به خود 

 .نداده است

ی از  قرار دادن داستانی زیبا و عام و با بهره گير به طور کلی این فيلم با دستمایه

بازیگرانی جوان که مخاطب به راحتی با آنها ارتباط برقرار می کند، چالش های بين دین 

داستان فيلم درباره پسر . و همجنسگرائی را مورد توجه قرار داده و به آنها می پردازد

 که در یک خانواده کامًال مذهبی) Wes ramsey) (هارون(جوانی است به نام ِایرین 

کليسای  و تمام خاندان پدریش جزو آنها مورمون هستند. ست ا بزرگ شدهمسيحی

 ناچار است دوره ای را به تبليغ کردن  بوده اند و اینک او نيز طبق سنت،عيسی مسيح

 در همين راستا به لس آنجلس می رود و در آنجا با .فرقه ی مورمون ها اختصاص دهد

در یک رستوران به همراه کریستين که جوانی پر شر و شور است .  می شودآشنا) steve sandvoss(پسری همجنس گرا به نام کریستين 

شرط بندی می کند که او را به به طرف خود بکشاند و با او بر سر پنجاه دالر  با ورود ِایرین به محله آنها کریستين با دوستانش .دوستانش کار می کند

کليسا از ارتباط آن دو مطلع شده و ِایرین را طرد به واسطه ی دیگر مبلغين، ی. ماجراسترابطه برقرار کند و باالخره هم موفق می شود و این آغاز 

 می دانند به طوریکه خودش هم  و باعث آبروریزی خانوادگیپدر و مادرش به سردی با او برخورد کرده و همه او را مجرم. کرده وبه خانه می فرستد

با کمک خواهرش  ولی گيردخودکشی می  تصميم به در این باره کابوس می بيند و در نهایتباور می کند که گناه بزرگی مرتکب شده و هر شب 

که رئيس کليسای عيسی مسيح در شهر خودشان است در جلسه ای که در ارتباط با بررسی این موضوع تشکيل می ِایرین پدر . نجات می یابد

 . و بيشتر برای حفظ مقام مذهبی و اداری اش بود نه کمک به فرزندشپيشنهاد ا. شود پيشنهاد می کند که او را تنبيه و درمان کنند

از سوی دیگر کریستين هم حس می کند واقعًا به ایِرن عالقه مند شده است و به جستجوی او می پردازد ولی هر بار که با خانه او تماس می گيرد 

در پایان فيلم ایرین که تصميم گرفته مِن واقعيش را بيابد، بين ! ا فراموش کندبا برخورد شدید مادرش رو به رو می شود و نااميد تصميم می گيرد او ر

خانواده و خودش مجبور به انتخاب می شود و از این ميان او می خواهد که خودش باشد بنابراین دوباره به لس آنجلس بر می گردد و آنجاست که آن 

 به طور اتفاقی با ایرین آشنا صاحب رستوران(  مالقات می کنند  در آنجا کار می کردیستين کری کهدو دوباره یکدیگر را به طور اتفاقی در رستوران

 مالقات کریستين پشيمان می شود به  از و از او می خواهد هر وقت کاری داشت با او تماس بگيرد و ایرین که بعد از آمدن به لس آنجلسشده بود

در پایان فيلم ما شاهد برگزاری جشن شکرگزاری هستيم در حالی که کریستين و ایرین در کنار  و) سراغ زنی می رود که به او قول کمک داده بود

 ...هم دعای شکرگزاری را می خوانند

با صراحت این مسئله را رد  " latter days" فيلم . مسئله تقابل دین با همجنسگرایی از دیرباز مورد توجه منتقدان و مخالفان این مسئله بوده است 

کند و نه تنها هيچ تقابلی بين دین و همجنسگرا نمی بيند بلکه دین را حامی ایرین که مظلوم واقع شده معرفی کرده وحتی در بخش هایی از می 
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عات در یکی از صحنه های فيلم زمانی که کریستين به دنبال شماره یا آدرسی از ایرین نااميدانه از اطال! (  پای معجزه را نيز به ميان می کشد فيلم

پرس و جو می کند، با حالتی عصبی و برای سرگرمی شماره هایی را روی کاغذ نقاشی می کند، در آخر ما متوجه می شویم که شماره هایی که 

 ! ).اوناخودآگاه نقاشی کرده دقيقًا همان شماره ی ایرین است

 و به معنای مسيحی Christian""در واقع " کریستين . " م استنکته ی دیگری که در این باره قابل توجه است، نام یکی از شخصيتهای اصلی فيل

 !بوده و در این فيلم یک پسر همجنسگراست

نگاهی به گذشته نشان می دهد که تا به امروز سينمای همجنسگرا یک سينمای معتبر و شناخته شده نبوده و اگر چه بارها و بارها به صورت 

لم های هاليوودی و سينمای سایر کشور ها از آن استفاده شده است، کارگردانان معموًال ریسک کار در حاشيه ای و یا به عنوان چاشنی طنز در في

البته بوده اند فيلم سازانی که فيلمهایی با مضمون همجنسگرایی ساخته اند اما این فيلم ها که . این حيطه چالش برانگيز را معقول نمی دانسته اند

لم هستند عمومًا فاقد بار معنوی بوده و یک سری نيمه پورن های بی ارزشند که می توان آنها را به نوعی توهين به اکثرًا فيلم کوتاه و یا تله في

در حقيقت نگاهی به این گونه فيلم ها این تفکر را در . مخاطب این فيلم ها و یا عدم شناخت صحيح مخاطب و نيازهای او از سوی سازندگان دانست

ز نظرسازندگان این فيلم ها مخاطب همجنسگرا تنها به مسائل سکسی و جنسی فکر کرده و در واقع یک همجنسگرا برای ذهن ایجاد می کند که ا

" همجنسگرا " لذت می برد و در این ميان افکار، احساسات و نيازهای روانی کسی که آنها  این همجنسگراست که فقط از سکس با همجنسش

ل این امر را همانطور که گفتيم می توان عدم شناخت آنها از مسئله همجنسگرایی دانست و اینکه یک فيلمساز دلي. می نامند اصًال اهميتی ندارد 

از دیدگاه خودش به مسایل نگاه کرده " بيرون گود ایستاده"که فيلمی اینگونه می سازد هيچ اطالعی از دنيای یک همجنسگرا ندارد او که به قول ما 

 brokeback "و  " latterdays" با تمام این احواالت خوشبختانه اخيرًا ظهور فيلم هایی چون . چشمه می گيردهمين جا سر و مشکل درست از

mountain " این اميد را با خود دارد که کم کم فيلمسازان، ایده آل ها و ارزش های مخاطب همجنسگرا را بهتر درک کرده و با دید بازتری به مسائل

 کوهستان بروکبک نصيب سازندگانش کرد تمام تابوهایی را که تا  جوایزی که فيلم. بپردازند) البته به صورت رسمی( ور مربوط به این جامعه نو ظه

کنون در رابطه با فيلم سازی در این حيطه مطرح بود ، شکست و نوید ساخت فيلمهایی اینچنين زیبا و پر بار را می دهد و اینکه انتظار فيلمهای زیبا و 

 .ساخته شده باشد انتظاری بيجا و دور از واقعيت نخواهد بود " ما"در آینده که برای تاثيرگذار 
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  دگرباشان ايرانی در جشنواره ونيز

 ) ونيز–جزیره ليدو (رافت  احمد

 

 را مثل  ]دگرباشان[ترانسسکوآل  اشد بتواند نقش يکهيچ وجه امکان ندارد که يک بازيگر هر چقدر هم توانمند ب هب«

 .»بازی کند ]دگرباشان[خود يک ترانسسکوآل 

 »خستگی«بهمن معتمدیان، کارگردان فيلم 

 

ايرانی  کارگردان جوان ايرانی، بهمن معتمديان، که در مورد دگرباشان ساخته» خستگی «فيلم 

 .درآمد ی ونيز به نمايشجشنواره سينماي شصت و پنجمين در سومين روز است،

دگرباش، شش پسر و يک دختر را در  بخشی از زندگی روزمره و مشکالت و معضالت هفت» خستگی«

 .داده است تهران امروزی به روی پرده سينما انتقال

شد در رابطه با اين فيلم که هم مستند و  بهمن معتمديان در کنفرانس مطبوعاتی اش که در ليدو برگزار

اما موقع فيلمبرداری . دقيق در واقع يک فيلمنامه کامال سکانس بندی شده و. فيلمنامه خيلی دقيق داشتم من يک« : است، می گويدهم داستانی

 .»نماندم خودم را نبستم و خيلی وفادار به فيلمنامه باقی

اين ضعف  در مورد سينما نداشتند احساس می کردم که آنها کار می کردم اصال زمينه ای به هرحال به اين دليل که آدم هايی که با«: وی می افزايد

عمال  توانم از اين فرصت استفاده کنم و بازی هايی بگيرم که از بازيگران حرفه ای به دليل اين که آنها آگاه نيستند و من می. بايد تبديل به قوت شود

 .»نمی توانستم بگيرم

برای من مهم تر اين بود که  فه ای در واقع در پی اين هستند که يک چيزی را نمايش بدهند امابازيگران حر به اين دليل که« :آقای معتمديان می گوید

 .»داشتند پرسوناژها مهم ترين وجهی داشتند اين بود که هر کدام يک چيزی را پنهان کردن اين. يک بازيگر چه چيزی را پنهان می کند

از بازيگر  اوال که استفاده«: و شرکت دادن دگرباشان در اين فيلم را اين چنين بر شمرد فه ایداليل عدم استفاده از بازيگران حر» خستگی «کارگردان 

اين است  دليل دوم هم. من عالقه ای به استفاده از بازيگر حرفه ای ندارم. را دارم حرفه ای و يا استفاده از نابازيگر يک سليقه است و من اين سليقه

  را مثل خود يک ترانسسکوآل ]دگرباشان[بتواند نقش يک ترانسسکوآل   بازيگر هرچقدر هم توانمند باشدکه به هيچ وجه امکان ندارد که يک

چون اين کار خيلی مثل بندبازی است و من بعيد . دلقک شود چون حتی در دراماتيک ترين قسمت هم ممکن است تبديل به.  بازی کند ]دگرباشان[

 .»دارد را دربياورد  ]دگرباشان[ترانسسکوآل بتواند ظرافت هايی يک  می دانم بازيگری

معاشرت کردم و به هرحال توانستم اين هفت نفر را ) با آنها) حدود يک سال اين که من چه جوری راضي شان کردم؛ «: کارگردان جوان می افزاید این

با ساخت اين فيلم کمکی می شود به وضعيت  کردنديکی از مهم ترين داليلش هم اين بود که اينها فکر می . فيلم بازی کنند  که در قانع کنم

 «.خودشان و بنابراين خيلی همدل شدند
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 »مشکل جامعه و خانواده است«

دولت، قوانين و يا مذهب نيست بلکه خانواده و جامعه است   با معتمديان معتقد است که در جمهوری اسالمی ايران، مشکل اصلی دگرباشان بهمن

 .نی که قصد تغيير جنسيت دارند برخوردار نيستپذيرفتن کسا که از ظرفيت

در کشور من دولت خيلی خوب عمل کرده است . است موضوع اين است که به نظر من اين مسئله يک مساله فرهنگی«: مورد می گويد وی در اين

دمکرات است و حتا قوانين ديگر  معههرچه قدر جا. من فکر می کنم اينجا هم همين طور باشد. که نمی پذيرند اما مشکل اصلی خود ملت هستند

بايد روی قضيه فرهنگ کار  اين که. و اين برمی گردد به خود ما. اين مساله مشکل دارند و نمی پذيرند هيچ مشکلی ندارند اما خود مردم به شدت با

هستم خانواده  ی است که من همين جوری کهفکر می کنم اشکال وقت. قانون ديگری حمايت کند فرد ديگر و يک نمی دانم چرا توقع داريم يک. بشود

 و اين از همان اول آزادی من را نقض می کند و. من باشم که آنها می خواهند می خواهند آن جوری. و اطرافيان من را همين طوری نمی پذيرند

 »مشکالت از همانجا شروع می شود

در بخش رقابتی و در بخش افق ها  کا مشغول به کارند، امير نادری و رامين بحرانی،کارگردان ايرانی که در آمري در روزهای آينده دو فيلم ديگر از دو

 .اکران خواهند شد

نگاران، عکاسان و فيلمبرداران و به ويژه بينندگان  سومين روز پنجاه و ششمين جشنواره سينمايی ونيز توجه منتقدين، روزنامه در همين حال در

  .آفرين اصلی آن، چارليز ترون بودو نقش » سوزان دشت«متمرکز بر فيلم 

به عنوان کارگردان است، از هم اکنون از » يک گرم بيست و«و » بابل«اثر گيولرمو آرياگا، فيلمنامه نويس معروف فيلم هايی چون  اين فيلم که اولين

  .کانديدای دريافت شير طاليی ونيز شده است سوی بسياری از منتقدين

 .را برای اجرای بسيار زيبايش دريافت کند دها نفر را به جزيره ليدو کشاند می تواند کاپ ولپی بهترين نقش آفرينجمعه ص چارليز ترون نيز که

http://www.radiofarda.com/Article/2008/08/31/f3_venice_Iranianfilm.html 
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 )دگرباش بودن و پناهجو بودن(خوابهای طاليی 

 آندرانيـــــــک

 م به چراغ ارگان سازمان دگرباشان جنسی ايرانیتقدي 

  

ميروم، هم احساسان موبورم گروه، گروه گرد  RFSL مثل جمعه هر هفته به گرد هم آيی های دوستانه فدراسيون همجنسگرايان سوئد موسوم به

 .سازند هم می آيند و خود را به تفريحی مشغول مي

ميشوم، فاصله ميزها از هم زياد نيستند اما همين فاصله  ز ميزها مينشينم و به هياهويشان خيرهکنم ميزي خالي پيدا کنم، پشت يکی ا مي سعي

کنم و از  ليوانی را از قهوه تلخ پر مي روم، شوم و به طرف آشپزخانه مي کند، از جا بلند مي کند، سرم درد مي جلوه مي اندک در نظرم بسيار

اطراف می اندازم تمام  گار ميز مذکور اشغال شده عادت ندارم سر ميز ديگران بنشينم، نگاهی بهان کنم ولی آشپزخانه به طرف ميزم حرکت مي

 ديده مي گيرم تا سر همان ميز قبلی بنشينم، کنار ميز دو نفر  تصميم مي.کند جلب مي ، چيزی دوباره نظرم را به طرف ميز خودم هستندميزها پر

رويم پسری نشسته با موهای بلند تيره چند برگه جلويش گذاشته و ه ب  رو.ن خطه اسکانديناوی نيستندشوند که از روی چهرهاشان پيدا بود اهل اي

می آورد، حالت صدايش چقدر آشناست مدتها بود که به  خورد از جيب کيفش موبايلش را بيرون  موبايلش زنگ مي.کرده استبه آنها مشغول  خود را

 .م می آمدم اما ديدار هموطنی هم احساس را تجربه نکرده بودمسوئد واحد استکهل فدراسيون همجنسگرايان

 !ميپرسم ايرانی هستيد؟

 !بله ، بله :گويد مکثی به همراه خنده ای تلخ تحويل داده مي

 ...دهد رضا هستم بيست ساله ادامه مي

چه واکنشی بايد نشان دهم راستش در اين ميانه  دانستم نمي

ند اما، اما هم وطن بودن و هم شمار بي اسکانديناوی هم وطنان ما

تاريکی طوالنی زمستان استکهلم  احساس بودن در اين روزهای آغاز

مطمئنا تمامی دگرباشان  تصويری مخصوص به خود دارد، تصويری که

 .مهاجر اروپا با آن به خوبی آشنايند

گويم خوشوقتم آندرانيک هستم بيست ساله و شروع به صحبت از  مي

 ! چه شد چطور آمد و جرمش چه بود و حدشکنيم که هر دری مي

کنيم که خوب بر آنها وفق کامل داريم، از هياهو  مي کنم، چندين دقيقه است که داستانهای براي هم تعريف نزديکي خاصي به رضا مي احساس

کشد  کت سيگارش را بيرون ميپا کند از جيب جلوی کيفش به کلی غافل مانده ايم، رضا هم سرش به شدن درد مي های هم احساسن مو بورمان

 .کشم گويم ممنونم من اليت نمي و مي دارم مي کند و من هم کيفم را بر با دست سيگاری تعارف مي

جلوی درب ورودی برويم، دختر نوجوانی که تاکنون بدون  شويم تا برای سيگار کشيدن به بيرون محوطه و دهد از جا بلند مي ايی تحويل مي خنده

 !کشيدن ميرويد ببخشيد از کدام طرف برای سيگار: بين ما به نقطه ايی خيره شده بود گفت ه ايیکوچکترين مکالم

 بودم که نتوانستم کوچکترين حدسی بزنم که او هم ميتواند هم وطنی باشد، هم نقدر در هم صحبتی و شايد هم دردی با رضا خود را گم کردهآ

 !احساس

کردم، از  وطن در اين روزهای بی اعتنايی آسمان استکهلم برخورد مي بود که به دو هم احساس هماحساسی عجيب داشتم آخر اين اولين باری 
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 .رويم بيرون مي دارد و سه نفری از محوطه بلند ميشود موبايل و سيگارش را روی ميز بر مي روی صندلی

فضای  زنيم، دودی غليظ د، پکهای قايمی به سيگار ميشون بارد، سيگارها روشن مي مي  گرفته وشدتباريد  بارانی که از صبح اندک اندک مي

 .کند باالی سر را پر مي

زديم  که حدس نمي هنوز خودمان را معرفی نکرده ايم البته ببيخشيد ما انقدر در بحث غرق بوديم گويم ما کنم و مي روبه دختر هم احساسم مي

 ...شما هم

  شار هستم هجده سالگويد ملطفت بودم، کند و مي حرفم را بی پرده قطع مي

 .گرديم مي رسد، به محوطه باز سيگارها با پکهای سنگين به آخر مي 

 از او می پرسم که آيا تنهاست؟

 کند کشد و مکث مي صورتش را در هم مي

 .اگر راحت نيستی مجبور نيستی جواب دهي: ميگويم

اين چهار سال اخير را به زندگي پنهان روی آورده و در  ت که او همشود که ساکن استکهلم اس گويد پدرش ده سال مي کند و مي را قطع مي حرفم

 .هم به همراه مادرش از ايران خارج شده است حدود هشت ماه قبل او

 .خوشحالم که چيزی را داری که بسياری از مهاجران و االلخصوص مهاجران هم احساس از آن محرومند و آن امنيت محيط خانوادگيست: گويم مي

 دهد نشيند و به ادامه صحبتم گوش مي يی حق به جانب دست به سينه ميبا چهره ا

برای اولين بار بعد از ده سال پدرت را دوباره ديدی چه  زمانی که پدرت از ايران خارج شد تو هشت سال بيشتر نداشتی، وقتی: دهم مي ادامه

 حسی داشتي؟

 !کني خيلی زود قضاوت مي: گويد کنم مي وقتی حرفم را تمام مي

 !از پاسخش که اين طور بی پرده بود جا خوردم

به طول نيانجاميد وقتی که از هويت جنسی دختری که در  در آغاز پدرم خيلی خوشحال بود و من هم به تبع آن، ولی اين شادی خيلی: داد ادامه

 .در ماههای اول خواموش و سرد شد الهبيشتر از هشت سال نداشت، آگاه شد، تمام آن دلتنگيها و شوق ديدار ده س  آخرين بدرود هنگام

که باالجبار از  گويد، از روزهايی صدايش هويداست از روزهايی که در ايران پشت سر گذاشته مي کند و با همان اقتداری که در کمی مکث مي

نوجوان  گويد و از حتک حرمت يک دختر گويد، از شالق مي هم احساسانش در تهران مي خانواده خود دوری گزيده، از مکانهايی که تنها اماکن ديدار

 شود و از کنار ميز بلند مي شده بود، لحظه ايي صدايش قطع مي تنها به جرم احساسش، حالت چهرش تغيير کرد گويي اقتدار صدايش شکسته

 .گردد مي چند لحظه بعد بر گويد شود، مي

 .شود  نگاههايمان به پايين متمايل ميکنيم و بهد من و رضا همچنان ساکتيم لحظه به چشمان همديگر نگاه مي

شود، چشمانش  چهره آذين کرده به طرف ميز نزديک مي لحظه بعد از ميان جمعيت با همان قدمهای استوارش در حالي که لبخندي مصنوعي چند

 .نشيند دارد و روي صندلي مي گيتاری بر مي روي ديوار کمی سرخند و ملتهب، از

 ...شناختيم مان اجازه سخنی نداديم چون هم آن خنده های مصنوعی و هم آن چشمان سرخ و ملتهب را خوب مينه من و نه رضا ديگر به خود

بودم که هيچ چيزی جز قطعه خوابهای طاليی گويای کالم  شد مطمئن قطعه خوابهای طاليی اثر استاد معروفی از گيتار به آرامی شنيده مي صدای

 .شار نبود

برای بار ديگر سه مهاجر با موهای تيره جلوی درب ساختمانی   و کمرنگ شد و پس از چند دقيقهخاموشروی دهانه گيتار نتهای پاياني قطعه  آخرين

 .گيرد مي و بار ديگر دود سيگار محوطه جلوي ساختمان را فرا شوند بزرگ جمع مي
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 یک لزبين ایرانی از رشت تا کاليفرنيا

 آرشام پارسی

 ترجمه ی آراد

 

 .را برای خوانندگان چراغ معرفی کنيدلطفا خودتان 

.  در رشت به دنيا آمدم١٩۵٨در سال . اسم من مليحه کيگاسری است

 ١٩٧٨در سال . دو برادر و دو خواهر دارم. کوچکترین عضو خانواده هستم

پس از . وقتی که دوره ی دبيرستانم را به اتمام رساندم، به انگلستان رفتم

موفق شدن در آزمون کنکور، ليسانسم را در آن به ایران برگشتم و پس از 

 . رشته ی مترجمی زبان و ادبيات انگليسی گرفتم

مصادف شد، که در " انقالب فرهنگی"اواخر سال اول ورود من به دانشگاه با 

تالش کرد تا تمام دانشجویانی را که عقاید ضد دین محور طی آن دولت 

ازگشت به دانشگاه برای یک بدون شانسی برای ب. انقالبی دارند اخراج کند

در اسپانيا . تعطيالت دو هفته ای به اسپانيا رفتم که دو سال طول کشيد

زبان اسپانيایی یاد گرفتم و زندگی خودم را از طریق ترجمه برای ایرانيانی که 

خود  کارت های اقامت درخواست اقامت در اسپانيا داشتند یا منتظر رسيدن

 .بودند گذراندم

 با یک ویزای تحصيلی به برکلی در کاليفرنيا نقل مکان کردم و ١٩٨٢در سال 

من از برکلی در جامعه شناسی در . ساکن شدم  Bayدر منطقه ی خليجی 

پس از آن که . گرایش اقتصاد سياسیِ  جوامع صنعتی فارغ التحصيل شدم

ت کردم که به من اجازه می داد در زمينه ی حقوق  دریافحقوقی سال مدیر یک موسسه ی اقتصادی بودم، یک گواهی نامه ی ٢٠برای مدت 

 .مهاجرت کار کنم و دانش زبان و مهارت های قانونی خودم را در راستای پيشبرد اهداف مهاجران در ایاالت متحده به کار بگيرم

 برای شما چه معنایی دارد؟" حقوق بشر"

این حقوق غالبا توسط دولت ها و یا حتی عرف .  به شما داده می شودبه نظر من حقوق بشر اساسی ترین حقوقی است که توسط قوانين جوامع

همانطور که از قبل هم گفته شده، . این حقوق شامل حمایت و محافظت از حقوق اقليت ها در برابر اکثریت می باشد. جوامع نادیده گرفته می شود

برخی از گروه های اقليت . تند که توسط حکومت قانون اداره می شوند فرزندان قوانين هستند و حقوق بشر تنها در جوامعی قابل اجرا هس،حقوق

الزم به ذکر . مانند همجنس گرایان، سياهان و زنان تنها در جوامعی قادر به اثبات حقوق خود هستند که دموکراتيک بوده و توسط قانون اداره شوند

ق خود به عنوان یک گروه اقليت هستند چرا که مردان دستيابی به قانون و است که زنان تنها گروه اقليتی می باشند که نياز به طلب کردن حقو

 .قدرت را به صورت تاریخی مسلم کرده اند
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 کی و چگونه شما به گرایش جنسی خود پی بردید؟

ما همچنين . شترک ما نبود ساله بودم، من و بهترین دوستم برای بهترین بودن در کالس با هم رقابت می کردیم ولی این تنها نقطه ی م٧ زمانی که 

در عوض بازی .  همچنان که رشد می کردم مجذوب پسرها نبودم اما از همراهی و بودن با دخترها لذت می بردم . داشتيم و حسبه همدیگر عالقه

 .کردن با عروسک ها، من بازی کردن با لگو، تعمير چيزها و خواندن مجالت علمی را دوست داشتم

به وضوح به یاد دارم که مادر من . من دو دختر خاله داشتم که لزبين بودند. ن باعث شده بود که بسيار روشنفکر باشندشمالی بودِن والدین م

اگرچه خاله ی من به اینکه دخترش یک دوست دختر . همانطور که باید برای ما لباس می خرید برای دوست دختِر دختِر خواهرش هم لباس می خرید

 .ما رابطه ی آنها را تحمل می کرددارد افتخار نمی کرد ا

 ساله بودم، به من  گفت خودم را همانطور که هستم بپذیرم ١۶زمانی که من . برای من هم مادر من قبل از خود من فهميد که من یک لزبين هستم

من نصيحت مادرم را . سخت بودفهميدن شنا کردن مخالف جریان رود . بهتر است از اینکه تالش کنم چيزی باشم که نيستم و دوست پسر بگيرم

مالقات یک لزبين آمریکایی در برکلی بود که . م شوبه اصطالح خوبندیده گرفتم و با انتخاب یک دوست پسر در سال اول ورود به دانشگاه تالش کردم 

 . به خودم و به دنيا آوردامن ر

  جنسی را چگونه توصيح می دهيد؟هایگوناگونی شما جامعه ی ایرانی زمان جوانی خودتان و نگرش آنها نسبت به 

یکی از اولين خاطرات من .  محدود به زندگی در رشت و تهران می شودگوناگونی های جنسیتجربه های من در مورد نگرش جامعه ی ایران در مورد 

ک مرد گی آمریکایی که به دنبال می رفتيم، یبود  Jorra  نامشمربوط به زمان بزرگ شدن من در رشت هست که من به همراه مادرم پيش خياط او

در زمانی که گی بودن چيز قابل افتخاری نبود، من افرادی را به خاطر دارم که در مال عام گی و . کسب مهارت به عنوان یک طراح لباس عالی بود

پخش می شد که یکی از شخصيت " ایتالياایتاليا "زمانی که من در حال بزرگ شدن بودم یک برنامه ی تلویزیونی بسيار محبوب به اسم . لزبين بودند

دختر . در زمانی که گی بودن یک تابو بود همچنين قابل تحمل نيز بود. های اصلی آن یک مرد گی به اسم هوشی بود که آرایشگر موی خانم ها بود

 . خاله ی لزبين من هم در رشت یک داروخانه ی بسيار معروف داشت

 تباط هستيد؟آیا شما با لزبين های ایرانی در ار

همچنين تعداد کمی لزبين ایرانی دیگر می شناسم اما متاسفانه با آنها .  سال پيش در برکلی دیدم ارتباط نزدیکی دارم٢۵من با یک لزبين ایرانی که 

 تماس ما با لزبين . سال است که با هم هستيم و هر دوی ما زندگی های بسيار شلوغی را اداره می کنيم١٢من و همسرم . ارتباط نزدیکی ندارم

ها در کل و لزبين های ایرانی به طور خاص محدود است، اما رقبای فوتبال ما که نوبت های زیادی با هم بازی می کنيم یک زوج گی هستند، یکی از 

 .آنها ایرانی و دیگری از گوام

پيش ازدواج کردید و شما اولين لزبين ایرانی بودید که در ، شما و دوست دخترتان چند ماه  می گویم و بهترین ها را برای شما آرزو می کنمتبریک

 چرا شما تصميم به ازدواج گرفتيد و ازدواج چه مفهومی برای شما دارد؟. کاليفرنيا ازدواج کردید

وصياتی را که دوست اليزابت و من قبل از اینکه همدیگر را مالقات کنيم، مستقل از یکدیگر هر یک ليستی از خص. تشکر می کنم از آرزوهای خوبتان

زمانی که من او را مالقات کردم متوجه شدم که او نه تنها تمام آن شرایط را به طور کامل دارد . داریم پارتنر آینده مان داشته باشد تهيه کرده بودیم

 چرا که نمی توانم .بود سفرش دهمکه نمی توانستم او را این گونه اگر دوست دختر پيدا کردن سفارشی بود حتی . بلکه بسيار از آنها فراتر است

فکرکنم این سوال شما را که چرا با او ازدواج کردم می . تصور کنم که تمام این خصوصيات عالی که در او وجود دارند بتوانند در یک انسان جمع باشند

 . دهد
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واج زوج های همجنس را صادر کرد، روز قبل از روز  دستور اجرای اجازه ی ازدGavin Newsom، زمانی که شهردار ٢٠٠۴ فوریه ١٣ما اولين بار در 

در .  همجنس گرا من جمله ما را لغو کرد٨٠٠٠ دیوان عالی کاليفرنيا ازدواج ٢٠٠۴در آگوست . سن فرانسيسکو ازدواج کردیم والنتاین در شهرداری

م کرد که جلوگيری از ازدواج زوج های همجنس نقض  زوج های همجنس را از ازدواج محروم کرده بود اعال٢٠٠۴ همان دیوان که در سال ٢٠٠٨ سال

اعالم کرد که  است جمهوری خواه که عضو حزب Roland George يس دیوان عالی کاليفرنيا ئر. حقوق آنها تحت قانون اساسی کاليفرنيا می باشد

 و آنها را در رده ی ی دامن می زنده بحرانمحروم کردن زوج های همجنس از حقوق قانونی آنها مبنی بر ازدواج با کسانی که دوست دارند ب

همسر من اليزابت، که یک وکيل .  آنها پذیرفتند که زوج های همجنس حق دارند ازدواج کنند ٢٠٠٨ ژوئن ١٧از . شهروندی دسته دو جای می دهد

اولين از همان ، دقيقًا  تبادل نظر پرداختدر این رابطه با دولت به بحث وحقوق اجتماعی در سن فرانسيسکو است از جمله ی اولين کسانی بود که

 . روزی که زوج های همجنس به طور قانونی در کاليفرنيا قادر به ازدواج بودند

تقریبًا در تمام  .برای من ازدواج اعالم تعهد من در حضور دوستانمان و خانواده هامان به عنوان شاهد این تعهد به کسی است که دوستش دارم

. عبارت ازدواج معنای واضحی در قوانين فدرالی و ایالتی دارد. دواج کرده از قوانينی که جامعه ی آنها را اداره می کند بهره می برندجوامع زوج های از

بودند، زوج های همجنس نمی " مشارکت خانوادگی"قادر به  بهره بردن از ) و تعدادی از زوج های همجنس( زمانی که زوج های غيرهمجنس

ور کامل از مزایای قوانينی که در همان زمان وضع شده بود بهره ببرند تا زمانی که ممنوعيت ازدواج همجنس ها توسط دیوان عالی توانستند به ط

همانطور که احتماال می دانيد، ازدواج در کاليفرنيا توسط دولت فدرال ایاالت متحده به رسميت شناخته نشده است، از این رو . کاليفرنيا مرتفع شد

 .ور که زوج های همجنس می توانند از حقوق خود در کاليفرنيا لذت ببرند، نمی توانند از حقوق فدرالی خود بهره ای داشته باشندهمانط

 ازدواج چه معنایی برای خانواده های شما دارد؟

ازدواج برای ما و اعضای خانواده ی ما خصوصًا مادر اليزابت یک دنيا 

د یک قاضی است بسيار خوشحال بود مادر اليزابت که خو. مفهوم دارد

که قانونی که او در شغل خود از آن دفاع کرده است، باالخره به 

چهار . دخترش اجازه می دهد با کسی که دوست دارد ازدواج کند

سال پيش زمانی که ما اولين بار ازدواج کردیم، من متوجه شدم که با 

ن بسيار وجود این که او هميشه بسيار مرا دوست داشت و با م

می که دید دختر او با من ازدواج کرد مرا عضوی از امهربان بود، هنگ

 !فکر کنم بعضی مردم سنتی هستند. خانواده محسوب کرد

 در ٢٠٠٨همچنين برداشته شدن ممنوعيت ازدواج همجنس ها در می 

. ا آشکارا ابراز کنند و حقوق گی ها نيز بسط داده شدکاليفرنيا باعث شد تعداد بيشتری از زوج های همجنس عشق و عالقه ی خودشان به دیگری ر

به دليل تصدیق اجتماعی برخی حقوق گی ها، تعداد کمتری نوجوان گی دست به خودکشی خواهند زد و تعداد بيشتری همجنس گرا قادر خواهند 

 . حقوق گی ها را در سراسر دنيا توسعه دهدبود از انزوای خود بيرون آمده و آزادانه زندگی کنند و توده ی مهم قابل دیدنی بسازند که 

 آیا شما برنامه ای برای داشتن یک عضو دیگر در خانواده تان دارید؟ یک فرزند جذاب؟

خوشبختانه هر دوی ما بر این عقيده بودیم که در . قبل از اینکه من و اليزابت در مورد رابطه مان جدی باشيم، گفتگویی در مورد داشتن بچه داشتيم

همچنين هر دوی ما . حاضر هم دنيا پرجمعيت است و داشتن بچه زندگی های ما و تمرکز ما را از انجام آنچه برای ما مهم است تغيير می دهدحال 

 .مسافرت و دیدن زندگی مردم دیگر را دوست داریم، داشتن بچه مسافرت های ما را اگر سخت نکند متفاوت خواهد کرد
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 زبين های ایرانی اطالعی دارید؟ آیا شما مجله ی همجنس من را می شناسيد؟آیا شما در مورد فعاليت های ل

منتظر خواندن مقاله های قبلی و تازه ی . من تا کنون در فعاليت های لزبين های ایرانی سهيم نبوده ام و تنها اخيرًا مجله ی همجنس من را شناختم

 .آنها در اولين فرصت ممکن هستم

 گرباشان ایرانی چيست؟نظر شما راجع به سازمان د

من آرشام پارسی را در . من اخيرًا با این سازمان آشنا شدم و فکر می کنم منبع بسيار خوبی برای دگرباشان ایرانی داخل و خارج از ایران می باشد

Mountain View هنگاميکه در حال مصاحبه با افراد Iranicaباره ی همجنس گرایان ایرانی بود،  و رادیوی جوانان ایرانی برای تهيه ی برنامه ای در

 پر شور در راه حقوق دگرباشان  حقوق بشرمن بسيار تحت تاثير آرشام قرار گرفتم و این حقيقت که عليرغم جوان بودن، او یک فعال. مالقات کردم

 .  ایرانی بود

 شما در مورد وضعيت دگرباشان در ایران اطالعی دارید؟

من همچنين یک دوست لزبين . شان در ایران محدود به چيزی است که رسانه های غربی پوشش می دهنداطالعات من در مورد وضعيت دگربا

ایرانی دارم که هر سال برای دیدن خانواده اش به ایران سفر می کند و تجربياتش در مورد دیدار ایران به عنوان یک لزبين را در اختيار من قرار می 

 . دهد

 می تواند با دیگر جنبش ها در ایران کار کند؟جنبش دگرباشان ایرانی چگونه 

من زیاد با جنبش دگرباشان یا دیگر جنبش ها در ایران آشنا نيستم اما . فاصله ی جغرافيایی از ایران برای من فاصله ای احساسی ساخته است

عضای گروه های اقليت هایی مانند یهودیان و بهایيان  مانند زنان، ا و تحت فشارتصور می کنم همکاری گردن و الحاق نيروها با دیگر گروه های محروم

 .می تواند موقعيت آنها را تقویت کند

 چگونه سازمان های غربی می توانند جنبش ما را حمایت کنند؟

باشان را رسانه های غربی در حال اجرای یک امر مفيد می باشند که همان نشان دادن سبعيتی است که رژیم ایران روی آن سرپوش گذاشته و دگر

سازمان کارزار همکاری با . اعدام همجنس گرایان این بهانه را برای رسانه های غربی، البته نه رسانه های موج ساز فراهم آورد. در ایران می کشد

 .کرد روابط عمومی و حتی راه پيدا کردن به رسانه های موج ساز کمک خواهد  کارزار  و بقيه ی سازمان های غير دولتی، بهحقوق بشر

 آیا شما نسبت به تغييرات برای دگرباشان در ایران خوشبين هستيد؟ 

درست است که . ایران بی قانون ترین کشوری است که من تا کنون بوده ام. همانطور که پيشتر هم اشاره کردم، حقوق فرزندان قوانين هستند

 آن کشورها شما می توانيد هزینه ی بيرون آمدن از آنها را پرداخته و بسياری از کشورهای جهان سوم بی قانون و فاسد هستند اما در بسياری از

قبًال اليزابت اصرار داشت که ما باید به ایران برویم و . در ایران شما باید هزینه ها را پرداخت کنيد ولی همچنان قادر به بيرون آمدن نيستيد. خارج شوید

در واقع من به خدا اعتقاد ندارم، اما (. واهيد شدخبه ایران می روید و با اراده ی خدا از آن خارج جواب من هميشه این بود که شما با اراده ی خودتان 

بسيار تصادفی است که شما برای انجام کاری بيرون رفته و با فرد ). گاهی اوقات می توان از اعتقاد به خدا برای نشان دادن یک نکته استفاده کرد

 . اموران انقالبی داشته باشد برخورد کنيد و این احتماال آخر کار شما خواهد بوداشتباهی که اتصالی به پليس یا م

در هر جای دنيا خصوصًا در . با این وجود من نسبت به پيشرفت حقوق دگرباشان در دنيا به طور عام و در ایران به طور خاص خوشبين هستم
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قبل از این . ، اما تقریبًا در اغلب این کشورها مردم از تامين قانونی لذت می برندکشورهای غربی افراد جوان تر مخالف حقوق همجنس گرایان نيستند

اما به بعضی دالیل بنيادگرایی . که دگرباشان ایرانی بتوانند از حقوق خود استفاده کنند، جامعه ی ایران باید به یک جامعه ی دموکراتيک تبدیل شود

 اداره شود، از این رو دین محورهيچ کشور دموکراتی را نمی شناسم که توسط یک دولت من . مذهبی و دموکراسی غيرقابل جمع می باشند

 .دگرباشان ایرانی باید از مشارکت با سایر نيروها برای دستيابی به دموکراسی بهره بگيرند

 اگر کسی از شما بخواهد که پيغامی برای تمام دگرباشان ایرانی بفرستيد چه خواهيد گفت؟

از من پرسيده شد در این روز تاریخی چه احساسی دارم؟ . حقوق بشر مصاحبه شدمسازمان کارزار ليزابت ازدواج کردیم من توسط روزی که من و ا

از آنجا که من می دانستم که در همين زمان که من جشن می . من گفتم به دست آوردن حق برای ازدواج با عشِق زندگی ام تلخ و شيرین بود

 .  من در فشار زندگی می کنند و حتی موجودیت آنها در ایران در خطر استدگرباشران گيرم، برادران و خواه

در توسعه تغييرات رخ می دهد، گاهی به تندی و گاهی به . عليرغم تمام این مشکالت، اجتماع دگرباشان ایرانی باید برای فردا اميد داشته باشند

امع غربی جهش بزرگی به جلو داشته است، در حاليکه در بقيه ی قسمت های دنيا من حقوق گی ها در کاليفرنيا و دیگر بخش های جو. آرامی

بيست سال پيش به دست آوردن حق برای ازدواج برای بسياری زوج های همجنس غير قابل پيش بينی بود، اما . جمله ایران به آرامی جلو می رود

 مایلی با اولين قدم آغاز می شود و بر طبق ١٠٠٠سفری . م برداشت می کنيمهم اکنون ما حاصل آن چيزی را که سال ها پيش بذرافشانی کردی

 . مدارکی که من درباره ی زندگی دگرباشان ایرانی دیده ام، می دانم که آنها قدم های بسياری  به سوی برابری برداشته اند

 .تشکر می کنم از وقت شما و به اميد حمایت و همکاری شما در آینده

 تماس mali.kigasari@gmail.comخوانندگان شما می توانند با من با آدرس . فرصت و دعوت شما برای این گفتگو تشکر می کنممن هم از این 

 . داشته باشند
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 چه باید در مورد سکس دهانی و ارتباط آن با ایدز باید بدانيمآن 

 کاميار مسافر

 

 س دهانی یک فعاليت جنسی متداولسک

سکس دهانی شامل دادن یا گرفتن تحریک دهانی از طریق ساک زدن یا ليس زدن آلت جنسی مردانه، آلت 

مطالعات نشان می دهد که سکس دهانی عمومًا در اعمال سکسی مرد و . جنسی زنانه و یا سوراخ مقعد است

بعالوه بسياری، سکس دهانی را به عنوان . بالغ صورت می گيردزن و دو همجنس در سنين مختلف و نيز در افراد نا

 . یک عمل جنسی امن و بی خطر عنوان می کنند

 سکس دهانی سکس کامًال امنی به شمار نمی رود

 یکی از  تشخيص داده شده یا وضعيتHIVبه ویژه اگر یکی از طرفين آلوده به . مثل هر فعاليت جنسی، سکس دهانی نيز خطراتی را در پی دارد

اجتناب .  و سایر بيماری های مقاربتی گرددHIVمطالعات متعدد نشان می دهد که سکس دهانی می تواند منجر به انتقال . طرفين مشخص نباشد

 طریق  ازHIVتنها راه هایی هستند که کامًال فرد را از ابتال به ) تک همسره(از سکس دهانی و مقعدی و واژنی یا داشتن سکس با همسر مونوگام 

 . سکس کامًال محافظت می کند

 HIVسکس دهانی و خطر انتقال 

خطر انتقال ایدز از شریک جنسی بيمار از طریق سکس دهانی بسيار کمتر از خطر آن از طریق سکس مقعدی و یا واژنی است و به این دليل اندازه 

 به عالوه از آنجایی که اکثر افراد سکس دهانی را همراه با سایر . به عنوان نتيجه ای سکس دهانی بسيار مشکل استHIVگيری دقيق خطر انتقال 

در نهایت . اعمال جنسی مقعدی و واژنی با هم  انجام می دهند، لذا تعيين اینکه آیا انتقال بيماری از کدام طریق صورت گرفته نيز بسيار دشوار است

حتی حاصل از یک (هد که از آن قبيل می توان به زخم دهانی کوچک  را از طریق سکس دهانی افزایش دHIVعواملی ممکن است خطر انتقال 

جواب . یا بزرگ، ترشحات همراه با خون، زخم های آلت تناسلی و حضور سایر بيماری های انتقال یابنده از طریق سکس اشاره نمود) مسواک زدن

هر . مثبت استاینکه آیا امکان انتقال از طریق مبادرت و یا دریافت سکس دهانی دجود دارد 

هيچ کس به روشنی نمی داند که اندازه این . چند موارد بسيار اندکی از آن دیده شده است

در صورت دریافت آب منی و یا پيش منی و خون و مایع واژنی بلع شدن آن از . خطر چقدر است

در صورت بلعيده نشدن هم سلول های دهانی . سوی فرد سالم احتمال انتقال باالتر می رود

ممکن است به ویروس اجازه ورود به داخل بدن را ) حتی در جد ميکروسکوپی(آسيب دیده فرد 

 . لذا مسواک قبل و بعد از سکس مطلقًا توصيه نمی شود. بدهد

در صورتيکه یه سکس دهانی مبادرت می کنيد و شریک جنسی شما مرد است از کاندوم 

دوم پالسنيکی در صورتيکه یکی از شما کان. التکس بر روی آلت جنسی مردانه استفاده کنيد

 . به التکس آلرژی دارید توصيه می شود

مطالعات نشان داده که استفاده از کاندوم التکس در جلوگيری از انتقال در صورت استفاده 

 . درست و مداوم بسيار مؤثر است هر چند کامل نيست

مثل یک کاندوم بریده شده و باز شده بين (د از حائل هایی از جنس التکس در صورتيکه شریک حنسی شما زن است و شما قصد سکس دهانی داری
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پالستيک مورد استفاده برای بسته بندی مواد غذایی نيز . این کار از ورود خون و یا مایع واژنی به دهان جلوگيری می کند. دهان و واژن استفاده کنيد

 .می تواند مورد استفاده قرار گيرد

 . از همان التکس به عنوان حائل استفاده کنيد. ی شما مرد و یا زن است و شما به سکس دهانی مقعدی مبادرت می کنيددر صورتيکه شریک جنس

حتما از کاندوم جدید بر روی آلت جنسی مصنوعی . در صورتيکه از وسایل مصنوعی مثل دیلدوها و ویيریتورها به عنوان مشترک استفاده می کنيد

 . استفاده کنيد

این به این معنی . استفاده می کنند) از نظر تئوری (  Theorerical بحث می کنند همواره از واژه HIVل زمانيکه دانشمندان از خطر انتقال در هر حا

ه است که خطر تئوریکی به معنی است که انتقال آلودی از فرد بيمار به فرد سالم امکان پذیر است، حتی اگر چه مدرک عملی دال بر آن وجود نداشت

در واقع احتمال تئوریکی به این معنی نيست که احتماًال این پدیده اتفاق بيافتد و تنها شاید این کار . خطر تئوریک با احتمال انتقال یکی نيست. باشد

 .عملی شود
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 با یک همجنسگرا در انگلستان

 ایمان

 

 ن را معرفیالطفا خودت.  این مصاحبه را برای چاپ در نشریه ی چراغ، ماهنامه ی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی تهيه می کنممن ایمان هستم و

 کنيد؟

 ست که در انگلستان زندگی میا سال  هفتاز اکنون بيش هستم و متولد تهرانهمجنسگرا و .  دارم سال سی و سه.من مجتبی برازنده هستم

 .کنم

 دارد؟ این چه مفهومی برای شما. ا یک همجنسگرای ایرانی معرفی کردیدخودتان رشما 

این . و همجنسگرا بودن گرایش جنسی مناست رانی بودن مليت من یا .متفاوت هستند رانی بودن و همجنسگرا بودن کامال از همیباید بگویم که ا

 .شودبا هم اشتباه گرفته  دو نباید

 چطور شد که همجنسگرا شدید؟

باشد و این مغز  علم ثابت کرده که گرایش جنسی کامال مربوط به مغز انسان می این را امروزه .یعنی همجنسگرا متولد شدم .نسگرا بودممن همج

ی من یا یک صاین انتخاب شخ شده ام و پس من به خواست خداوند همانگونه که قرار بوده خلق .کند تمایل جنسی فرد را تعيين می هستش که

 .ت اسنبوده هوس

 کنيد؟ ن تعریف میابا محيط زندگيت ن رااشما به عنوان یک همجنسگرای ایرانی چگونه روابط خودت

باید بگویم با اتفاقات اخيری که ، کنم عنوان یک همجنسگرا به مردم اینجا معرفی می مليت خودم را به اگر منظور شما این است که چگونه فرهنگ و

وظيفه من دادن اطالعات درست ...  در نيویورک ونژاداحمدی   که در اخبار دنيا به شدت سر و صدا کرده و حرفهایایران درباره همجنسگرایان افتاده در

رفتار نادرست حکومت ایران به پای  چرا که نباید .ست که در محيط اطراف من هستنداافرادی  ن دسته ازآمردم ایران به  در مورد حکومت و در مورد

تمام تالش  و نندارا بدوجود دارد فاصله ای که بين حکومت و مردم ایران  و  دنيا باید تفاوتتمام  و اذهان عمومی مردم درمردم ایران گذاشته بشود

 .تبدیل کنيم خودم را ميکنم که ایران را به سرزمينی امن برای همه همجنسگرایان دنيا

 بدیل کنيد؟همجنسگرایان ت يد ایران را به سرزمينی امن برای همهانشما چطور ميتو

ی به ژتکنولو بایست از این  به نظر من می.ی مهمترین ابزار دست ماستژتکنولو و ایناست  رسانی عم که قرن حاضر قرن اطالعات و اطالویباید بگ

درست را طریق این ارتباطات گسترده هست که ميتوانيم اطالعت  از .شکل صحيح برای گرفتن حق مدنی همه همجنسگرایان ایرانی استفاده شود

ریف عشده را از بين ببریم و ت  در گذشته از یک همجنسگرا در اذهان مردم ایران گذاشتهغلطنچه که به صورت آبرسانيم و  به گوش احاد ملت ایران

 . جایگزین نمایيمن را همانگونه که هست آدرست و علمی 

 ؟دهيدبيشتر توضيح  نسگرایانتغيير نگاه و قضاوت مردم ایران نسبت به همجآیا ممکن است در ارتبط با 

 آگاه ناخودش با منطق ع در همه جای کشورايم و نسل جدید و نسل قدیم اجتمهاختيار مردم قرار بد وقتی که اطالعات صحيح علمی و منطقی را در

رد و بدین ترتيب ایران توسط قدرت نها تغيير پيدا خواهد کآدیدگاه  قضاوت و .لط را متوجه خواهند شدغ با توجه به این اطالعات فرق درست و کنيم

ل با همجنسگرایان کنونی ایران اجازه اینچنين اعما به مکانی امن برای همجنسگرایان تبدیل خواهد شد و به حکومتهایی از قبيل حکومت مردم ایران

 .داده نخواهد شد
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 شود؟ نگاه می اکنون چگونه به همجنسگرایان در ایرانم کنيد ه شما فکر می

قضاوت و نگاه درستی به ،  درصد مردم ميباشند٨٠بگویم متاسفانه بيش از  ت صحيح توسط عامه مردم ایران که ميتوانما نداشتن اطالعبه دليل

 . ندارند همجنسگرایان

که شما  و جنایاتیمثل این حکومت اسالمی ایران . آنها را مستوجب مرگ می دانندو   را منشا فساد و انحراف و ابتذال در اجتماع ميدانندماگروهی 

 . شاهد هستيد

 ...نهایی که پيشنهاد تغيير جنسيت را دارند وآمثل  .ما هستند درمان در پیکنند و   نگاه میماگروهی مانند بيمار به 

 .شما کم و بيش با اطالع هستيد ن را دارند کهاهر یک از این گروههای مختلف تفسير طوالنی خودش. و تعدادی هم قضاوت درست

 بفرمایيد؟ کر از شما اگر مطلب پایانی داریدبا تش

به .  چراغ خاموشی نيستآئين. کنم شما خواندم و خيلی زیبا بود تمام می م را با این جمله که در مجلهیکنم و حرفها من هم از شما تشکر می

 روزهای خوب  اميد
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Iranian President Mahmoud Ahmadinejad  

on Iran-Iraq Relations, Iran’s Persecution of Gays and the Future of Israel-Palestine 

Democracy Now 

September 26, 08 

http://www.democracynow.org/2008/9/26/iranian_president_mahmoud_ahmedinejad_on_iran 

 

In part two of our interview, we ask Iranian President Mahmoud 

Ahmadinejad about growing Iranian influence in Iraq since the overthrow of 

Saddam Hussein, the persecution of Iran’s gay community, and his position 

on the Israel-Palestine conflict. And we get reaction from Iranian American 

activist Kourosh Shemirani of the Queer Iran Alliance. [includes rush 

transcript] 

 

Guest: 

Mahmoud Ahmadinejad, President of Islamic Republic of Iran 

Kourosh Shemirani, Iranian American activist from Queer Iran Alliance. He lives between New York City and Tehran. 

 

JUAN GONZALEZ: The US Ambassador Ryan Crocker accused Iran late Thursday of trying to derail an agreement that would allow 

US troops to stay in Iraq beyond the UN mandate which expires at the end of the year. The Iraqi Prime Minister Nouri Maliki has 

reportedly called for all US troops to withdraw by the end of 2011. Ambassador Crocker also alleged that Iran is deepening its ties to 

Shiite militias inside Iraq that are affiliated with the radical anti-American cleric Muqtada al-Sadr.  

AMY GOODMAN: We now turn to part two of our interview with Iranian President Mahmoud Ahmadinejad. On Wednesday, we talked 

to him at his hotel in New York. We talked to the president about Iran’s relationship with Iraq, how it’s changed since the US-led 

invasion five years ago.  

AMY GOODMAN: Oddly, Iran could be seen as one of the greatest beneficiaries of the occupation of Iraq. If you look at some of the 

most prominent Iraqi political and religious leaders, they have close ties to Iran, from the Supreme Council for Islamic Revolution in 
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Iraq and its Badr militia to Ayatollah Ali Sistani, who was actually born in Iran, built up his infrastructure in Iran. So, now Iran has 

some of the closest ties to the very groups in Iraq that are supported by the United States. Hasn’t Iran benefited from this US 

occupation?  

PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD: [translated] It’s essential to pay attention to two or three points. Iran is a very vast 

country and a powerful country with a very rich culture and civilization.  

Second point is with regards to relations between Iran and Iraq as peoples. These people have always been friendly. They have 

constant exchanges. They intermarry. Annually, millions of people travel between the two countries. The religious centers that are holy 

to Iranians and Iraq are in the two countries. The main part of our civilization and history is common. It’s only in the past forty years, 

and largely as a result of intervention by others, that relations between the governments was disrupted.  

You’re aware that Saddam attacked Iran with the support of Western states. That incurred an eight-year war that was a very heavy 

one. Hundreds of thousands of people died as a result. But as soon as Saddam was removed, the two nations and people became 

friendly again. So, our friendship has deep roots, extended in a long history.  

These did not happen as a result of the occupation of Iraq. Of course, it’s natural that every country tries to benefit the most it can 

from developments in its neighborhood. But our interest lies in the stability and security of Iraq. The more secure Iraq is and the 

stronger the popular government there, it’s better for the people of Iran.  

AMY GOODMAN: So, did the US’s toppling of Saddam Hussein, getting rid of Saddam Hussein, increase Iran’s influence in Iraq?  

PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD: [translated] We don’t interpret it as influence, as such. That’s not how we observe our 

relations. We consider ourselves two friendly countries. It’s the people that bring about the friendship. On a very vast scale, they are 

interconnected. So, our relations come from history. And our outlook need not be one of influence or how to take advantage of the 

conditions there. We like to have a strong Iraq and a developed one and a unified one. That will benefit us. 

AMY GOODMAN: We continue our interview with the Iranian president after break.  

[break]  

AMY GOODMAN: When the Iranian president visited New York last year, he gave a speech at Columbia University. He was asked 

about attitudes to homosexuality in his country.  

PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD: [translated] In Iran, we don’t have homosexuals like in your country. We don’t have that 

in our country. 

AMY GOODMAN: On Wednesday, I asked the Iranian president to clarify his statement.  
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PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD: [translated] I didn’t say they don’t exist; I said not the way they are here. In Iran, it’s 

considered as a very unlikable and abhorrent act. People simply don’t like it. Our religious decrees tell us that it’s against our values, 

and all divine laws, actually, believe in the same. Who has given them permission to engage in homosexual acts? It’s considered as an 

abhorrent act. It shakes the foundations of a society, the family foundation. It robs humanity. It brings about diseases.  

It should be of no pride to the American society to say that they defend homosexuals and support it. It’s not a good act, in and by 

itself, to then hold others accountable for banning it. And it’s not called freedom, either. Sure, if somebody engages in an act in their 

own house without being known to others, we don’t pay any attention to that. People are free to do what they like in their private 

realms. But nobody can engage in what breaks the law in public.  

Why is it that in the West all moral boundaries have been shaken? Just because some people want to get votes, they are ready to 

overlook every morality? This goes against the values of a society. It is the divine rule of the Prophets. And then, of course, in Iran, it’s 

not an issue as big as it is of concern here in the United States. There might be a few people who are known. In general, our country 

would not accept it. And there’s a law about it, too, which one must follow.  

AMY GOODMAN: July 19th is a day that is honored around the world, where two gay teenagers, Iranian teens, were hung. This is a 

picture of them hanging. They were two young men, named Mahmoud Asgari and Ayaz Marhoni. Do you think gay men and lesbians 

should die in Iran?  

PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD: [translated] No, there is no law for their execution in Iran. Either they were drug 

traffickers or they had killed someone else. Those who kill someone else or engage in acts of rape could be punished by execution. 

Otherwise, homosexuals are not even known who they are to be hung, in the second place. So, we don’t have executions of 

homosexuals. Of course, we consider it an abhorrent act, but it is not punished through capital punishment. It’s basically an immoral 

act. There are a lot of acts that can be immoral, but there’s no capital punishment for them.  

I don’t know where you obtained these pictures from. Either they’re a network of drug traffickers or some other—or people who 

generally might have killed someone else. You know that we take our sort of social security seriously, because it’s important. What 

would you do in the United States if someone picked up a gun and killed a bunch of people? If there is a person to complain, then 

there’s capital punishment awaiting the person. Or drug traffickers, if they carry above a certain amount, volume, of drugs with them, 

they can be executed in Iran.  

AMY GOODMAN: There is the death penalty in the United States, but many in the progressive community feel that it is wrong and 

are trying to have it abolished.  

PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD: [translated] Well, there are different opinions about it. It’s lawmakers, legal professionals 

and sociologists that must examine it, see what best suits every society, because the rights of the society sit above the rights of the 

individual. I don’t wish to say anything about it, to make a comment, because there are experts who must do it.  
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JUAN GONZALEZ: I’d like to turn for a moment to the Palestinian struggle. Our program has often reported on the fight for self-

determination of the Palestinian people. But over the decades, most groups within the Palestinian national movement have concluded 

that the eventual peace between Israelis and Palestinians will come through a two-state solution, although there are still problems of 

the right of return, of the fate of Jerusalem, the boundaries of that state that have not been worked out. What is your view of how 

peace will be achieved, through a one-state solution or through a two-state solution?  

PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD: [translated] I believe that we should look at the problem from another perspective. To 

find cure for a disease, we do not necessarily just deal with how it looks, but with the root causes of a disease. We must destroy the 

root causes of it.  

You’re aware that over a hundred peace plans have been offered to this day for the Palestinian crisis. But all have failed. Why? If we 

can answer that why, then we’ll find the right solution.  

The first reason is that none of the solutions have actually addressed the root cause of the problem. The root cause is the presence of 

an illegitimate government regime that has usurped and imposed itself on, meaning they have brought people from other parts of the 

world, replaced them with people who had existed in the territory and then forced the exit of the old people out, the people who lived 

there, out of the country or the territories. So there have been two simultaneous displacements. The indigenous people were forced 

out and displaced, and a group of other people scattered around the globe were gathered and placed in a new place.  

It’s kind of one of those rare instances in history that some powers decided to do for their own interest. Look at the consequences. 

Ever since it came into being, this regime, there’s only been nothing more than wars, aggression, displacement and usurpation. It 

seems this is what this regime is out there to do, to fight wars, to threaten, as if if they stop doing that, they will get destroyed 

themselves. It seems that that was their mission, to start with. That’s the problem.  

A second reason is that none of those peace plans offered so far have given attention to the right to self-determination of the 

Palestinians. If a group of people are forced out of their country, that doesn’t mean their rights are gone, even with the passage of 

sixty years. Can you ignore the rights of those displaced? How is it possible for people to arrive from far-off lands and have the right to 

self-determination, whereas the indigenous people of the territory are denied that right?  

We have to really resolve these two issues. Then the problem will be resolved. Otherwise, it won’t. We look at a government that has 

come to power through the vote of the people, called Hamas. It was economically besieged, no medicine getting in, attacks carried out 

every day on them. How exactly are they to resolve the situation, unless they pay attention to those two causes?  

This Zionist regime does not have a chance of remaining in the region, because it has not established roots with the region. It’s like an 

alien creature that’s come into your body. Imagine an extra piece of metal like a pin going into your body, a nail. Your body will reject 

it. As long as the nail is in your body, your body just doesn’t function. And as long as it’s not removed, you won’t have a cure. You just 

can’t bring others from elsewhere, kill the rights of the indigenous people and force yourself on the place. Our links and ties with the 
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body of the Palestinian people is very strong.  

None of the people in Palestine agree with what you just said. If there were to be elections right now today, the Hamas would get 

reelected, even with more votes than it got last time.  

AMY GOODMAN: So, do you think Israel should be eliminated?  

PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD: [translated] We believe that people have to decide and choose their own fate, the right 

to self-determination. If they would like to keep the Zionists, they can stay; if not, they have to leave. What do you think the people 

there want?  

AMY GOODMAN: You would support a two-state solution, if they do?  

PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD: [translated] Wherever people decide, we will respect it. I mean, it’s very much in 

correspondence with our proposal to allow Palestinian people to decide through free referendums. We’ve been saying this for several 

years as a proposal. But those who use democracy as a pretext everywhere else are not—don’t think the Palestinians need democracy.  

 

AMY GOODMAN: Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.  

Right now, we’re joined on the phone by the Iranian American activist Kourosh Shemirani from Queer Iran Alliance. He’s published 

widely on the subject of how international gay rights advocacy about Iran can face the danger of slipping into pro-war propaganda.  

Kourosh, welcome to Democray Now! Your overall response to the Iranian president’s comments on the issue of the hanging of the 

young gay teens to Israel and Palestine?  

KOUROSH SHEMIRANI: Thank you, Amy. Well, it seems like this year President Ahmadinejad is under stress more and more. He’s 

trying to be more diplomatic in what he’s been saying in the past few years.  

About the execution of the supposed gay teenagers, that has not really been proven. There’s been big debate about that from the 

human rights organizations about whether they were hung because they were gay. So, even, you know, bringing that up with him, I 

think, is a little tricky. And he was able to dismiss the—actually, I mean, the government has been able to dismiss that accusation 

easily, because the case itself was never brought to light and is not—the facts that are not known. And he—but what he basically said 

that was quite interesting is that he said that, you know, homosexuality or sodomy is not punishable by death in Iran, which is, of 

course, not true. There is that law in Iran. And another thing, that is true, because there are so many different laws on the book that 

negate this one law, that he can say that it doesn’t exist on the books. I mean, the legal system in Iran is so complicated that you can 

have a law that says one thing and many laws that negate it. And that’s the case with sodomy. So, in a way, with him being forced to 

say that the law doesn’t exist is a continuation of him trying to sort of cover for himself.  



   تو و و من                                                                                                                   پنجم   شماره  چهل و -سال چهارم   –٧۶  

In a Larry King interview the day before, two days ago, he basically said that we do not—the government does not go into people’s 

private lives, and people’s private homes is their own place, we do not intervene in what they do in their own home, which is again not 

true. So he’s trying to sort of put an act of faith on the various policies and the various things that happen to Iranians, in general, gay 

Iranians, in particular. And at this point, I’m not really sure where it’s going.  

He’s been recently playing cat and mouse with the media, is asking about these questions. Before coming, he had a very long 

interview with an official Iranian news agency, Press TV, about the question of Palestine-Israel, and he has been stressing the fact—

the idea that the Iran government is not against Israeli people, they’re just against Zionism. And this has become a very big sort of 

debate in Iran about whether or not, you know, Iranians and the Iranian president should say that we’re friends with the Israeli people, 

and he stood by that. So, he’s changed his rhetoric on that to a large extent. And this year, he’s getting a lot more play with the way 

he’s talking about Israel. I think he has said—this point that he’s made about the Palestinian people having the right to choose their 

own destiny, and the referendum, choosing whether they want to live in a Zionist regime, he’s said these things before. It’s just the US 

media has not reflected it until this year.  

AMY GOODMAN: Kourosh Shemirani, we’re going to have to leave it there. I want to thank you for being with us. 
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 ما برای شما در رابطه با مسئله ای مهمگزارشی از 

 جمعی از پناهجویان دگرباش جنسی در ترکيه

 ٢٠٠٨ سپتامبر  ١٩

 

 . شرایط به شدت دشوار بود

مشکالت زیادی ذهن بچه ها را به خودش معطوف کرده، عدم امنيت مالی، تحمل بی احترامی و ضرب و شتم و 

اما بچه ها به خاطر هدفی که دارند و برای رهاشدن از قفسی که تمام سالهای ... ئل دیگر خيلی مسا

 . عمرشان  درون آن  اسارت گونه گذشت، تمام این مصائب را تحمل می کنند

دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نداشتن کشور پناهنده پذیر و  تنشهای عصبی نداشتن جواب از 

همه نهایت تالششان را . تاریخ مصاحبه ها تبدیل به دیوارهای بلندی شده بود که عبور از آن حتی به ذهن کسی خطور هم نمی کردطوالنی شدن 

 . می کردند بلکه پرونده شان تکانی بخورد و کمی جلوتر بيافتد، حتی یک روز

د و حتی با وجود هزینه سنگين مسافرت، به آنکارا می رفتند تا بچه ها به دفعات فاکس و ای ميل می زدند، از انجمن های مختلف کمک می خواستن

 . اما عليرغم خواهشهای التماس آميز و مکرر نتيجه ای عایدشان نمی شد. به حضوری از شرایط دشوارشان با مسئولين سازمان صحبت کنند

 که سازمان ملل و سفارت کانادا به حرف های کسی گوش  زمانی که قرار شد آرشام پارسی به ترکيه بياید هيچ کس اميدی نداشت و فکر نمی کرد

 . دهد و پروسه را تسریع کند

بعد از ورود آرشام به ترکيه و طبق قرار مالقاتی که از پيش گرفته بود به همراه تنی چند از پناهجویان به سمت آنکارا حرکت کردند و او پس از مالقات 

زمان ملل رفتند و پس از اجازه ورود، وارد ساختمان دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل با مسئولين سفارت به همراه بچه ها مقابل سا

 . شد

اما اخبار خوبی که متعاقبا شنيده شد تایيد این مطلب بود که این گفت و شنود تا چه حد . ما هرگز نفهميدیم که این مالقات به چه شکل گذشت

 .مثمرثمر بوده است

 : اقات خوبی که طی این مدت افتاد اشاره کنم باید بگویم کهاگر بخواهم به اتف

قبولی گرفتند و به سرعت از طرف سفارت   از دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل ماهکی و شاهرخ و پيمان پس از مهدی و آتالن خيلی زود

مصاحبه سه تا از بچه ها، . د باالخره به سفارت کانادا ارجاع داده شدپرونده سامان و حميد که مدت زیادی بود کشور نداشتن. کانادا پذیرفته شدند

محمد عليرغم دوبار . چهارماه جلو افتاد و به قدری خوشحال شدند که با اطمينان می شود گفت که باقی روزهای سخت را در ینجا تاب خواهند آورد

ی فراوان که بی جواب مانده بود به همراه پارتنرش که از یازده ماه پيش جواب مصاحبه و یازده ماه انتظار بدون جواب و ارسال نامه ها و فاکس ها

 سازمان ملل قطعی نداشت و به سبب معلق بودن جواب محمد پيشرفت تازه ای در پرونده ش ایجاد نشده بود، بعد از مالقات آرشام با مسئولين 

 . ت کانادا ارجاع داده شدقبول شد و پرونده ی هر دو به فاصله ی چهل و هشت ساعت به سفار

 . همگی ما اميدواریم بازتاب این مالقات و فعاليتهای آرشام پارسی و حادث شدن خبرهای خوب، همچنان ادامه داشته باشد

 . ند را خواهان همه پناهجویان کمال تشکر را از آرشام پارسی و سازمان دگرباشان جنسی ایرانی دارند و آرزوی موفقيت روزافزون برای آنها

 

 به اميد روزهای بهتر

 جمعی از پناهجویان دگرباش جنسی ساکن ترکيه

 ٢٠٠٨ سپتامبر ١٩
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A Report from US to YOU about Something Important (September 19, 2008) 

 

It was such a difficult time... 

All the brains were fully occupied. Financial problems, being insulted all around or not even feeling 

safe to go out... But no one was complaining. Wishing for a day to forget about the past and start a 

new life in a free country. They were all surrounded by big walls made of no results of interview, no 

resettlement country and even long period of waiting for an interview with a UNHCR's legal officer". 

Searching for a ray of light. 

Everybody was doing their best; emails, faxes, asking help from different organizations in Turkey or even try to handle the heavy 

expenses to travel to Ankara to office of the United Nations High Commissioner for Refugee, hoping to achieve some kind of 

understanding by the officials in charge. Unfortunately the schedules were far too busy to be changed. 

When Arsham Parsi came over, no one was really hopeful for any changes. He had a pre-scheduled appointment with Canadian 

Embassy and UNHCR in Ankara. He was accompanied with a group of asylums by that time, hoping for a miracle to happen. 

We never knew what happened or what was brought about that day but lots of good news started to spread all over after a few days. 

Mehdi and Atlan were recognized by UNHCR as a refugee and Canadian Embassy accepted their files and they will immigrate to 

Canada in few months. After a long period of waiting, finally Hamid and Saman's files were accepted by Canadian embassy too.  

Mohammad, after being interviewed twice by UNHCR and waiting for eleven months with no definite results, was finally recognized as 

a refugee. Especially that his partner was recognized eleven months ago but had no progress in his file and status due to waiting for 

the decision to be made about his partner. Finally both of the files were accepted by Canadian embassy too and they will have their 

happy life in Canada. 

Legal interview dates of three people were scheduled to be done in four to ten months in advance.  Wish you could see that glance in 

their eyes, giving them enough power to go on. 

We are all hoping that these awesome results due to Arsham Parsi's visit and his great struggle will never end. 

On behalf of queer refugees here in Turkey, we are wishing Arsham Parsi and his organization best of luck, and more success. 

 

Thanks for always being there 

Number of Iranian Queer refugee in Turkey 

September 19, 2008 
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  توقف اعدام نوجوانانفراخوان بين المللی برای

 منع مجازات اعدام نوجوانان را هم در قوانين وهم در عمل به اجرا بگذارید

 : برای امضای بيانيه به این پيوند لينک شوید

http://www.crin.org/petitions/petition.asp?petID=1012 

 

همه دولتها در جهان معاهدات بين المللی را امضا کرده و یا به آنها پيوسته اند، که توسط همين قوانين بين المللی موظف شده اند که تضمين کنند 

 الزام پيروی می کنند و از اکثریت قاطع کشورها از این.  سال بودند هرگز حکم اعدام دریافت نمی کنند١٨جوانانی که در هنگام ارتکاب به جرم زیر 

 ٣٢در این پنج کشور در سه سال و نيم گذشته حداقل .* کشور شناسایی شده اند که نوجوانان را اعدام می کنند۵ ميالدی تاکنون فقط ٢٠٠۵سال 

به احتمال خيلی زیاد، . رند نوجوان دیگر در صف انتظار اعدام بسر می ب١٠٠نفر که در بچگی مرتکب جرمی شده بودند، اعدام شده اند و بيش از 

تعداد اعدام های انجام شده و احکام صادر شده اعدام برای نوجوانان باید خيلی بيش از این باشد زیرا فقط معدودی از کشورهایی که احکام اعدام 

 .برای نوجوانان صادر می کنند اطالعات مربوط به این احکام را منتشر می کنند

دات بين المللی و در قوانين عرفی بين الملل مسلم و بدون قيدو شرط است، اما برخی از دولتها به اعدام نوجوانان در منع اعدام نوجوانان در معاه

حوزه جرایم خاصی همچنان ادامه داده، و یا به قضات اجازه ميد هند که با کودکانی که به بلوغ جنسی رسيده اند همچون افراد بزرگسال برخورد 

 سالگی مرتکب شده اند به صراحت منع شده است، ١٨ز کشورهایی که اعدام نوجوانان بخاطر جرایمی که در سن قبل از حتی در برخی ا. کنند

قضات در صدور حکم اعدام برای کودکان گاهی همان معيارهای افراد بزرگسال را رعایت می کنند چرا که بخاطر ضعف سيستم ثبت مواليد، برای 

 سال بوده و یا اینکه کودکان در لحظه های بسيار مهم بازداشت، ١٨د که در هنگام ارتکاب به جرم سنشان زیر کودکان دشوار است که ثابت کنن

تحقيق و بازجویی و محاکمه به وکالی الیق و صاحب صالحيت دسترسی ندارند، ما سازمانهای غير دولتی محلی، ملی، منطقه ای و بين المللی در 

سازمان ملل متحد می خواهيم که همانطور که در قوانين عرفی بين الملل، پيمان حقوق کودک، ميثاق بين سراسر جهان از همه کشورهای عضو 

المللی حقوق سياسی و مدنی و همچنين در گزارش اخير دبير کل سازمان ملل درباره خشونت عليه کودکان تاکيد شده است، حکم منع اعدام 

 .نوجوانان را بطور کامل به اجرا در بياورند

 : سازمان ملل متحد خواستار این موارد هستيم٢٠٠٨ما همچنين از کشورهای عضو و شرکت کننده در مجمع عمومی سال 

 : از دولتهایی که هنوز منع کامل اعدام نوجوانان را به اجرا نگذاشتند می خواهيم که-١

 .، بدون هيچ استثنایی به تصویب برسانند سال بودند١٨فورا قانون منع اعدام نوجوانی را که در هنگام ارتکاب زیر ) الف 

 . سالگی مرتکب جرم شدند، تا زمان تصویب قانون منع اعدام نوجوانان، به تعویق بيندازد١٨فورا اجرای همه احکام اعدام نوجوانانی را که قبل از ) ب

زبينی قرار داده و مطابق با معيارهای بين المللی عدالت  سال سن داشتند، مورد با١٨همه احکام اعدام نوجوانی را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ) ج

 .برای نوجوانان، احکام آنها را به سرپرستی قانونی یا دیگر مجازاتها تغيير دهند

 

 : از دولتهایی که اعدام نوجوانان را لغو کرده اند می خواهيم که-٢

قی برخوردارند؛ از جمله این مساعدتها این است که به آنها کمک کنند تا تضمين کنند که کودکان در برابر قانون از مساعدتهای مناسب حقو) الف

 .بتوانند سن شان را در زمان ارتکاب جرم ثابت کنند، و همچنين ثبت سن نوجوانان توسط پليس، دادستان و مقامات قضایی الزام آور شود

 .ثبت مواليد را به طور عمومی ارتقاء دهند) ب

قضایی منع اعدام نوجوانان را درک کرده اند و آن را اجرا می کنند که این امر مستلزم آموزش قضات و دادستانها در مورد تضمين کنند که مقامات ) ج

 ١٨کاربرد قانون منع اعدام نوجوانان و همچنين دستور بازبينی همه احکام اعدامی است که در آنها در مورد اینکه سن افراد در هنگام ارتکاب جرم زیر 
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 . تردید وجود داردسال بوده

 از دبير کل سازمان ملل می خواهيم که گزارشی در باره رعایت منع کامل اعدام نوجوانان به شصت و چهارمين نشست مجمع عمومی سازمان -٣

 :ملل متحد ارائه کرده و در این موارد اطالعات الزم را منتشر کنند

 . سال اخير اجرا شده اند۵ و تعداد احکام اعدامی که در تعداد نوجوانانی که اخيرا به اعدام محکوم شده اند) الف

 نرخ ثبت مواليد) ب

چگونگی اجرای قوانين داخلی مربوط به منع اعدام نوجوانان توسط دولتها و تشریح سازو کارهای موجود در تضمين دسترسی نوجوانان به ) ج

 مساعدتهای حقوقی در همه مراحل بازجوبی، تحقيق و محاکمه

 تها و موانع دیگر برای اجرای کامل منع اعدام نوجوانانمحدودی) د

 ٢(، عربستان سعودی ) نفر٢۶(ایران :  نوجوان اعدام شده اند٣٢ در این کشورها ١٣٨٧ شهریورماه ١٢ تا ١٣٨٣ دی ماه ١٢در فاصله زمانی بين * 

 ).یک نفر(و یمن ) یک نفر(نفر، پاکستان ) ٢(، سودان )نفر
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AN INTERNATIONAL CALL TO END ALL EXECUTIONS OF JUVENILE OFFENDERS:  

 

Implement the Prohibition against the Juvenile Death Penalty in Law and Practice  

http://www.crin.org/petitions/petition.asp?petID=1012#si 

 

Every state in the world has ratified or acceded to treaties obligating them to ensure that juvenile offenders--persons under 18 at the 

time of the crime-are never sentenced to death. The overwhelming majority of states comply with this obligation: only five states* are 

known to have executed juvenile offenders since 2005.  

 

Yet over the last 3 ½ years at least 32 people in these five states have been executed for crimes committed while children, and well 

over 100 other juvenile offenders are known to be on death row. The true number of executions and death sentences could be much 

higher, as few countries make public information on death sentences against juvenile offenders.  

 

The prohibition on the juvenile death penalty is absolute in treaty and customary law, but some states continue to execute juveniles 

offenders convicted of certain crimes, or allow judges to treat children as adults if the child shows signs of puberty. Even in states with 

clear legislation outlawing capital punishment for persons under 18 at the time of the crime, judges sometimes treat children as adults 

in capital cases because low rates of birth registration make it difficult for children to prove their age at the time of the crime, or 

because the child lacked access to competent legal assistance at crucial points during arrest, investigation and trial.  

 

We, as local, national, regional, and international non-governmental organizations from every part of the world, call on each UN 

member state to fully implement the absolute ban on the juvenile death penalty, as required by customary law, the Convention on the 

Rights of the Child, the International Covenant on Civil and Political Rights, and as highlighted by the Secretary-General's recent study 

on violence against children.  

 

We also urge United Nations member states at the 2008 UN General Assembly to:  

 

1. Call on states that have yet to fully prohibit the juvenile death penalty to:  

• Immediately enact legislation banning the imposition of capital punishment on persons who were under 18 at the time of the 

crime, without exceptions. 

• Immediately implement a moratorium on all executions of persons convicted of crimes committed before age 18, pending 

passage of legislation banning the juvenile death penalty.  

• Review all existing death sentences passed on persons who were under 18 at the time of the crime and immediately commute 

those sentences to custodial or other sentences in conformity with international juvenile justice standards.  
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2. Call on states that have banned the juvenile death penalty to:  

• Ensure that children in conflict with the law have prompt access to legal assistance, including assistance in proving their age 

at the time of an alleged offense, and require police, prosecution, and judicial authorities to record the ages of children who 

come before them. 

• Promote universal birth registration.  

• Ensure that judicial authorities understand and enforce the ban on the juvenile death penalty, including by providing judges 

and prosecutors with training on its application, and by ordering a review of all death sentences where there is doubt that the 

individual was over 18 at the time of the offense.  

 

3. Request the UN Secretary General to submit a report to the 64th session of the General Assembly on compliance with the absolute 

ban on the juvenile death penalty, including information on  

• the number of juvenile offenders currently sentenced to death, and the number executed during the last 5 years; 

• rates of birth registration  

• states' implementation of relevant domestic legislation, including mechanisms ensuring juvenile offenders have legal 

assistance at all stages of investigation and trial;  

• any other obstacles to full implementation of the ban on the juvenile death penalty.  

Deadline for signing the petition is 13 October. 

NOTE: please note that this petition is for organisations, not individuals. Thank you. 

 

*Between January 1, 2005 and September 2, 2008, the following states are known to have executed 32 juvenile offenders: Iran (26), 

Saudi Arabia (2), Sudan (2), Pakistan (1), Yemen (1).  
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Tehran targets journalists 

The Iranian authorities are cracking down on media freedom, especially reporters who dare to cover the persecution of ethnic 
minorities 

By Peter Tatchell 

The Guardian – Comment Is Free – 11 September 2008 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/sep/11/iran.humanrights 

 

The escalating persecution of journalists in Iran is symptomatic of the regime’s fundamental 

weakness, despite its macho posturing and tyrannical repression.  

President Ahmadinejad and his clerical cronies are afraid. They have concluded that censorship 

of the media is necessary to save their ugly regime. They are also prepared to jail and, in some 

cases, execute reporters who dare to tell the truth about their tyranny. 

In one sense Ahmadinejad is right. The truth is dangerous. If Iranians knew about the massive 

scale of human rights abuses by their government it would arouse huge popular discontent.  

For this reason, Tehran is determined to keep people in the dark. It dare not allow the open 

flow of news and information. Such openness would reveal the full extent of its savage misrule, 

including the torture of students, arrest of trade union leaders, beating of peaceful protesters and suppression of women’s rights 

campaigners. 

Much of Ahmadinejad’s most brutal suppression is heaped on the country’s minority nationalities, such as the Arabs, Balochs and Kurds. 

Most Iranians would be aghast if they knew about the barbarism of Tehran’s ethnic persecution. Knowing the facts could spark an 

uprising. That’s why Ahmadinejad is clamping down.  

Six of the seven journalists currently in prison in Iran are of Kurdish or Arab origin. The latest reporter to fall foul of Tehran’s 

information management and repression is the leading Ahwazi Arab journalist Yousef Azizi Bani Torouf. According to Iran Human 

Rights Voice and Reporters Without Borders, he was sentenced to five years imprisonment on charges of “acting against national 

security”, “incitement to rebellion” and “relations with foreign officials”. These charges relate to his condemnation of the extreme, 

often indiscriminate, state violence used to crush the mass protests of the anti-government Ahwazi intifada of April 2005.  

http://www.ihrv.org/inf/?p=661  

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28327  
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http://www.amnesty.org/es/library/asset/MDE13/032/2005/en/dom-MDE130322005en.html 

Azizi’s lawyer, Saleh Nickbakht, states that his trial was unfair and that “the alleged charge against him is incompatible with the facts 

and reality.” 

Azizi is a highly acclaimed writer and has had numerous books published in both Arabic and Farsi, with a particular focus on the Arab 

peoples of Iran’s south-west province of Khuzestan (known by the Arabs as al-Ahwaz). He is a board member of the Iranian Writers 

Association.  

Some hardliners within the Tehran regime have falsely accused him of supporting independence for the Arab population who comprise 

a majority in Khuzestan. Azizi has, in fact, repeatedly stated that the "Arabs of Khuzestan, as a nation or an ethnic group (or whatever 

you like to call it), are inseparable parts of the Iranian nation."  

Azizi was originally arrested on 25 April 2005, 10 days after the mass demonstrations that swept Khuzestan in protest against Tehran’s 

quasi-colonialist impoverishment and ill-treatment of the Arab population, which I helped  expose in an article for Labour’s left-wing 

weekly magazine, Tribune.  

http://www.petertatchell.net/international/iranraciststate.htm  

He was, at the time of this intifada, living in Tehran. His arrest came after he had spoken out against the regime's brutal suppression 

of the protests at a press conference attended by lawyer and human rights defender Shirin Ebadi.  

Iranian police and soldiers had shot dead scores of unarmed Ahwazi Arab civilians. Azizi called for a halt to the bloodshed. Other 

prominent Arabs, including former Majlis member Jasem Tamimi Shadidzadeh, also condemned the state violence against Arab 

protestors. 

After spending 65 days in the notorious Evin prison, during time which he staged a hunger strike with other inmates, Azizi was 

temporarily released on a one billion rial bail.  

President Ahmadinejad’s regime has now decided to imprison him, amid a general clamp-down on journalists and media that don’t toe 

the strict pro-government line. This clamp-down has led to the temporary closure of even some of the conservative media, including 

the Baztab website and the semi-official Fars News Agency. They were accused by the state censors of publishing material that was 

supposedly critical of President Ahmadinejad. 

Although Azizi has been sentenced to only five years imprisonment, his life is in danger. Other journalists have found that once 

convicted, they are often subsequently charged with further crimes, until the regime can ensure that they either are jailed for life or 

executed.  

One notable example of this tactic was Yaghub Mehrnahad, a 28 year old journalist, human rights and cultural activist from Iran’s 
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oppressed Baloch minority, who I have previously written about.  

http://commentisfree.guardian.co.uk/peter_tatchell/2008/03/journalist_to_be_executed_in_i.html  

His crime? Criticising the Persian supremacist regime's mistreatment of the Baloch ethnic group.  

Mehrnahad was the founder of the Sedaye Edalat (Voice of Justice) non-governmental organisation, which was recognised and 

registered by the Iranian government. It organised events such as music concerts and educational courses for young Balochs. However, 

Ahmadinejad’s men claimed Mehrnahad had links with the Baloch resistance group, Jundullah (Army of God).  

Amnesty International was one of the many human rights organisations urging clemency and appealing for Mr Mehrnahad's release. 

Their pleas were ignored. He was subjected to escalating charges and months of torture. Eventually, he was sentenced to death and 

executed last month.  

http://www.iwsn.org/campaigns/mehrnahad-04aug08.htm  

There are fears that Azizi is likely to share the same fate as Mehrnahad, unless his sentence and conviction are quashed.  

 

A similar case is the imprisonment of Kurdish journalist Mohammad Sadiq Kabudvand, on 22 June 2008, on charges of "acting against 

national security." This charge was in response to his Kurdish rights writing and activism. He is being supported and defended by 

International PEN. 

http://www.ifex.org/fr/content/view/full/84936  

 Kabudvand is Chair of the Kurdish Human Rights Organization (RMMK) and was also the editor of Payam-e Mardom-e Kurdestan 

(Kurdistan People's Message), a weekly published in Kurdish and Persian, which was banned on 27 June 2004 after only 13 issues for 

“disseminating separatist ideas and publishing false reports.” He was originally given an 18 month suspended sentence but, following 

months of torture in Section 209 of Evin Prison, this sentence has been progressively lengthened to 11 years jail. Kabudvand’s life is 

now also in danger. There are fears that he, too, will soon face capital charges.  

Several other Iranian-Kurdish journalists are currently detained, including Kaveh Javanmard, Adnan Hassanpour, Abdulvahed Butimar 

and Ejlal Qavami. 

Adnan Hassanpour was sentenced to death last year at a secret revolutionary court hearing, which was a travesty of justice, according 

to human rights defenders.  

http://www.ifex.org/en/content/view/full/96835  
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He is a journalist and former editor of the now-defunct Kurdish-Persian weekly "Aso" in Iran's north-western province of Kurdistan. In 

a rare victory for justice, his death sentence was overturned. But now he is being retried on the capital charges of espionage and 

working with outlawed parties.  

http://www.cpj.org/news/2008/mideast/iran05sep08na.html  

In Ahmadinejad’s paranoid mindset, even green campaigners and writers are now deemed a threat to national security. The Iranian-

Kurdish environmental activist and journalist, Abdulvahed Butimar, was convicted and sentenced to death at the same time as 

Hassanpour.  

http://leadership-council.blogspot.com/2007_08_05_archive.html  

His sentence, like Hassanpour’s, related to a charge of taking up arms against the Iranian state. Despite a flawed and biased trial, 

Butimar remains on death row, awaiting execution.  

You can help save Iran’s jailed journalists. Email your appeals for their release to:  

The Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, His Eminence Ayatollah Seyed Ali Khamenei: istiftaa@wilayah.org and 

info@leader.ir and info@khamenei.ir 

The Honourable Chief Justice, His Eminence Ayatollah Seyed Mahmoud Hashemi Shahrudi: Shahroudi@Dadgostary-tehran.ir and 

ijpr@iranjudiciary.org 

Iranian President, His Excellency Dr. Mahmood Ahmadinejad: dr-ahmadinejad@president.ir 
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 فمينيست ادامه داردان نگار در ايران سرکوب وب

 اطالعيه مطبوعاتي

 ١٣٨٧شهریور  ١٣شنبه  چهار

. کند نگار فمينيست را محکوم می گزارشگران بدون مرز محکوميت به زندان برای چهار وب 

 با استناد به ماده خواه و ناهيد کشاورز پروین اردالن، جلوه جواهری، مریم حسين

 و زنستان که از تغيير برای برابری قانون مجازات اسالمی، برای نوشتن در سایت های ٥٠٠

  . حقوق زنان دفاع می کنند، هر کدام به شش ماه زندان تعزیری محکوم شده اند

انتشار مقاالت و نطرات خود بر روی اینترنت است، نشریات آنها نيز پيش  نگار  تنها جرم این چهار وب: گزارشگران بدون مرز در این باره اعالم می کند 

ما خواهان توقف . های ناموجه مقامات قضایی هستند گيری های مکرر قربانی سخت نگاران فمينيست با احضارها و بازجویی وب. يف شده بوداز این توق

 ." نگاران و روزنامه نگاران هستيم صدور احکام زندان و احضار و آزار وب

شيرین . به زندان محکوم شده اند " عليه نظام جمهوري اسالمي ايران ليغ تب" قانون مجازات اسالمی و برای ٥٠٠نگاران با استناد بر ماده  این وب

برنده جایزه صلح نوبل و ریيس کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشگران . مدافع آنها اعالم کرده است که به رای دادگاه اعتراض می کند  وکيلعبادی

 حقوق زنان برای نوشتن مقاالتی در اعتراض به قوانين نابرابر به شش ماه زندان محکوم نگار و مدافع شناخته شده این چهار وب" بدون مرز اعالم کرد 

به تصویب " گران امنيت روانی الیحه تشدید مجازات اخالل"زیرا در صورتی که . متاسفانه به نظر می آید که در آینده وضع بدتر هم خواهد شد. شده اند

 ."ام صادر کردنویسان هم حکم اعد رسد می توان برای وبالگ

عضو تحريره سايت تغيير برای برابری در سال جاری برای چندمين بار از سوی   و ٢٠٠٧ برنده ی جایزه حقوق بشر اوالف پالمه در سال پروین اردالن

ری است محکوم شده نگار فمينيست تا امروز به شش سال و نيم زندان که یکسال آن زندان تعزی این وب. دستگاه قضایی به زندان محکوم شده است

 .است

آذر ماه نيز از سوی دادسرای ویژه امنيت  ١٠در تاريخ   مدرسه فمينيستی و تغيير برای برابری  وب نگار و عضو تحريره سايت هایجلوه جواهری

زنداني " برای برابری  عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير تشویش اذهان" چون " اماتياته"تهران، با 

  .وثيقه از زندان اوين آزاد شده بود  ميليون٥ با سپردن ١٣٨٦ دی ماه ١٢اين وب نگار در روز . شده بود

 به هنگام ١٣٨٦ فروردين ماه ١٣آخرين بار در روز . کنون دوبار دستگير شده است يت تغيير برای برابری نيز تا وب نگار و عضو تحريره ساناهيد کشاورز

  .تهران، توسط ماموران امنيتي دستگير شده بود در پارک الله“ آميز  يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض”تالش فعاالن کمپين  پوشش خبری

از سوی دادسرای ویژه  ماه   آبان٢٧تحريريه سايت تغيير برای برابری پيش از اين در روز يکشنبه   نگار و وب نگار عضو روزنامهمريم حسين خواه

" طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری  تشویش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذیب از" چون " اتهامات" امنيت با 

 .وثيقه از زندان اوين آزاد شد  ميليون٥ با سپردن ١٣٨٦ دی ماه ١٢وی در روز . شده بود دستگير 

 شهریور از سوی شعبه اول دادگاه ١٢ در تاریخ يکانون زنان ايراننگاران سايت   و وب روزنامه نگار روزنامه سرمایهژيال بني يعقوب   از سوی دیگر

ژیال بنی یعقوب روزنامه نگار شناخته شده ایرانی در طی دوسال گذشته از سوی مقامات . بدون هيچ توضيحی احضار شده استانقالب اسالمی 

 ٢٢ تن از مدافعان حقوق زنان برای شرکت در تجمعي در سالروز ٩ از جمله به همراه  . چندین بار احضار و بازداشت شده است قضایی و امنيتی

 .قيد ضمانت آزاد شدند  خرداد با٢٣به شکل خودسرانه بازداشت شد، همه ی دستگير شدگان در اولين ساعات جمعه  نانخرداد، روز همبستگي ز

 

 اعالميه جهانی حقوق ١٩ دفاع از روزنامه نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل  گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي

  است بشر

 www.rsf.org     www.rsf-persan.org     persan@rsf.org  :برای اطالعات بيشتر
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 رسانه ها

 

 )ر خواهد شدتوسط سازمان ایرکيو به صورت الکترونيکی منتش( اولين مجله ی همجنسگرایان ایرانی  – هومان

 

  مجله ی الکترونيکی همجنسگرایان ایرانی- ماها

Majaleh_maha@yahoo.com 

 

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی – چراغ

www.cheraq.net 

member@irqo.net 

 

 نسگرایان ایرانی  ماهنامه ی ادبی همج- دلکده

delkadeh@gmail.com 

 

 نامه ی دگرباشان ایرانی  فصل– رنگين کمان

majalehranginkaman@gmail.com 

 

   نشریه ی لزبين های ایرانی– همجنس من

hamjenseman@gmail.com 

 

 

  ضيافت
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 تماس 

 

 

IRanian Queer Organization – IRQO 

PH4-150 Graydon Hall Drive 

Toronto, Ontario 

M3A 3B3 Canada 

 

 

 )است  -٧٫۵اختالف ساعت تورنتو با تهران لطفا توجه کنيد که ( ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١  :انادا ک–تماس با دفتر سازمان در تورنتو شماره تلفن 

 

 info@irqo.net :آدرس پست الکترونيکی

 

 member@irqo.net: آدرس اشتراک نشریه

 

 


