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سخن اول

آرشام پارسی

و پس از آخرین شماره ی آن، . ن چراغ خاموشی نبودچھل و شش ماه چراغ را با تمام مشکالتش روشن نگه داشتیم چون آئی

 ای که متعلق به دگرباشان ایرانی است و منادی آزادی خواھی آنان ، نشریه می شودنداامروز دست آوردھایش توشه ی 

.خواھد بود

ی اش صورت می گیرد، اما نه مبارزه ای که با سالحی جنگی یا حتی از نوع الکترونیک. تولد ن د ا خود گونه ای از مبارزه است

ندا . رفتاری که آن را به خوبی می شناسیم. بلکه مقابله با رویکردی است که متاسفانه در جامعه ی ما ایرانیان وجود دارد

اشان ندا صدای اتحاد جامعه ی دگرب. ندا برای مقابله با تفرقه و تمرین ھمکاری است. برای مقابله با توقف پیشبرد جنبش دگرباشان ایرانی است

برنامه ھایی در دست بررسی و اجراست تا . راه سختی را پشت سر گذاشته ایم و به چالش ھای آینده ی جنبش آگاه شده ایم. ایرانی خواھد شد

. امکانات و ضعف ھای جنبش مان را کنار ھم بگذاریم و بتوانیم برنامه ریزی مناسب تری برای فردایمان داشته باشیم

این فیلم زندگی ھاروی میلک و جنبش آزادی خواھی دگرباشان در .  در سینماھای امریکا اکران شده استMilkم به تازگی فیلمی به نا

 Gusترس از قدرت یافتن ھمجنسگرایان، اتحاد جامعه ی دگرباشان و امید به آینده موضوعاتی است که . سانفرانسیسکو را به تصویر کشیده است

Van Santھاروی میلک بدنه ی متعصب جامعه ی دگرجنسگرایان را به چالش کشید، به قوانین . وجه خاصی داشته است کارگردان فیلم به آنھا ت

از بسیاری چیزھا . او آشکارا ایستاد و با تمام ناعدالتی ھا مقابله کرد. تبعیض آمیز اعتراض کرد و ھمواره ارتباطش را با جامعه ی دگرباشان حفظ کرد

.ا به گوش تمام ھم نوعانش برساند و رساندگذشت تا صدای آزادی خواھی ر

ھوموفوبیا که ھمانا نفرت و ترس از ھمجنسگرایان است، در بطن جامعه ی ما ایرانی ھا نیز ریشه ای عمیق دارد که فقط به یک نمونه ی صادقانه ی 

.آن که پیامی است بر روی وب سایت شخصی ام، بسنده می کنم

فرض کن در یک جامعه ی آزاد، گی ھا آزاد . تو کمکم کن. ی کنم آزادی گی ھا را بپذیرم، برایم جا نمی افتدمن ھر چه سعی م. سالم آرشام جان"

اگر یک نفر به این افراد پیله کرده و با آنھا سکس کند، ممکن است از این کار لذت . ھمه ی آدم ھا در نوجوانی حس جنسی شان باالست. باشند

ر، آزادی گی ھا باعث می شود این کار در جامعه رواج پیدا کند و مثال بعضی ھا پسر نوجوان من را ناخواسته گی کنند با این کا. ببرند و معتاد بشوند

"درسته یا نه؟. و او از داشتن زن و بچه که از نعمت ھای خداست محروم شود

ھمان نفرت و ترس از ھمجنسگرایان که ریشه در نا . لک کرداین از آن گونه طرز تفکری است که دن وایت را وادار به ترور ھاروی می. نه، درست نیست

به دلیل ھمین ترس و در راه از بین بردنش بود که ھاروی از دوستان نزدیکش خواست تا دست به آشکارسازی زنند و گفت اگر ھر . آگاھی دارد

. خانواده یکی از ما را بشناسند، تعدادی از آمار مخالفان ما کم می شود

آشکار سازی شرایط ویژه ای را می طلبد تا بتواند تاثیر .  در شرایط زمانی ھاروی میلک ھمانند شرایط امروز ما در ایران ساده نبودآشکار سازی

باید تالش کرد تا بی . الزمه ی آشکار سازی ایجاد بستری مناسب برای ارائه ی اطالعات به دیگران است. مناسبی در جنبش دگرباشان داشته باشد

یا . ودن این ترس ھا روشن شود؛ تا دیگر کسی نترسد که آینده ی فرزندش با به رسمیت شناخنتن حقوق ھمجنسگرایان به خطر می افتدمورد ب

تجاوز جنسیت نمی شناسد . اینکه به او گوشزد شود که مردی ھم می تواند به دختر بچه ات پیله کند و سرنوشت ناخواسته ای برای او رقم بخورد

.  و محکوم است

امروز جایزه ھای حقوق . ما، دگرباشان ایرانی، توانسته ایم در چند سال گذشته آن چنان جلو رویم که شاید تصور آن در ابتدا برایمان دور از ذھن بود
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جمله بی بی سی، رسانه ھای گوناگونی از .  صفحات روزنامه ھا از تصاویر و مطالبی درباره ی آنھا پر می شود. بشری به دگرباشان تعلق می گیرد

و این خود نشانه ای است از به . رادیو فردا و صدای امریکا که از اعتبار خاصی برخوردار ھستند به اعضای جنبش دگرباشان ایرانی تریبون می دھند

نی به عنوان یک حقوق دگرباشان ایرا. از سوی جامعه ی جھانی مدافع حقوق بشر) IRQR(رسمیت شناختن جنبش ما و سازمان دگرباشان ایرانی 

.موضوع حقوق بشری جای خود را در جوامع  بین المللی پیدا کرده است

ھمچنان به فعالیت خود ادامه می دھد و اعضای شایسته ای در ) IRQR(سازمان دگرباشان ایرانی . و امید برای آزادی روز به روز تقویت می شود

نسگرایان ایرانی موانع گذشته ی خود را پشت سر گذاشته است و دوباره با ھمت تعدادی ، رادیو ھمجرھا. سمت ھیئت مدیره ی آن قرار گرفته اند

 ھمچنان پر بیننده چراغآرشیو نشریه ی . از اعضای جامعه ی دگرباش ایرانی و با امکاناتی ساده و باورنکردنی صدایش را به گوش دنیا می رساند

 ھم در ندا جایگاه ویژه ای خواھند آفاق و خانه ی نارنجی. ویسان دگرباش است ھمچنان خانه ی دوست داشتنی وبالگ نپسروبالگ . است

. داشت

. دگرباشان ایرانی استماندا نشریه ی 

 ...

.میالد مسیح را به تمامی دگرباشان مسیحی تبریک می گوییم

.سربلند باشندسال جدید میالدی را نیز به تمام دوستان شادباش گفته و آرزو می کنیم ھمواره کامیاب و 
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)Sexual Orientation (گرایش جنسی

ورن بولو

GLBTQ

ترجمه از سامان

یا ھر ) دگرجنس گرا( ، جنس مخالف)ھمجنسگرا( عبارت گرایش جنسی را ھنگامی به کار می بریم که از کشش جنسی به شخصی از جنس خود

قه بندی ساده ای، به دست آوردن تعاریف درست ساده نیست و عموما نتایجی مناقشه پذیر خواھد مانند ھر طب. صحبت می کنیم) دوجنس گرا( دو

.داشت

 مطابق این نظریه افرادی که این. بر طبق یک فرضیه، صفت دگرجنسگرا را می بایست برای افرادی که تنھا با جنس مخالف خود رابطه دارند به کار برد

تعداد دفعاتی که یک فرد رابطه ای با ھمجنس خود دارد در این فرضیه اھمیتی ندارد حتی اگر خیلی . شوندگونه نیستند ھمجنس گرا تعریف می 

اگر اینگونه فکر کنیم پس واقعا چه زمان می توان یک فرد را ھمجنس گرا، دوجنس گرا یا . خیلی کمتر از روابط جنسی با جنس مخالف باشد

دگرجنسگرا دانست؟ 

مقیاس کینزی

.  بر روی زنان ابتدا به سختی طبقه بندی ھایی اینچنین اذعان کرد1953 بر روی مردان آمریکایی و در سال 1948اثیر گذار کینزی در سال تحقیق ت

 نشان دھنده افرادی بود که 0برای حل این مشکل کینزی یک مقیاس ھفت امتیازی را ابداع کرد که در آن عدد 

 برای افرادی بود که  این رابطه را تنھا با ھمجنس 6شتند و عدد تنھا با جنس مخالف خود رابطه جنسی دا

.ھای خود داشتند

 درصد زنان در 13 درصد مردان و 37آنچه که کینزی و ھمکارانش یافتند این بود که . تنایج خیلی عجیب نبودند

اس کینزی الزم به یادآوری است که مقی. این تحقیق حداقل یک بار با ھمجنس خود رابطه جنسی داشتند

 30 درصد موارد با زنان و در 70آیا مردی که در . ھیچگونه بازه دقیقی برای تشخیص گرایش جنسی ارائه نداد

 درصد از 30درصد باقی مانده با مردان رابطه دارد یک ھمجنس گرا محسوب می شود؟ در مقابل زنی که تنھا 

ین محسوب می شود؟ یا اینکه ھردوی این موارد را باید  درصد را با زنان یک لزب70روابط خود را با مردان دارد و 

دوجنس گرا تلقی کرد؟ به خاطر این مشکالت بود که کینزی کلماتی نظیر ھمجنس گرا و دگرجنس گرا را بیشتر به عنوان صفاتی برای فعالیت ھای 

.جنسی به کار می برد تا اینکه این صفات توصیف کننده ی یک فرد خاص باشند

خیاالتتجربیات و 

دیگران ممکن . موضوع می تواند حتی پیچیده تر شود زیرا عموم افراد قبل از اینکه خود را به یک جنس محدود کنند روابط زیادی را تجربه می کنند

ا یک شریک ھم است ابتدا شریکان جنسی از جنس مخالف داشته باشند اما با باال رفتن سن با افراد بیشتری از جنس خود رابطه پیدا کنند و حتی ب

آنھا را چطور می توان در تعاریف جا داد؟. جنس خود ھم خانه شوند

حتی اگر موردی مثل مورد باال مشکل جدی محسوب نشود، باید بدانیم عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید مورد بررسی قرار گیرند از جمله واکنش 
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ه داشتن رابطه جنسی با ھمجنس خود دارند حتی اگر تنھا با جنس مخالف خود رابطه افراد چه رویاھا و احساساتی راجع ب. ھای ذھنی دو طرف

داشته باشند؟ برای مثال آنا فروید معتقد بود تشخیص نھایی ھمجنس گرایی یا دگرجنس گرایی به افکار و تصاویری که در ھنگام خود ارضایی یا 

ابطه جنسی با شوھرش به وسیله خیاالت ھمجنس گرایانه تحریک شود ھمجنس زنی که در ھنگام ر. تحریک جنسی به ذھن می آید بستگی دارد

مورد مشابه در مورد مردان ھم می تواند به ھمین اندازه . گرا شناخته می شود با وجود اینکه ھیچگاه رابطه جنسی با ھمجنس خود نداشته است

.درست باشد

بیچ .  عوامل بیشتر در تحقیقات گرایشات جنسی در حیوانات مورد توجه قرار می گیرنداین. عوامل دیگری ھم ھستند که ممکن است تاثیرگذار باشند

ھشدار او . معتقد است فعالیت ھای ھمجنس گرایانه در حیوانات عمدتا نشان دھنده  نقش سلطه جو یا مطیع یک شریک نسبت به دیگری است

چه که در انسان ھا می بینیم دارد و نمی توان از وجود ھمجنس گرایی در این است که وجود ھمجنس گرایی در بعضی حیوانات رابطه کمی با آن

اگرچه این نتیجه بسیار محتمل است اما بیچ معتقد . حیوانات اینچنین تنیجه گرفت که ھمجنس گرایی در مقیاسی زیست شناسی امری طبیعیست

. را نه اثبات و نه رد می کنندبود تجربیات ما از حیوانات مربوط به مسئله انسان نیستند و نتیجه ی باال

مقایسه ھای میان فرھنگی

گیرند تا بر وجود  اطالعاتی که از این مقایسه ھا به دست می  آید مورد استفاده قرار می

 190فورد و بیچ چیزی در حدود . ھمجنس گرایی در طول تاریخ یا فرھنگ صحه بگذارند

اطالعات مورد . ورد مطالعه قرار دادندفرھنگ مختلف را برای اطالعاتی در مورد جنسیت م

نظر از گزارش ھایی به دست آمده بود که در زمان ھای دورتر عموما مبلغان مذھبی و 

. کاوش گران و بعدھا کارشناسان انسان شناسی می نوشتند

ھمجنس گرایی در ھیچ کدام از فرھنگ ھای مطالعه . نتیجه مطالعات آنھا بدین شرح بود

 190 گروه از 76در . شی غالب برای زندگی شناخته نمی شده استشده به عنوان رو

حداقل اگر نه برای ھمه . گروه،  ھمجنس گرایی امری نرمال و پذیرفته شده بوده است

که ھمجنس البته این . در حدود یک سوم از این جوامع ھمجنس گرایی کمیاب، غایب و یا پنھانی بوده است. بلکه برای گروه خاصی از افراد آن جامعه

ممکن است ھیچکدام از گزارش نویسان در مشاھدات خود به دنبال . گرایی درخیلی از گزارش ھا غایب است را نباید دلیلی بر عدم وجود آن دانست

.ھمجنس گرایی نبوده اند

اما تعویض نقش ھای .  یا پنھانی است درصدی حساب کردند که در آنھا ھمجنس گرایی کمیاب، غایب36برای مثال فورد و بیچ، جامعه بالینز را جزو 

 در میان بالینزی ھا امری عادی است و افراد این جامعه احترام زیادی برای سینگ ھیان توانگال که شخصیتی دوجنسی) دگرجامه پوش( جنسیتی

دگرجامه آیا جشنھای . شوداین شخصیت قبل از جدا شدن زن از مرد وجود داشته و ھم زن و ھم شوھر حساب می . است قائلند) ھرمافرودیت(

 برداخه در جوامع سرخ پوستی آمریکا را دگرجامه پوشی و این اله را می توان نشانه ھایی از نوعی ھمجنس گرایی دانست؟ فورد و بیچ پوشان

.ھمجنس گرایی اعالم کردند اما این مورد را نه

تعیین ھویت و بیرون آیی

مطرح کردن سوالی نظیر این تا . یش جنسی فرد این است که از او بپرسیم گرایش جنسی اش چیستبه احتمال زیاد بھترین راه برای تشخیص گرا

 بود که جامعه 1974تنھا در سال . ھمجنس گراھا و دوجنس گراھا مریض تلقی می شدند و مرض آنھا غیر قانونی بود. چند وقت پیش امکان پذیر نبود
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ھمجنس گرا بودن نمی تواند دلیلی بر وجود ھرگونه نقص در قضاوت، ثبات، اعتبار و : "که بر طبق آنتصمیمی اتخاذ کرد ) APA( روان درمانی آمریکا

" شرایط عمومی اجتماعی و اشتغال باشد

 اما.  درستی نظریه بیماری انگاشتن ھمجنسگرایی را مورد تردید قرار می داد20 سال تحقیق بود که از ابتدای قرن 70چنین تصمیمی نتیجه بیش از 

 آنھا . شروع به فعالیت کرده بودند50فعاالن جوامع ھمجنس گرایی از دھه ی . تغییر در دید روان درمانی به آرامی صورت گرفت و البته نه به تنھایی

. به تظاھرات و مخالفت با این سازمان پرداختندبرای تغییر در سیاست

ارگان . بودند" غیر طبیعی"مجنس گرایانه را جرم تلقی می کردند زیرا اعمالی چالش ھا از آن پس به دستگاه قضایی ھم رسید که فعالیت ھای ھ

ھایی نظیر ارگان آزادی ھای شھروندی در آمریکا و انستیتیو قانون آمریکا پا به پای نھادھای ھمجنس گرایان که دائم بر تعداد آنھا افزوده می شد 

 منجر به تصمیم دادگاه عالی آمریکا مبنی 2003این تالش ھا در انتھا در سال .  شروع کردند60 و اوایل دھه 50تالش ھای خود را برای تغییر از دھه 

.بر مخالفت قانون سودومی با قانون اساسی آمریکا و در نتیجه حذف کردن آن شد

نس گرا قبول دارند که از زمان حتی با این وجود که بسیاری از ھمج. به دست آوردن یک ھویت ھمجنس گرا بسیار مھم و البته نه چندان ساده است

تنھا به مرور زمان در نوجوانی و جوانی است که آنھا می توانند خود را ھمجنس گرا . بچگی و بلوغ احساس می کردند که با بقیه متفاوت ھستند

.بدانند

 بعد از شناسایی ھویت خود آنھا می توانند .شناسایی ھویت می تواند آسان تر باشد اگر افراد بتوانند با بقیه ھمجنسگرا ھا ھمذات پنداری کنند

برای بسیاری از این افراد این .  و دست به آشکارسازی زنندتصمیم بگیرند که از الک خود بیرون آمده و ھمجنسگرایی خود را به بقیه ھم اعالم کنند

ع به ابراز ھویت خود می کنند دوست دارند جامعه در ھر حال، وقتی ھمجنس گرایان شرو. تصمیم بسیار سخت خواھد بود و برای بعضی ھا آسان تر

با . تعاریف چه خودی و چه از طرف دیگران می تواند بر طرز نگاه و پذیرش فرد توسط دیگران تاثیر بگذارد. آنھا را به عنوان یک طبقه اجتماعی بشناسد

. سال پیش کمتر محدود خواھد بود20 یا 10 این حال با افزایش سازگاری جامعه با تغییر نگرش ھا، این بیان ھویت ھم نسبت به

ویژگی ھا ھمجنس گرایان به عنوان یک جامعه مخلوط و متشکل از افراد

با طیف وسیعی از انواع رفتارھا که بعضی از آنھا از نقطه نظر . ھمجنس گرایان چه به صورت تکی یا گروھی با یکدیگر تفاوت ھای زیادی دارند

مردان ھمجنس گرا عموما خود را کمتر از مردان .  رسد یعنی نمی توان به صرف مرد یا زن بودن فرد آنھا را تفسیر کردجنسیتی بی قاعده به نظر می

. دگرجنس گرا دارای صفات مردانگی توصیف می کنند و لزبین ھا نیز در نظر خودشان احساس زنانگی کمتری نسبت به زنان دگرجنس گرا دارند

لزبین ھا بیشتر از زنان دگرجنس گرا تمایل به محرک ھای . نظر نگرفتن نرم ھای جنسیتی در انتخاب شغل دیده می شوددر ھر دو جنس تمایل به در 

مردان ھمجنس گرا کمتر مستعد . دارند و کمتر از آنھا به موقعیت اجتماعی شریک جنسی خود می اندیشند) visual stimuli(تصویری جنسی

تفاوت میان ھمجنس . ریک خود و به خصوص جوان بودنش به عنوان معیاری برای جذابیت توجھی ندارندحسادت ھای جنسی ھستند و به سن ش

.گرایان و دگرجنس گرایان معموال در مردان بیشتر از زنان قابل مشاھده است

نظریه ھایی که گرایش جنسی را توضیح می دھند

بیشتر نظریه ھا به یکی از این دو . ضیح گرایش ھای جنسی و چگونگی آنھا بپردازنداین شباھت ھا و موارد دیگر باعث شده نظریه ھای زیادی به تو

نظریاتی که معتقد به محرک ھای ذھنی و اجتماعی و اگر ساده تر بگوییم تربیت ھستند و نظریات مبتنی بر زیست شناسی که :  گروه تعلق دارند

.به عامل طبیعت اعتقاد دارند
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ل گیری گرایش جنسی در یک فرد را با فرآیندھای ذھنی اش و رابطه این فرآیندھا با عامل پاداش و تنبیه توضیح نظریات تربیتی سعی دارند شک

نظریه ریس معتقد است ھرچقدر نقش ھای . برای مثال می توان از نظریه روانکاوی فروید و نظریه معاشرت اجتماعی ایرا رس یاد کرد. دھند

در یک جامعه سخت تر باشد امکان وجود ھمجنس گرایان مرد در آن جامعه بیشتر ) ردان یا زنان انتظار می رودآنچه که در یک جامعه از م( جنسیتی

به نظر ریس انعطاف ناپذیری نقش ھا و انتظارات جنسیتی باعث می شوند یک پسر بچه که نمی تواند خود را با آنھا ھماھنگ سازد به . خواھد بود

.اھماھنگ با جامعه یعنی ھمجنس گرایان متمایل شودسمت ھماھنگ سازی خود با گروه ن

در دھه اخیر، محققان زیادی به سمت نظریه ھا زیست شناختی متمایل شده اند که سعی دارد ھمجنس گرایی را با پدیده ھای زیستی نظیر 

ر ھورمون ھایی قرار دارد که در دوره جنینی ترشح برای مثال محققان بر این باورند که مغز جنین تحت تاثی. مدارھای ذھنی، ژنھا و تکامل توضیح دھد

قرار می گیرد در زندگی جنسی ) نوعی ھورمون( بر طبق تحقیقات جنین ھایی که مغزشان بیشتر از دیگران درمعرض دوز باالی آندروژن. می شوند

معیار محقیقان مغزی در این شرط . ند به مردانخود بیشتر به زنان گرایش جنسی دارند و آنھایی که در معرض میزان کمتری از این ھورمون ھست

گذاری میان میزان ھورمون و گرایش جنسی مطالعه قسمت ھایی از مغز نظیر ھیپوتاالموس بوده است که آنچه بر مغز تاثیر گذاشته در آنھا قابل 

.مشاھده است

دیگر ویژگی . ایی از تاثیر ھورمون ھا در دوره جنینی توجه کرده انددیگر محققین به تفاوت ھای فیزیکی نظیر اثر انگشت یا طول آن به عنوان نشانه ھ

ھای فیزیولوژیک و آناتومیک بدنی ھم مورد مطالعه قرار گرفته اند اما ھمه این نظریه ھا محدودیت ھایی دارند که در بعضی از آنھا این محدودیت ھا 

اد عموم محققین در نسل ھای مختلف یک خانواده ادامه پیدا می کند، تالش از آنجا که ھمجنس گرایی به اعتق. جدی تر خود را نشان می دھند

با وجود اینکه گروھی معتقدند شواھدی برای اثبات این نظریه یافته اند تاکنون شواھدی که بتوان . ھایی ھم برای درک تاثیر ژنتیک صورت گرفته است

.یدا نشده اندبه جز در یک نفر در بقیه افراد ھمجنس گرا ھم مشاھده کرد پ

شاید عوامل زیستی و ذھنی و محرک . نویسنده این مقاله معتقد است شاخص ھای بسیاری در یافتن یک جواب مشخص و نھایی موثر خواھند بود

 رسد به نظر می. شاخص ھای زیادی وجود دارند که رسیدن به یک و فقط یک جواب نھایی را غیر ممکن می کنند. ھای اجتماعی ھمگی موثر باشند

به او اجازه بدھیم که خودش آن را . بھترین راه برای طبقه بندی ھر فرد از لحاظ گرایش جنس اش این باشد که موضوع را به عھده خود او بگذاریم

.مشخص کند

یرانیامجنسگرایان ھادیو ررھا، 

را ھر پنجشنبھ بشنوید

www.radioraha.net
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ادبیات خاورمیانه

Prods Oktor Skjœrvø

 اھورا-پندار : ترجمه و تصحیح

.، در ادبیات فارسی ھم تقدیس و ھم ذم شده استی جنسی مقعددر دو ھزار سال گذشته ارتباط

اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان، به زبان فارسی کھن نوشته . دوم قبل از میالد مسیح بر می گرددی ایران دارای ادبیاتی مذھبی است که به ھزاره 

، سروده ھای رزمی و مجموعه ای از )یشتھا(بخش اعظم اوستا شامل سرودھایی برای خدا . ارسی امروز ھم ریشه استشده است که با ف

 ۶۵١( اول تاریخ ما، تا دوره اسالم در ایران  یدر ھزاره .اول قبل از میالد سروده شده استی  که در ھزاره )ونداوداد(ھاست قوانین مذھبی و آئین 

.ثار به خصوص در موضوعات مذھبی به ادبیات ایران افزوده شده است، پیکر عظیمی از آ.)م

ھمجنسگرایی در آئین زرتشت

 دوم قرار می دسته یبر طبق آئین زرتشت، گیتی به دو بخش متضاد تقسیم شده است که یکی نیکی و دیگری پلیدی است که ھمجنسگرایی در 

در اوستا .  را در زمانھای آغازین تاریخ، پدید آورد و بدین وسیله دیو و دروغ و دیگر پلیدیھا را زاد مقعد آنزودش اھمانا که اھریمن با مقاربت با خ. گیرد

برای مثال در ونداوداد، ھر دو طرف . ھمجنسگرایی تنھا چند بار ذکر شده است اما در ھمین اشاره ھا آن را زشت و شیطانی توصیف کرده است

. نام برده شده استاھریمن و بختک و ساکوبوسان سپوخته و سپوزنده به عنوان دیو و پیرو

 ضربه شالق اسب است که برابر با مجازات کسی است که سگ گله ای ٨٠٠مجازات مردی که بر خالف خواست خود مورد تجاوز قرار گرفته باشد، 

ت و تنھا گناھکاری است که می توان بدون  دھد ھمانا گناه او نابخشودنی اسارتباط جنسی مقعدیاما اگر فرد با خواست خود تن به . را بکشد

.کشتاو را کسب اجازه از موبد یا پادشاه 

کتاب ارداویراف نامه

این کتاب شرح مسافرت روح ارداویراف به . دانته است، در قرن نھم میالدی نوشته شده است» کمدی اللھی«این کتاب که به گونه ای به یاد آورده 

 لواط کاراولین گناھی که او در دوزخ با آن روبرو می شود . و پاداش و کیفر زنان و مردان در دوزخ نشان داده می شوددنیای بعد از مرگ است، که به ا

این تمیز بین ھمجنسگرایی و دگرجنسگرایی مرھون . قرار می گیرد) بدتر(تعبیر گناھان شامل سکس مقعدی با زن در رتبه ھای پایین تر . بودن است

.فرھنگ اسالمی است

ادبیات دوران اسالم

موضوع ھمجنسگرایی در ادبیات دوران اسالم نسبتًا معمولی است چرا که در آثار آرمانی به آن به صورت شیفتگی به جوانان بی ریش اشاره می 

انی نیز یافت می ھمجنسگرایی در ادبیات عرف.  اما گاھی در شعرھا و نثرھای طنز یا ھجو به صورت رکیک و صریح ھم می توان آن را یافت. شود

معموال این مسئله با پست شمردن زنان در برابر مردان و مقاربت با زنان ھمراه است؛ نظری که به طور عمومی با فرھنگ مسلمانان بیگانه . شود

.نیست

ه یک شخص نباید نصیحت پدر این است ک. ھمجنسگرایی یک موضوع در کتاب قابوسنامه می باشد که مجموعه ای است از نصایح پدری به پسرش

برای مثال مقاربت با زنان در .  محروم کند و باید ھر دو نوع را امتحان کند زیرا گاھی یک نوع بھتر از دیگری استارتباط جنسیخود را از ھر گونه 

. ی است تا جنسیتبه طور کلی، برای انتخاب ھمخوابه، ھوشمندی معیار مھمتر. جوان در تابستانمقاربت با مردان زمستان سالم تر است و 



 و تو  ن د ا   من و                                                                                                                                          اول   شماره  - اولسال   –9  

سعدی

اھکارھایی نوشت، از متولد شد و ش.  م١١٨٩او قبل از . مھمترین شاعر فارسی زبان که عشق به جوانان را به نظم آورده است، سعدی شیرازیست

دختران و البته گاھی معشوقان . که بخش پنجمش به شیفتگی به جوانان که اغلب آنھا پسر ھستند اختصاص داده شده استجمله گلستان 

.مخنثان ھستند

چنین عشق روحانی از جنبه . به عشق ازلی تشبیه شده است" شاھد"در اشعار سعدی، مانند بیشتر اشعار فارسی، شیفتگی به پسران زیبا 

.ھمچنین سعدی تعدادی اشعار پورنوگرافیک دارد که ھمان چیرگی در سرودن آنھا قابل مشاھده است. شھوانی اشعار نمی کاھد

 زاکانیعبید

بیشتر آثارش، که بخشی از آن به نثر و بخشی به نظم .  دار فانی را وداع گفت١٣٧٠بزرگترین طنزنویس ایران عبید زاکانی است که در حدود سالھای 

 ھم در بین مردم بعضی از آنھا ھنوز.  آثارش گاه به صورت داستانھای کوتاه و یا لطیفه و گاه رکیک است.  است، از اھمیت ادبی خاصی برخوردارند

:برای مثال. نقل می شود

نه یک نیمه قول : گفت. چون بخفت مردک تمام در کونش انداخت. قزوینی با پسرکی قول کرد که یک دینار به او بدھد و یک نیمه کیر در کون او کند

.من نیمه آخر قول کرده بودم: کرده بودیم؟ گفت

رد کتاب شاھنامه که از کتابھای ملی حماسی ایرانست و از کارھای ادبی عبید می توان به طنزی در مو

یکی از مھمترین شخصیتھا در . توسط فردوسی در نیمه دوم قرن دھم میالدی نظم شده است، اشاره کرد

عبید زاکانی . این کتاب رستم است که کارھای بزرگوارانه زیادی انجام می دھد و قھرمان ملی می شود

به تن رستم با رقبا به کار می برد و یکی از آنھا را به یک قرار مالقات عاشقانه یک نکته ملیح در مبارزه تن 

شعر بدین گونه به یکی از مثالھای سکس دوجانبه بزرگساالن تبدیل می شود که به . تشبیه می کند

وقتی که قھرمانان سالحھای جنگی خود را کنار می نھند و با آلت . دوسره بودن آن تاکید می کند

خته طبیعی خودشان به ھم حمله می کنند، و متناوبا فاعل و مفعول می شوند شعر با این عبارت برانگی

نصیب کسی می شود که ھم بکند و ھم  به پایان می رسد که سعادت ابدی در مقاربت است ولی تنھا

.بدھد

ایاز نوکر بچه . ه بازی در میان درباریان مرسوم بود حکومت میکردند، بچ١٢ و ١١در زمان ترکان غزنوی، سلجوقی، و خوارزمشاھیان، که در قرن 

محمود و ایاز سرانجام به شھرتی به عنوان عاشق و معشوق در . سلطان محمود غزنوی، به آوازه ای در ادبیات به عنوان شاھد دست یافته است

. ستایاز شخصا خود به اسوه پاکدامنی در ادبیات تصوف تبدیل شده ا.  ادبیات فارسی یافته اند

ایرج میرزا

او قبل از این که به شاعر اجتماعی تبدیل شود، .)  م١٩٢۶ -١٨٧٨(شاعر نوینی که بچه بازی را در اشاعرش به نظم کشیده است، ایرج میرزاست 

این شعرھا، او شرح در یکی از . از او اشعار مشھوری به جا مانده است که برخی از آنان به شیفتگی او به مردان جوان است. یک شاعر درباری بود

 بسته ١٠در آخر پسر آشفته قول می دھد که در عوض . کند که به وی مشروب خورانده بود ھمخوابگی خود را با پسر یکی از دوستانش بازگو می

. سیگار ساکت بماند

غیبت ھمجنسگرایی زنان در ادبیات فارسی

، گر چه در انزوای زنان از مردان رابطه زنان با ھمدیگر اجتناب ناپذیر است که شرح زنان ھمجنسگرا و عشق بین زنان در ادبیات فارسی غایب است

. گاه توسط سیاحان خارجی مشاھده شده است
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Harvey Milk) 1978-1930(

سوزان استریکر

ترجمه ی سامان

او ھمچنین پس از . (رات دولتی امریکا انتخاب شد اولین مردی بود که آشکارا ھمجنسگرایی اش را اعالم کرد و برای تصدی در اداھاروی برنارد میلک

ترور وحشتناک ھاروی در شھرداری ).  االیین نوبل عضو دولت ایالت ماساچوست، دومین ھمجنسگرایی بود که در سیستم دولتی امریکا وارد شد

. بدیل کردسانفرانسیسکو او را به چھره ای فداکار و جاودانی در جنبش آزادی خواھی ھمجنسگرایان امریکا ت

او از ھمان دوران نوجوانی به . ھاروی میلک در بیست و دوم می ھزار و نھصد و سی در وودمر نیویورک در خانواده ای متوسط یھودی به دنیا آمد

جوانی رندی شیلتس در شرح حال ھاروی اشاره کرده است که اولین تجربه ی جنسی ھمجنسگرایانه ی او در دوران نو. گرایش جنسی اش پی برد

.   و در سالن اپرای منھتن نیویورک بوده است

پس از مدت کوتاھی . او تصمیم داشت که معلم دبیرستان شود. میلک در سال ھزار و نھصد و پنجاه و یک از دانشکده ی آلبانی فارق التحصیل شد

او تا زمان مرگش کمربند زمان . ن سربازی اش خشنود بودمیلک از دورا. میلک وارد نیروی دریایی امریکا شد و مسئولیت ھایی در جنگ با کره داشت

پس از اینکه ھاروی وارد سیاست شد شایعات زیادی در ارتباط با اخراج . سربازی اش که آرم برنجی نیروی دریایی بر او حک بود را استفاده می کرد

. ایعات بی پایه بودندخفت انگیز او از نیروی دریایی به دلیل ھمجنسگرایی اش در شھر پیچید اما این ش

در تمام این سال ھا او در آپارتمان بسیار زیبایی . ھاروی در دھه ی پنجاه و شصت در یک شرکت ارائه کننده ی خدمات مالی و بیمه ای کار می کرد

. در غرب منھتن و نزدیک پارک مرکزی نیویورک زندگی می کرد به جز مدت بسیار کوتاھی که در داالس تکزاس بود

این عالقه وافر به ھمراه تجربیات اقتصادی اش باعث شد تا به عنوان تھیه کننده برای بسیاری از .  می بزرگی برای ھنر و به خصوص اپرا و تئاتر بودحا

ک در معشوق میل. و سوپراستار) Jesus Christ( ، عیسی مسیح)Hair( برای مثال نمایشنامه مو.  فعالیت کند1960 در دھه کوچک و بزرگنمایش 

که لویی " Walk on the Wild Side" یعنی جویی کمپل که عضو گروه اندی وارھول بود در میان عامه به شھرت رسید و حتی در آھنگ 60اواخر دھد 

.لقب گرفت" ساحر دلچسب و شیرین"رید خوانده بود 

میلک در سان فرانسیسکو

به آنجا نقل ھمراه با اسکات  1972زمانی که در سال .  رفت عاشق این شھر شدھاروی وقتی به ھمراه گروه نمایشنامه مو به سان فرانسیسکو

 آزادسازی  در راه استون والمعروف بهان می کرد میلک نوعی حرکت و بیداری را بر ضد فرھنگ غالب حس کرد و خود را در آغوش فعالیتھای کم

 شلوار برادران بروکز خود را با پیراھن ھی گواتماالیی و جین ھای چاک کت و. ھمجنس گرایان انداخت که در مراحل ابتدایی اش به سر می برد

. خورده عوض کرد و فروشگاه دوربینی در خیابان کاسترو سن فرانسیسکو که محله جدید و محاصره شده ی ھمجنس گراھا بود راه اندازی کرد
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در واقع یکی از مشوق ھای او در انتخاب سن . باز پذیرا شدمیلک حس ستیزه جویی را که در این حرکت جدید ھمجنس گرایی دید با آغوش 

او . و حضور درجامعه ای بود که در آن بتواند به راحتی به عنوان ھمجنس گرا زندگی کند" بیرون آمدن"فرانسیسکو به عنوان محل زندگی عالقه او به 

به شھرداری افتاد و این باعث شد مدت کمی بعد از رسیدنش به ) Gay Pride( حتی به فکر توسعه این حرکت و پیشنھاد راھپیمایی ھمجنس گرایان

.سن فرانسیسکو به فکر پستی در سیاست ھم باشد

جامعه ھمجنس گرایان سن فرانسیسکو در ابتدا به میلک به 

عنوان یک تک روی تازه به دوران رسیده نگاه می کردند که البته 

 انتظار ھمگان این نظر سیاستمداران محلی ھم بود اما بر خالف

ه  به طرف خود جذب کند و ب رااو موفق شد رای ھمجنس گرایان

. سن فرانسیسکو راه یابدشورای شھر

راز موفقیت او در انتخاب شدن یکی درک ذاتی او از چگونگی 

فعالیت ھای محلی  و دیگری استعداد عجیبی که در ژست 

از دیگر .  بود،ھای نمایشی  ھنگام سخنرانی ھایش داشت

وامل تالش ھای سخت او در تبدیل محله کاسترو به یک مرکز ع

کرد تا نماینده ای برای نیازھای دارندگان تجارت ) Castro Valley Association( میلک اقدام به تاسیس انجمن دره ی کاسترو. سیاسی و اقتصادی بود

 30 اقتصاد خیابان کاسترو چیزی در حدود 70در اواخر دھه . اه انداخت به ر1974بان کاسترو را در سال ااو سپس بازار سالیانه خی. ھای کوچک باشد

.شدمیلیون دالر در سال 

پرداخت و خود در نقش قھرمان مردم دوستی که نماینده گروھھا و قومیت گر او سپس به ایجاد روابط پیشتازی میان جامعه ھمجنس گرا و حزب کار

. مرکز شھری که سعی در یکسان سازی مردم از لحاظ فرھنگی به فعالیت پرداختھای مختلف سان فرانسیسکو برعلیه مصالح فرھنگ

 صندلی 6 در رقابتی برای 1976 در سال.  رای نفر دھم شد17000 وارد عرصه رقابت شد و با 1973 در سال عضویت در شورای شھرمیلک ابتدا برای 

 San Francisco( ھیئت قانون گذاری کالیفرنیا بعد از یک تالش ناموفق برای. ید رس52000در این دوره تعداد رای ھای او به . خالی نفر ھفتم شد

Board of Supervisors(  سان فرانسیسکو شودشورای شھر وارد 1976او باالخره توانست در سال .

ات در سطح عمومی شھر جای خود را به تبلیغ: یک تغییر نقش تعیین کننده ای در پیروزی انتخاباتی اش داشت که ھماھنگی آن ایده ی خود او بوداو 

این تغییر به میلک این امکان را داد تا حضور ھمیشگی و مردم پسند خود را در محله شدیدا ھمجنس گرای کاسترو . تبلیغات در محله ھای مختلف داد

.و اطرافش مھم  جلوه دھد

در آن روز او به ھمراه ده ھا . برای حرکت ھمجنس گرایان به حساب می آمد موفقیتی نمادین و البته موثری 1987 ژانویه 9شروع کار ھاروی میلک در 

از خیابان کاسترو تا ساختمان : ھزار نفر از طرفدارانش طول خیابان مارکت که مرکز تجاری سان فرانسیسکو به حساب می آمد را طی کردند

.شھرداری

) Proposition( 6او از موقعیت خود برای اعتراض به تبصره .  با تبعیض تالیف کرد شھر، میلک آیین نامه مھمی در مخالفتشورایبه عنوان عضوی از 

.بر طبق این تبصره آموزگاران ھمجنس گرا حق تدریس در مدارس دولتی کالیفرنیا را نداشتند. که به ابتکار بریگز مشھور بود استفاده کرد
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موفقیت و مصیبت

 دن وایت عضو شورای شھر ماه خدمت در 11 بعد از تنھا 1978 نوامبر 27در .  انگیزی کوتاه بود به صورت حزنشورای شھردوران تصدی میلک در 

وایت اخیرا به خاطر ابراز مخالفت خود با آیین نامه تالیفی میلک که . ، میلک و جرج موسکون شھردار سان فرانسیسکو را ترور کردشوراسابق این 

.اب می آمد، از سمت خود کناره گیری کرده بودنقطه تحولی برای حقوق ھمجنس گرایان به حس

وایت از یکی از پنجره ھای طبقه اول ساختمان به درون خزید تا اسلحه اش لو 

نرود؛ سپس وارد دفتر شھردار شد و از روبرو به او شلیک کرد؛  بعد از کشتن 

.شھردار اسلحه خود را پر کرد، طول راھرو را پیمود تا میلک را نیز بکشد

ه یک آدم کش سرنوشت میلک را در دستان خود داشته باشد با توجه به اینک

خشونت و ھموفوبیایی  که در سیاست آمریکا موج می زد خیلی دور از انتظار 

او نسخه ھای . خود میلک ھم بارھا به امکان کشته شدنش فکر کرده بود. نبود

اگر قرار است یک : "یکی از نوارھا حاوی این جمله بود " گر کشته شدم خوانده شودتا ا: "متفاوتی از وصیت نامه سیاسی خود را بر روی نوار داشت

"گلوله وارد مغزم شود بگذار آن گلوله  ھر آنچه را در وجودم دفن کردم آشکار کند

 لکه آدمکشی غیر عمدیجرم او در دادگاه بر خالف انتظار عموم نه قتل عمد ب. وایت قبل از اینکه وارد عرصه سیاست شود یک افسر پلیس بود

)Manslaughter (وکیل وایت اینگونه استدالل کرد که موکلش . فته می شود گ"دفاع در برابر ھمجنس گرایی"نتیجه آنچه که امروز به آن . شناخته شد

.را به خاطر میزان زیاد فست فودی که در روز جرم خورده بوده نمی توان مسئول کاری که انجام داده دانست

 سال اعالم شد، شھروندان خشمگین که احساس می کردند این توطئه ای 8 چیزی کمتر از 1979 می 21 طول محکومیت وایت در روز وقتی که

بیشتر از یک ملیون دالر به سان فرانسیسکو . شورشی که بعد ھا به شورش شب سفید معروف شد. بیش نیست به تاالر شھرداری ھجوم آوردند

در انتھای آن شب پلیس در جواب به .  ھایی از ماشین ھای پلیس می شد که معترضان خشمگین به آتش کشیدندصدمه وارد شد که شامل صف

افسران پلیس مغازه ھا و فروشگاه ھای ھمجنس گرایان را ویران کردند و عابران پیاده را کتک . این شورش حمله ای ناگھانی به خیابان کاسترو کرد

) که دوران محکومیت خود را کامل نگذارنده بود آزاد شد و مدتی بعد خودکشی کرد سال بعد در حالی6وایت ( .زدند

میراث ھاروی میلک

البته ظاھرا ( در سال ھای پس از مرگ نابھنگامش، ھاروی میلک که در نظر دوستانش فردی سکوالر، شھوت ران، مشروب خوار و عاشق مھمانی

بود کم کم تبدیل به چھره ای قدیس وار شد که در راه آزادی ) نی ھای آنچنانی را کنار گذاشت مشروب و مھماشورای شھربعد از شروع کارش در 

 خود ذکر می کند، این تغییر به درستی کتابھمانطور که آندره آپستاین نویسنده ھمجنس گرا در . ھمجنس گرایان جان خود را قربانی کرده است

رھبر ( ، شاه ما، مالکوم ایکس ما) آمریکا که برای حقوق سیاه پوستان تالش کرد و ترور شدرئیس جمھور( کندی ما"منطقی می رسد زیرا  میلک 

"و اسلحه ما بود ) حرکت حقوق مساوی سیاه پوستان که ترور شد

ر در یک سال پس از مرگش صد ھزار نف. سالھا پس از اینکه زندگی میلک به طرز وحشیانه ای به اتمام رسید، حضور او کماکان حس می شود

ھاروی میلک زنده است، ھاروی میلک زنده "پایتخت آمریکا و برای حقوق شھروندی ھمجنس گرایان به راھپیمایی پرداختند در حالیکه می خواندند 
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ھا رائ  سان فرانسیسکو که آشکارا ھمجنس گرا بود تنھا کاندیدایی بود که در رائ گیری پس از ترور شورای شھرھری بریت جانشنین او در  ". است

.آورد

دبیرستانی به نام ھاروی میلک در شھر نیویورک برای دگرباشانی که در خطر ھستند تاسیس شده  و ھمینطور دبستانی در خیابان کاسترو سان 

ه و کتابخانه عمومی محله کاسترو ھم ب ایستگاه قطار بدیھی است.  فعالیت می کندفرانسیسکو به نام آکادمی حقوق شھروندی ھاروی میلک

یک راھپیمایی سالیانه در طول خیبان مارکت به مناسبت ترور او برگذار می شود و مردم ھرکدام با شمعی در دست در . افتخار او نامگذاری شده اند

.این راھپیمایی شرکت می کنند

از رندی ) 1982(  خیابان کاستروشھردارکتاب . زندگی و میراث میلک موضوع یک اپرای مخصوص و ھمچنین تعداد بسیاری کتاب و فیلم شده است

. ساختند که برنده جایزه اسکار ھم شد)1984( دوران ھاروی میلکشیلت و مستندی که راب آپستاین و ریچارد اشمیخن با نام 

و یک روز گروھی نیز در تالشند برای پاس داشتن یاد ا. ، از تندیس ھاروی میلک در تاالر شھر سن فرانسیسکو پرده برداری شد2008در سال 

.تعطیلی در ایالت کالیفرنیا ایجاد کنند
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فیلمسازی توانا در تبعید متولد شده است

بصیر نصیبی

) Seahorses (اسب ھای دریایی : نام فیلم

رحمان میالنی :کارگردان، فیلمبردار،تھیه کننده

2007 :سال تھیه

...رامین رحمانی و وحید اعتماد، مارتین نیدر مایر، اسمین ھان،زھره، شھناز، ی ھلییا، :بازیگران

 دقیقه90 :مدت

BetaSP  :سیستم تصویر برداری

مشخصات کارگردان

تئاتر تحصیل کرد، ھم اکنون  و در اسلو درمدرسه فیلم و پناھنده شد ھمراه با خانواده اش به نروژ و در تھران به دنیا آمد1967رحمان میالنی در سال

. استرحماننخستین تجربه سینمایی » اسب ھای دریایی«.در شھر برلین آلمان زندگی می کند

خالصه قصه فیلم

ھم با ) مینا( دختر کوچکش ھمخانه می شود،) پل( درگذشت ھمسرش با دوست مردش بعد از) بابک( در شھر برلین یک ھمجنسگرای مرد ایرانی

عھده پل است ه  مینا بزا مراقبت ھای دیگر به مدرسه بردنش و اداره بسیاری از کارھای مینا،. ختر مھربانندپل نسبت به د پدر و. کند آنھا زندگی می

. ناسازگاری می گذارد اما مینا به تدریج سر

 چه او می بیند وگیرد؟ چرا با یک مرد در یک بستر است؟ آن برای مینا بسیاری از سئوال ھا بی جواب مانده،  چرا پدرش مثل دیگر مرد ھا زن نمی

 مینا حتا دیگر حاضر نیست .پل می شود مغشوش می کند و  باعث تیرگی رابطه  او با پدرش و گذرد ذھن مینا را مشغول و آنچه در فضای خانه می

...پل در فکرند تا  راھی برای سازش دوباره مینا بیابند پدر و. با آنھا غذا بخورد
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مسایل ی دیگر در خانواده ، بابک با مینا  بازگو نمی کند به موازات  طرح مسایل خانواده ھمجنسگرا و مشکالت پل و اما فیلم رحمان فقط این ماجرا را

 خواھد ھماھنگ با شرایط محیط زندگی کند اما مادر می )ھدا( دختر این خانواده.  این خانواده ھم مقیم برلین است.شوددیگری ھم مطرح می

عناد با حس  ازسختگیری و به میھمانی آمده قصد دارد دخترش را مادر بزرگ که از ایران و  کامل تحت کنترل او باشد وطوره می کوشد دختر ب) شھال(

.دھد حق را به نوه اش می جوان باز دارد و خواست یک دختر و

خص می شود که مادر سخت در طول قصه این بخش فیلم مش .با مادر زن ھم عقیده است پدر ھم با سخت گیری ھای ھمسرش ھمراه نیست و

سخت  خواھد با تحمیل و می اتفاقات ناگواری که برخودش گذشته را ھمه عقده ھای ناشی از  گذشته ای سخت داشته است و انگار، خود،گیر

.  تالفی کند،گیری به دخترش

بابک نشان نمی  شھال ھیچ روی خوشی به پل و واما فقط مینا در خانه شھال جایی دارد . خانواده اش ھم مرتبط ھستند حانواده شھال با مینا و

آرایشی که ھمجنسگرائیشان  پل با پوشش  و بابک و.  شھال در تدارک یک سفره مذھبی است که میھمانان زیادی پای سفره دعوت شده اند.دھد

 خواھد که به خاطر حفظ آبرو، از آنھا میرا مشخص می کند میھمانان ناخوانده ای ھستند ھمراه با مینا که قصد دارند پای سفره بمانند، شھال 

به آنھا می  رود و پل می  مینا ھم به سمت پدر و.داند حضور اینان را بال مانع می جلوی دخترش میایستد و  اما مادر شھال.میھمانی را ترک کنند

... سفره اندازی شرکت می کنندبابک را ھم برسر سفره می پذیرند و ھمه با ھم در مراسم سرانجام خانواده سنتی پل و  ودپیوند

ارزشھای سینمایی فیلم رحمان میالنی

یکی از نقش ھای  کارگردانی و تصویر برداری کرده،  خودرحماناین فیلم را .  میالنی استرحماننخستین تجربه سینمایی  »اسب ھای دریایی«

رحمان کار آسانی نبوده، او باید ھم حواسش به دوربین باشد ھم بعھده گرفتن کار ھای عمده فیلم توسط خود . اصلی فیلم را ھم بعھده دارد

. بازیگران دیگر را کنترل کند وھم خود  یکی از نقش ھای اصلی را بازی کند

  نمی توانست بر ھمه اجزاء فیلمش مسلط باشد نتیجه کار ھیچ جاذبه ای ایجاد نمیاو فیلمی پر ھنرپیشه است اگر رحمانبا توجه به اینکه فیلم 

 این توانایی را دارد که ریتم فیلم رحماناما در ھمین کار .  است، ھنوز بسیار تجربه ھا می تواند کسب کنندرحماندیگر اینکه این نخستین کار  کرد و

 نوید این» اسب ھای دریایی« تماشای. به خوبی ھدایت کند بازیگرانش را. حساب شده ای داشته باشد فیلمش ساختمان سنجیده و را حفظ کند،

.  آشنا با تکنیک سینما در تبعید متولد شده که به او میتوان امید بسیار داشت مسلط به کار و را می دھد که فیلمسازی توانا و
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نگاھی به قصه فیلم

بیشتر این . نمی کردندعلنا گرایش خود را اعالم  در گذشته نیز ھمجنسگرایان ایرانی در اجتماع وھمجنسگرایی برای ایرانیان ھمیشه تابو بوده است

با نزول رژیم عقب مانده اسالمی برای ھمجنسگرایان مجازات مرگ تعین شده است . نوع گرایش در افراد به صورت شایعه در اجتماع پراکنده می شد

وج ھمجنسگرایان از به ھمین دلیل خر. کند و این خواست مالیان با آمادگی محیط در ھم آمیخته شد و خطر مرگ ھر ھمجنسگرایی را تھدید می

 در اینجا ھم فعالیت ھای اجتماعی،. ھنوز ھم ادامه دارد دیگر کشورھا خیلی زود آغاز شد و پراکنده شدن اینان در کشورھای اروپایی و ایران و

. نیست ادبی اینان خالی از اشکال نبوده و و فرھنگی

حضور پیدا می کنند، اما رحمان میالنی ھمجنسگرایی است که با نام واقعی، در اینگونه فعالیت ھا  بخشی از ھمجنسگرایان با اسم ھای مستعار

این  .چون رحمان فیلمساز است طبیعی است با زبان تصویر مسایل مرتبط با ھمجنسگرایان ایرانی را بیان کند. گرایش عاطفی اش را اعالم می کند

 ھر چند در زمینه بسیاری از رشته ھای ھنری و. نماید کارش را برجسته تر میاھمیت  چنین است که فیلم او از این زاویه نیز قابل تامل است و

 از معدود آثار مھمی محسوب می شود که این رحمانفیلم  فرھنگی ھمجنسگرایان ایرانی فعال ھستند، اما در محدوده سینما کم کار شده است و

 .تابو را با شھامت می شکند

.  فقط به مطرح کردن مسایل در این زمینه بسنده نمی کنداواما فیلم . ند صحنه ھای تاثیر گذاری را خلق کندمی تواو  بر کار خود مسلط است رحمان

 مسایلشان با سنت،  وشرایط یک خانواده دگرجنسگرا که مشکالت بلکه ھمزمان، ماجرای خانواده ھمجنسگرا را متصل می کند به موقعیت و

سالھاست که این مسایل مطرح شده، دھھا . این بخش از فیلم البته تازگی ندارد دارد و پیوند... ھب ومذ، خرافات، تفاوت ھای فرھنگی شرق وغرب

 تالیف شده؛ شاید امتیاز این قسمت فیلم رحمان این باشد که وضعیت و مقاله به زبان ھای  مختلف دراین مورد خلق و تحقیق و کتاب و فیلم و

... مذھب و الت روانی شھال است تا پیوستگی او به سنت وموقعیت خانواده شھال بیشتر ناشی از مشک

انرژی اش را صرف کنکاش در  ایا اگر ھمه نیرو و ایده جدیدی را مطرح می کند؟ خواھد بگوید؟ چه حرف و اما رحمان با طرح این ماجرای موازی چه می

خواھد برای ھر دو خانواده  ر بخش خانواده بابک نمی انجامید؟ او میقوام بیشت کرد نتیجه بدست آمده به پر بار تر شدن و زندگی خانواده بابک می

صفا کنار ھم می نشاند و به نتیجه گیری ای مبھم تطبیق  چون این دو را به ھم مرتبط کرده است، ھر دو خانواده را با صلح و .یک پایان خوش بسازد

مکان پذیر شدن این نوع سازش، انتخاب کرده بیشتر خرافات دینی است که در دستمایه ای که وی برای اثبات ا. رسد ارتجاع دینی با مدرنیست می

آش نذری که فیلم رحمان با آن به پایان می رسد ھم نشانه بارز آمیخته بودن مسایل  نیاز و نذر و برپا داشتن سفره و .کنه وجود ادیان النه کرده است

.خرافات است دینی به جھل و
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نحوه  رسند و ی میتآش خانواده شھال به صلح و سکانس اختتام که ھمجنسگرانان و ز طنز نیز با خود دارد به خصوص درفیلم میالنی نشانه ھای ا

عقب مانده  این چنین به ذھن بیننده بنشیند که سازش دو تفکر امروزی و تواند  می،شعف کنار سفره شادی و آماده کردن سفره مذھبی، رقص و

ویس «بعد در گفتگو با  و »جشنواره سینمای ایران در تبعید پاریس«نمایش این فیلم در  مان به ھنگام گفتگو بعد ازحقتی راما و بیشتر حالت طنز دارد،

با   گفتگو ھاو چون دررا مد نظر داشته خود اینگونه پیوند ھای نامتجانس  شکی نمی ماند که او دیگر تاکید می کند فیلمشروی پیام نھایی  ،»امریکا

ی را خواستار ئمذھبی مبرا می داند بالفاصله این سئوال مطرح می شود پس چرا بر خالف باورھای خودش آرزو  را از ھر نوع تفکرصراحت خودش

یا رھنمود ، ه صادر کندییک ھنرمند می تواند مسایل را مطرح کند به جای اینکه بیان .خط دھنده نه پیام دھنده و نه معلم است و است؟ فیلمساز

.گر را در قضاوت آزاد بگذاردبدھد، تماشا

 مغایر به خصوص وقتی -چرا باید با چنین پایانی. غیر تجاری که چشم برگیشه ندارد پایانی خوش آیند نیست  پایان خوش برای فیلم ھای ھنری و

اگر در . نی فیلمسازی مستعد استتکرار کنیم که رحمان میال  ارزش ھای یک  فیلم خوب زیر سئوال برود؟ این را بیفزائیم و- باشدباتفکر سازنده

مطمئنا به تاثیر پذیری بیشتر کارش یاری خواھد  .خواست درونیش تطبیق دھد قصه کارھایش را با تمایل و انتخاب محتوای فیلمھایش بازنگری کند و

. رسانید

آرزوی ما موفقیت . بود ت بسیار کامل تر میبه حاشیه نمی رف در ھمان زمینه طرح مسایل ھمجنسگرایان میماند و به نظر من این فیلم ھم اگر

. میمانیم» حمان میالنیر«با کنجکاوی منتظر کار جدید .  است نه آشتی ارتجاع با دنیای مدرنرحمانبیشتر 

 2008 دسامبر 26
آلمان .زاربروکن

www.cinemaye-azad.com
cinema-ye-azad@t-onlne.de
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آن كه مھاجرت نتواند

پوریا

نوشتن در مورد مھاجرت ھمیشه این خطر را دارد که دسته مھمی از افراد را که مھاجرت  نمی . ناديده گرفتن كساني كه نمي توانند مھاجرت كنند

بی کاری مھاجرت را تشدید می کند خوب به کجا؟ به ھر . ازیم آن دسته مھم که واقعیتھای پنھان مبدا مھاجرت را نشان مي دھدکنند را از قلم بیاند

آگر آزادی نباشد جنگ و قحطی و انقالب باشد مھاجرت گریز ناپذیر است ھمه  این را می . مھم نیست .... جایی که کار باشد کره، کویت، آمریکا

شود که در ھمه مکانھا و ھمه تکراری شده که اگرکسی خالف آن صحبت كند احمق فرض می شود پس این پدیده تبدیل به چیزی ميدانند و انقدر 

ه زمانھا اتفاق می افتد یعنی نتیجه منطقی ھر کدام از بحرانھای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دانسته می شود در فرانسه ھم اگر این شرایط ب

 ھمه این . گیرم که مال ما شدیدتر از آنھا رخ خواھد داد پس این نمی تواند عمق فاجعه را نشان دھد. ھمین اتفاق خواھد افتادوجود آید کم و بیش

آنقدر ھم تکرار شده که .  پس این نمی تواند حقیقت مھاجرت را رمزگشایی کند. از فاضل تا احمق،دالیل را می دانند و بر صحت آن تاکیید می کنند

برای ھمین مھاجرت برای کار و مھاجرت مغزھا مثل موقعیتی شده که ھمه آن را طبیعی و حق خود می .  در برابر آن حساسیتی ندارددیگر گوش

درنیمه اول قرن بیستم . اما باید قضیه را بیشتر واکاوید، تفاوت شرایط یھودیان روسی و یھودیان آلمانی این مسئله را به خوبی نشان می دھد. دانند

یان روسی شرایط سختی داشتند و به دلیل تبعیضاتی که در حقشان می شد بسیاری از آنھا دست به مھاجرت زدند اما موجودیتشان پا برجا یھود

اما یھودیان آلمانی اینگونه نبودند . بود و برای شرایط بھتر که بیشتر تحت تاثیر شرایط  خطیر اقتصادی و سیاسی آن دوره بود، مھاجرت صورت گرفت

ویت انسانیشان را از آنھا گرفته بودند و جامعه باید فکری برای این نا مردمان انجام می داد که راه حل نھایی نتیجه آن بود در این میان آنچه مھم بود ھ

جامعه بر این نگرش تایید خیل عظیم مشایخ و عوام آلمان بود که فاجعه را عمیق تر می کرد، اینکه ھیتلر چه کرد را ھمه می دانند اما تاییدی که 

البته اين واقعه سويه تاريكي ھم داشت و آن   .مھاجرتی که از دل این شرایط بیرون زد مھاجرتی فراتر از ھر تجربه دیگری بود.  داشت مھم است

.  عدم توان مھاجرت روبرو شدن با مصائبي بس ھولناك. كساني بود كه نتوانستند مھاجرت كنند

ه مھاجرت انبوه به شکل فراگیر وجود دارد و ھمه از مھاجرت صحبت می کنند و اکثریت به دنبال کار یا ادامه تحصیل  و جامعه ما جامعه اي است ک

زندگی بھتر رویای رفتن در سر دارد، با ھر افکاری مھاجرت صورت گیرد جامعه ما آن را تایید می کند مگر در جستجوی ھویتی که جامعه مدام در برابر 

.بی خیال نشان می دھد یا آسیبی که بن مایه آن را به لرزه درمی آوردآن یا خود را 

کسان زیادی در این جامعه تھی از ھویت اجتماعی ھستند و یا ھویت اجتماعی داغ خورده دارند و این داغ چنان محکم بر پیشانیشان نشسته که 

اما ھیچ آماری از . شود نه  درصدھای عجیبی از فرار مغزھا ارائه میسالیا .پس از مھاجرت ھم سایه شوم سوپر ایگو را بر خود احساس می کنند

فرار احساسی خاص داده نمی شود و به نظر می رسد که در این مورد کسانی که این آمارھا را ارائه می دھند در راستای توتالیانتاریسم مرد 

ند حرفی به میان نمی آید، از ھموسکسوئل ھا که به شدت به خانواده خود  از زنھا که نمی توانند مھاجرت کن.ساالرانه جرات بیان حقایق را ندارند

 اینھا .وابسته اند و برخی که توانایی جدا شدن از خانواده را ندارند صحبت به میان  نمی آيد، ترنسکسوئل ھا  چگونه می توانند مھاجرت کنند

به یک امر لوکس فرو کاسته شده که متعلق به قشری خاص است و ھر و مھاجرت . سوالھای مھمی ھستند که مدام نادیده انگاشته می شوند

. کسی در آرزوی  آن

اھمیتي كه موجوديت فرد به آن وابسته است، به خصوص در . و مھاجرت ھمچون شی کمیابی تنھا نان کمیابیش را می خورد نه اھمیت حیاتیش را

رین در ایران دو قسمت مھاجرت مورد قفلت قرار گرفته است یکی اھمیت آن برای بناب. شرايطي كه اين موجوديت توسط ديگري ستانده شده باشد

انسان بودن و دیگری بسته بودن این راه برای بسیاری که ھمچون یھودیان آلمان یا ھویت انسانیشان گرفته شده یا به شکلی ناقص و دلقک وار به 

. آنھا ھدیه شده است
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گونگان ایرانیدر انعکاس به مطلبی درباره ی دگرجنس

اشک بی صدا

در ارتباط با صحبتھای یک ترنسجندر نوشته بودید مرا ناگزیر کرد تا این مطلب را متن ن آنچه در آ. مطلبی را در وبالگ آقای آرشام پارسی خواندم

اگر ترنسھا میتوانند با شرایطشان در  ":نقل از یک ترنسجندر و تماس تلفنی وی گفته بودیده  ب.ن را در سایتتان درج کنیدآبرایتان بنویسم امیدوارم 

."ھم خبری از فرش قرمز نیست ایران کنار بیایند ھمانجا بمانند زیرا اینجا

 در این راستا من بعنوان یک ترنسجندر تحصیلکرده و اگاه به زبان انگلیسی و کسی که برای کار در 

 ایران تالش مکفی کرده ام تذکر چند نکته را به شما به عنوان ناقل این سخن و محیطھای کاری

دوست محترم ترنسجندرتان الزم و ضزوری می دانم امید وارم مفید فایده باشد

اوال این دوست عزیز مثل این که شرایط زندگی به عنوان یک ترنسجندر در ایران را به دلیل زندگی 

اموش کرده اند لذا یادوری بعضی از مطالب را برای اگاھی ایشان و رفچندساله شان در کانادا 

پس از عمل (  اگر چه ترنسجندرھا ظاھرا از نظر قانونی و شرعی.مخاطبان عزیز شما ضروری میدانم

 اما مشکل اساسی تر برای یک فرد ترنس پیش از ،با مشکلی مواجه نیستند) تغییر جنسیت

 یرش اجتماعی و خانوادگیست متاسفانه عدم این دو حمایت وشرعی، پذ حمایتھای جدی قانونی و

نھا اشاره خواھم آجندرھا را بدالیلی که در زیر به  ترنس،ھمچنین طرد ھمراه با تھدید از طرف خانواده

شور و در خواست نھا از کآکرد ازحداقل حقوق انسانی مندرج در قطعنامه حقوق بشر در ایران بی بھره ساخته و لذا نا گزیر منجر به خروج 

 .شود پناھندگیشان می

رایش ظاھریش از طرف خانواده و طرف اجتماع و نه حتی آنجا که پذیرش یک فرد با جنسیت متفاوت از پوشش و آپیش از عمل تغییر جنسیت از  -1

 بی کاری و ،ین موضوع باعث بی خانمانیمتصدیان امر پذیرفته نیست اولین و مھلکترین ضربه یعنی طرد ھمه جانبه به این افراد وارد میشود و ھم

 این موضوع اگر چه درباره دیگر اقلیتھای جنسی نیز در ایران وجود دارد ولی قدر مسلم .شود ھمچنین محرومیتھای تحصیلی اکثر این بچه ھا می

موضوع برای ادامه تحصیالت خود مجبور به  من بعنوان یکی از قربانیان این .درباره افراد ترنس بدلیل تظاھرات بیرونی مشھود تر و جدی تر است

 تقریبا این .داشتن زندگی کامال دوگانه و نقش بازی کردن بوده ام که خود عوارض روانی و افسردگیھای شدیدی را برای من به ھمراه داشته است

نھا به ھمراه میاوردآجتماعی فراوانی را برای کار برای اکثر ترنسجندرھا یعنی زندگی دوگانه امری محال و غیر ممکن بوده و الجرم محرومیتھای ا

در مر حله ثانوی اکثر ترنسھای ایرانی بدون پشت سر گذاشتن دوره ھای روان درمانی و ھورمونی و بدون مطالعه و اگاھیھای الزم برای رھایی از  -2

 جراحان ایرانی نه ، چه شما بیش از ھمه مطلع ھستیدکدام جراحی؟ چنان .تحقیرھای اجتماعی و سر خوردگیھای مکرر تن به تیغ جراحی میسپارند

 در نتیجه جراحیھای انجام شده اکثرا ناقص بوده و نه تنھا از بار و فشار ھای روحی وارده .دانش کافی و نه امکانات الزم مرتبط با این جراحی را ندارند

روانی این افراد را چند برابر می کند تا جایی که بسیاری از این افراد  دغدغه ھای روحی و. می شودبه این افراد نمی کاھد بلکه خود مزید بر علت 

مده یعنی از دست رفتن احساسھای جنسی و در بسیاری از موارد حتی عدم توانایی آکنند با فراموش کردن بالیی که بر سرشان  سعی می

.حمیل شده کنار امده و به زندگی ادامه دھند مسئله را دور زده و باز ھم با شرایط ت،برقراری ارتباط کامل با جنس مقابل

ن رفت مبارزه ھای جدید و طاقت فرسا به بمنظور تغیر ظاھر شروع میشود شاید بگویید این مشکل ھمه آپس از فراغت از عمل ناقصی که شرح  -3

 پیش از این تغییرات ھیچ امکان حضور ترنسھا و در ھمه جای دنیاست اگر چه مشکل در ظاھر مشکل واحدیست اما عمق فاجعه این جاست که تا

مثبت این افراد در محیطھای کاری و اجتماعی ایران وجود نداشته و در نتیجه مجددا محرومیتھای جدی جدیدی را برای فرد ترنسجندر به ھمراه می 
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کاریابی با وجود دانش کافی و مھارتھای الزم  بعنوان تجربه شخصی خدمتتان عرض میکنم بعد از عمل تغییر جنسیت در اکثر مراجعاتم به منظور .وردآ

یا از روی قرائن و شواھد موجود در ظاھر یا صدا و یا  به خاطر مطلب درج شده در انتھای شناسنامه و(صرفا پس از فھمیدن موضوع تغییر جنسیت 

وردم ھمین که زنھای آم کاری ھم بدست می  و اگر الجر.رد میشدم طر مشکل جنستی پذیرفته نشده و صرفا به خا)  تحقیقات و یا گزیینشحتی

 گیری از من با حاشیه  ضمن کناره،متعصبانه قویتری برخودار بودند موضوع را می فھمیدند نھا که از گرایشات مذھبی وآموجود در محیط کار مخصوصا 

تھدیدھا از . طنی مرا اخراج می کردند رغم میل بایلجرم مدیران بعضا ع ال.جعات مکرر خود به مدیران مربوطه خواستار اخراج من میشدندسازی و مرا

طرف خانواده ھا معموال تا جایی ادامه می یابد که اکثر این افراد مجبور به زندگی ھای پنھانی و ھمراه با ترس، ھم پیش و ھم پس از جراحی 

د عالقه ام نیازمند اجازه پدر بودم که بدلیل ترد و تھدید از  من یکی از قربانیان ھمین موضوع ھستم تا جایی که حتی برای ازدواج پا پسر مور.میشوند

.طرف خانواده از داشتن چنین رضایتی محروم بوده و نتوانستم ازدواج موفقی داشته باشم

رای تامیین حداقلھا و  رھایی در خیابانھا و فاحشگی در ابتدا ب،این مخاطرات در پایان دو انتخاب محتوم را پیش پای اکثر ترنسھای ایرانی می گذارد -4

بعد ھم الودگی یا تن سپردن به خود کشی

با چشمانی اشکبار به عنوان کسی که برای دستیابی به حداقل ھای زندگی   اکنون که این سطور پایانی را می نویسم گلویم را بغض گرفته و-5

برای را تمام تالشھای خود   و،ندارم فرش قرمزی را نداشته وھیچ وجه انتظار ه انسانی قریب به دو سالست در غربت جویای پناھندگی ھستم و ب

 با یاد و خاطره دوست عزیز و نازنین از دست رفته ام خانم سین پیانیست و ھنرمندی که پس از خروج من از ،مدن با شرایط ایران را کرده امآکنار 

 چند سوال را از دوست ناشناس کاناداییم دارم که امیدوارم به من ،دنھا را بر شمردم دست به خود کشی زآایران به دلیل فشارھایی که برخی از 

: به خودش پاسخ دھد،نه

یا در کانادا ھیج مدیری حق دارد با وجود داشتن دانش کافی مرتبط با موضوع کاری و تسلط بر زبان انگلیسی فقط به صرف موضوع جنسیتی  آ-الف

محروم کند؟کسی را از دست یابی به کاری که حق مسلم اوست 

؟جھت اسکان و اجاره جایی برای حداقل زندگی صرفا به خاطر موضوع ترنس بودن محروم میگردند یا این دوست عزیز و دیگر ترنسھا ی کانادایی،آ -ب

ندگی مخفیانه داشته دا مجبور میشود برای فرار از دست خانواده خودش یا دوست پسرش که او را تھدید به مرگ کرده اند زایا ترنسجندری دز کانآ -ج

؟باشد

؟یا کسی در کانادا اعم از زن و مرد به خود این اجازه را میدھد که یک ترنسجندر را با انگشت اشاره مورد تمسخر قرار دھد آ-د

و به خود اجازه تنبیه و تھدید  خر زمان بداندآاو را از عالئم  یا در کانادا گروھای متعصب مذھبی وجود دارد که حضور یک ترنس را در جامعه بر نتابد و آ-ه

یک ترنس را تا سر حد مرگ بدھد

 استفاده ءسیب پذیر می شوند که امکان ھر سونقدر اآه خانواده بدلیل از دست دادن تنھا پناه اجتماعی ادا ھم ترنسھا پس از طرد از ناحییا در کان آ-و

شود؟نھا فراھم آاجتماعی از  جنسی و

نھا خودشان ھم بدرستی خودشان را نشناسند چه برسد به اجتماع آ اطالعات علمی در باره ترنسھا کم است که حتی یا در کانادا ھم انقدر آ-ز

) سان نیستآبعضی دیگر از سواالت بدلیل ندانستن زبان چندان ھم  البته برای دوست عزیزمان پاسخ به این سوال و(

رامش به سطوح باالی اجتماعی و کاری با اتکا به آایتھای مختلف می توان مشاھده کرد با نھا که در سآیا در ایران ترنسھا می توانند مانند آ -ح

؟قابلیتھای شخصی دست یابند

 شما به نقل از این دوست ناشناخته مان موضوع را چنان مطرح کرده اید که گویا پناھندگی مثل مقوله مھاجرت برای ترنسھا ،قای پارسیآخر آدر  و

 در حالی که . انتخابیست اما خدمت شما و دوست عزیزتان می گویم این تنھا راه گریز و نجات احتمالی برای این بچه ھاستیک موضوع و مو قعیت

توانند به کار و تحصیل و زندگی  شکار نکرده اند میآبینھا تا زمانی که تمایالت جنسیشان را به طور علنی زھا و ل دیگر اقلیتھای جنسی مانند گی
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نوقت جای آدا ھم فاقد حقوق بشر بوده و ا حاال اگر دوست گرامی من به مجموع سواالت فوق پاسخ مثبت بدھد باید بگوییم کان.دخود ادامه دھن

تشویش  یست و اگر پاسخ جز این است پس تو رو خدا با گفتن این گونه حرفھا و …بین وزباش جنسی اعم از تزنسجندر گی لامنی برای ھیچ دگر

.و صدای اشکھای بی صدا را بشنوید  پناھندگی را از ترنسھا نگیرید حداقل امکان،اذھان

ن اینکه به جای درج اینگونه مطالب که بیشتر مناسب مجله ھای زرد و سرخ داخلی برای آقای پارسی دارم و آدر اخر یک توصییه دوستانه نیز به 

رنسھا راه را برای شناخت این مقوله در سرزمین مادری ھموار کنید و تا جذب خوانندگان بیشتر می باشد خواھشمندم با نگاھی علمی تر به مقوله ت

 اجھافات داخلی در حق این افراد که مسولیت ،ر پس بازتاب صحیح اخباردپیش از فراھم شدن این مھم به مجامع بین المللی این امکان را بدھید تا 

. ورندآن ھا را فراھم آامکان پناه جویی  ن را بعھده گرفته ایدآ

 معرفی خواھد شدبه زودی
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اسید پاشی 

امید

 ، اکنون درخواست قصاص برای مجید موحدی،منه بھرامی دختر جوانی که چشمانش را به علت اسید پاشی یک انسان حیوان صفت از دست دادآ

زن است و بھای جانش در ایران جمھوری اسالمی  ولی امنه بھرامی چون . است و قاضی با درخواست قصاص موافقت نموده،فرد اسید پاش کرده

 بپردازد تا  را میلیون تومان است20باید نیمی از بھای جان مجید موحدی که معادل )  چشم برابر با کل دیه میباشد2دیه ( نیمی از بھای مرد است 

. دادگاه حکم کور کردن دو چشم متھم را اجرا کند

غیر انسانی توسط افراد جامعه چیست و چرا انسانی حال باید پرسید علت این گونه اعمال 

غا محمد آ را کور کند؟ به یاد بیاوریم که روی چھره کسی اسید بپاشد و اوه شود ب حاضر می

ن وحشیگری دستور داد به علت مقاومت مردم آخان قاجار با مردم کرمان چه کرد و چگونه با 

جفت چشم از اھالی شھر را از حدقه شھر کرمان در برابر اشغال شھرشان که بیست ھزار 

به یاد بیاوریم که ده سال پیش سازمان  .ورند و در برابرش کوھی از چشم ایجاد کنندآدر

مجاھدین خلق فیلمی مستند از زندانھای رژیم اسالمی به جھانیان نشان داد که چگونه 

. کشیدند شکنجه گران ددمنش حکومت مالیان چشم زندایان سیاسی را از حدقه بیرون می

ناخن کشیدن انگشتان دست زندانیان . زندانھای حکومت بعث صدام حسین را به یاد بیاوریم

بریده شدن پستانھای پروانه اسکندری را به دست افراد اعزامی . سیاسی را به یاد بیاوریم

 قتل شاھپور بختیار و .قتلھای زنجیره ای را به خاطر اوریم. علی فالحیان را به یاد بیاوریم

. وریمآفریدون فرخزاد و و و و و را به یاد 

وقتی که . منه ھای دیگری نیز خواھیم بودآدر برابر ھمه این جنایات سکوت کردیم و باز ھم سکوت کنیم و بدانیم که باز ھم شاھد کور شدن چشمان 

خوند ھای آبه راستی چرا ھمین . کنند ا اجرا میمنه ھا رآسانی مجید موحدی ھا نیز حکم کور کردن چشمان آکنند به  خدا پرستان چشم کور می

؟قاضی ابتدا حکم قصاص خود را صادر نمی کنند؟ واقعا چرا
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باز ھم نفرت باز ھم توھین باز ھم عقده گشایی

روشنک

ین به ترنسھا از طرف گی ھا مجله دگرباشان ایرانی در توھ این به اصطالح اصال دلم نمی خواست و نمی خواھد وارد این بازی مسخره ای که در

و  رھم ریخت که نتونستم جلوی نوشتن خودمه اعصابم بدر یکی از این نشریات " ما گی ھا" انجام می شود درگیر بشوم اما انقدر از خواندن مطلب

من .  ھا را ھمجنسباز نامیده استنویسنده این مقاله بای سکشوال .حداقل  برای فرار از این تنش روانی که نویسنده این مقاله ایجاد کرده بگیرم

.  بار منفی دارد می دانندبااطالعات چندانی راجع به بایسکشوال ھا ندارم اما حداقل می دانم که بسیاری از ھمجنسگرایان ھمجنسبازی را واژه ای 

مرد بازیگر اصلی  عشقی زیبا بین دو  فیلم شاھددر در فیلم کوھستان بروکبک ما با دو مرد بایسکشوال طرفیم که ھر دو با زنانی ازدواج می کنند اما

 پس نویسنده .اجتماعی فرصت با ھم بودن را از آنان میگیرددردناک  اما شرایط .داستان ھستیم که عشقی پنھانی وجود ھر دوی آنھا را می سوزاند

.فکر پایین تنه شان ھستندفقط به ماری بداند که د بیاو آنان را افر حق ندارد با لحن کوچه بازاری احساس و تمایل آنھا را زیر سوال ببرد

چگونه توقع درک شدن داری وقتی یکی از گروھای غیر دگرجنسگرا را دقیقا مثل ھمان به قول خودت عوام و کوچه بازاری ھا  داری به اصطالح به نقد 

به قول عوام بایسکشوالھا ھا .  زیاد استفاده کرده ای"ل عوامبه قو" نمیدانم چرا در مورد تعریف بای سکشوالھا و ترنسھا از کلماتی مانند .می کشی

جالبی این به اصطالح ! سعی در تقلید از جنس مخالف خود می کنند!! به قول عوام ترنسھا یا ھمان اواھا!. ھم با دختر حال می کنند ھم با پسر

! توجه و استناد نمی کند ظھارات سخیف و عوامانه ھمان عوام دیگرمقاله در اینجاست که وقتی می خواھد تعریفی از گی ھا ارائه بدھد دیگر به ا

د نبگوی گی ھا )انگارسایر گروھھای دگرباش را غیر عادی می داند(بلکه اینبار با لحن یک جنتلمن ظاھر می شود و سعی می کند با عادی خواندن 

کرده و متشخص ھستند که صاحب مناصب و پستھای باالی   تحصیلگی ھا افرادی عادی و که مقوله گی ھا از ترنسھا و بای سکشوالھا جداست و

گویا برای نویسنده مقاله داشتن پستھای اداری نشانی از فرادست بودن و انسانیت است در حالیکه بسیاری از دگر . می باشنداداری و اجتماعی 

. می کنند ی مانند یک فاشیست رفتارجنسگرایان دنیا که پستھای اداری بسیار باالتری ھم دارند در مقوله فھم دگرباش

 که یتنھا نگاه یک مرد دگرجنسگرای من به عنوان یک ترنس در نگاه و گفتمان و ادبیات نوشتاری نویسنده مقاله تنھا و .حاال میرسیم به مبحث ترنسھا

و به   نویسنده از مقوله ترنس سکسوآلیسم داردبا دید عوام به گروه ترنسھا می نگرد مواجه شدم که کامال نشان از پایین بودن سطح دانش و فھم

 اگر بخواھیم با خوشبینی بپذیریم که نویسنده در ابتدای تعریف از گروه ترنسھا از زبان عوام آنھا را اوا .طور عمدی سعی در تحقیر ترنسھا می نماید

 و در نوشته اش و .رمی آنھا را اوا ھرزه و کونی خطاب می کندخواھر می خواند چرا در ادامه به اصطالح مقاله اش صراحتا و از زبان خودش با بی ش

اونھا رو افراد ھرزه  و اینکه اکثر افراد عادی جامعه! با ھمان لحن عوامانه و از زبان خودش می گوید که ترنسھا با نوع اوا حرف زدنشون از زبان خودش

ترنسھا برای به اصطالح احترامی که  ای روشن شدن مطلب باید بگویمنشون میده که یک گی عامی به مفھوم مطلق کلمه است بر! می شناسند

.اینچنین خفت بار برای ترنسھا قائلی نیازی ندارند

 از جنس مخالف خود تقلید نمی کنند بلکه آنھا احساس می کنند ھمان جنس مخالفند که دگرجنسگونگانطح دانشتان باید بگویم سبردن برای باال 

یکی از دوستان ترنسم که تغییر جنسیت داده در یک اداره کار می کند و شغل . انسان ھای موفقی ھم ھستند .آمده اند نیادر بدنی اشتباھی به د

 دوست دیگرم که ترنس است و تغییر جنسیت داده در .ھایت احترام را به او می گذارندخوبی ھم دارد و با آنکه ھمکارانش موضوع او را می دانند  ن

. و زندگی خوبی دارد است و با یک مھندس آلمانی ازدواج کردهکشور آلمان شاغل

. ممنون.آقای نویسنده سعی کن از دید عوام مقاله ننویسی
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ماجرای لنگه کفش

امید

منتظر الزیدی روزنامه نگار عرب با پرتاب لنگه کفش خود به سوی رییس 

ه فکران جمھور ایاالت متحده امریکا جرج واکر بوش شھرتی  در میان کوت

برای افرادی چون منتظر . وردآکشورھای اسالمی برای خویش بدست 

محمود احمدی نژاد کسب شھرت به ھر گونه ای  و الزیدی وادولف ھیتلر

تفاوتی نمی کند و تنھا مطرح شدن در میان قشری خاص و مشھور منفور 

تفاوتی نمی کند دروغ  .کند گشتن در میان روشنفکران جھان  بسنده می

، جنایات ارتکابی خود را خدمت بخوانند،  وقایع تاریخی را انکار کنند،یندبگو

 صرفا .و ھر عمل کریھی انجام دھند وجود گروھھای اجتمایی را نفی کنند

ین حقه دیگر کار ولی ا.  این کار را انجام می دھندبرای اینکه تصویر خویش را در رسانه ھا ببینند و شاد گردند بدون انکه کمترین ھزینه ای بپردازند

ورده است پشت میله ھای زندان بپردازد شاید آساز نیست و منتظر الزیدی باید مجازات کرده خویش را ببیند و ھزینه شھرت منفی را که بدست 

. زادی بیان این نیست که ھر کس ھر چه دلش خواست بگویدآشاید جھانیان در یابند  .عبرتی باشد برای دیگران

د در دانشگاه کلمبیا اعالم کرد که ما در ایران ھمجنسگرا نداریم و در ایران و جھان خود را مطرح کرد و تصویرخود را در رسانه ھا دید محمود احمدی نژا

باعث شد رسانه ھا به این مورد از نقض حقوق بشر در ایران  و لذت برد ولی توجه جھانیان را نسبت به مشکالت ھمجنسگرایان ایرانی جلب کرد و

پرتاب لنگه کفش  .ھولوکاست را انکار کرد مشھور شد ولی باز باعث تفکر جھان نسبت به این فاجعه تاریخی گشت. ه بیشتری داشته باشند توج

 کرد ولی وی را از روی کره زمین نیز محو می منتظر الزیدی اگر در دوران حکومت بعث به سوی صدام حسین می بود بی شک منتظر را مشھور می

اگر پیرمردی که در ایستگاه متروی  .این لنگه کفش به سوی ایت اهللا خامنه ای پرتاب شود پرتاب کننده نیز سرنوشت مخوفی خواھد داشتاگر  .کرد

قای حداد می کوفت چه آنکه به اقای حداد عادل نشان دھد تا فقر مالی خود را نمایان سازد به صورت آتھران لنگه کفش پاره خود را به جای 

بود؟   ر انتظارش میسرنوشتی د

ولی رسانه ھای کشور ھای مستبدی چون ایران با نادیده گرفتن این واقعیت ھا روزھای متوالی در طبلھای توخالی خود کوبیدند و از منتظر الزیدی 

.یک قھرمان خیالی در ذھن بی مغزان ساختند
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 به ترکیهIRQRسفر مدیر سازمان 

زمانگزارشی به ھیئت مدیره ی سا

در این سفر به شھرھای . در بیست و ھشتم اکتبر برای بررسی وضعیت پناھجویان دگرباش ایرانی به ترکیه رفتم

ساعت ھا پای صحبت ھای . کایسری، نیده، اسپارتا و کونیا نیز رفتم تا پناھجویان ساکن آن شھرھا را نیز مالقات کنم

ھمچنین درباره ی شرایط فعلی . ایران خارج شده اند را شنیدمآنھا نشستم و داستان زندگی شان و اینکه چرا از 

در ھجدھم نوامبر ھم مالقاتی با دفتر کمیسریای عالی پناھندگان سازمان ملل در آنکارا . شان در ترکیه صحبت کردیم

در این سفر . الن سازمان ملل تھیه کردمگزارش به روز شده ی سازمان و وضعیت پرونده ی پناھجویان دگرباش ایرانی را برای ارائه به مسئو. داشتم

. از سازمان ملل دریافت کنندی خوبار بودند که ھر چه زودتر خبرھایتعدادی از پناھجویان دگرباش با من ھمراه شدند و امیدو

 یکی از آنھا پیمان، .بودسازمان دگرباشان ایرانی پرونده ھایی در دست بررسی دارد که به دلیل شرایط خاص ترکیه آنھا را اضطراری کرده 

او در شرایط بسیار بد روحی و . ھمجنسگرای بیست و شش ساله ی ایرانی است که حدود سیزده ماه پیش به دلیل مشکالتش از ایران خارج شد

. برای کم کردن ھزینه ھای ماھیانه اش ناچار شده است که با چند نفر در یک آپارتمان کوچک زندگی کند. مالی قرار دارد

دگرجنسگونه ی سی و ھشت ساله ی ایرانی است که حدود چھارده ماه پیش به دلیل مشکالتش از ایران خارج شد و در شرایط بسیار بد نلی 

نوال ھم یک دگرجنسگونه ی ھجده ساله ی مرد به زن است که به ھمراه خواھر دگرجنسگونه ی بیست و یک ساله اش در ترکیه . روحی قرار دارد

سازمان دگرباشان ایرانی به دلیل محدودیت ھایش تا به حال . ر دوی آنھا در شرایط بسیار بدی ھستند و به کمک نیاز دارندھ. به سر می برند

.  نتوانسته است به آنھا کمک مالی کند اما به دنبال آن ھستیم که راھی برای کمک به آنھا پیدا کنیم

آنھا ھم در .  نیم پیش به ترکیه آمده اند و پنج ماه از مصاحبه ی آنھا گذشته استحسین و شایان یک زوج ھمجنسگرا ھستند که حدود یک سال و

خوشبختانه چند روز پس از مالقات با دفتر کمیسریای عالی پناھندگان سازمان ملل پیمان، نلی، نوال، حسین و شایان  .شرایط خاص روحی قرار دارند

ادی از دگرباشان پناھجو ھستند که منتظر انجام روند قانونی خود می باشند و سازمان دگرباشان اما ھنوز تعداد زی. به عنوان پناھنده پذیرفته شدند

. ایرانی پرونده ی آنھا را در دست اقدام دارد

ی اکنون پس از چھارده ماه اضطراب م. به من کمک ھای زیادی کرده است و زندگی ام را تغییر داد) IRQR(سازمان دگرباشان ایرانی «: نلی گفت

در آن روز تمام تالشم را خواھم کرد که با حمایت از سازمان به خانواده ی دگرباشام کمک . توانم امیدوار باشم که یک روزی به کانادا خواھم رفت

ا سفارت یک مرحله ی دیگر تمام شد و ھم اکنون باید منتظر مصاحبه ب. من نمی دانم چطور باید از سازمان تشکر کنم«: ھمچنین پیمان گفت ».کنم

امیدوارم که به زودی خبرم دھند چون شرایطم اجازه نمی دھد که . مصاحبه ای که اصال معلوم نیست در چه زمانی انجام خواھد شد. کانادا باشم

».باید ھر چه زودتر ترکیه را ترک کنم چون باید به ازای ھر یک روز ماندن در این کشور پول پرداخت کنم. بیش از این منتظر بمانم

باید از دفتر کمیسریای عالی پناھندگان . شرایط از زمان پناھجویی من در ترکیه خیلی تغییر کرده است. از انجام این روند خیلی خوشحال ھستم

. داما آنھا ھمیشه بسیار حمایت کننده و کوشا بوده ان. رسیدگی به پرونده ی ھزاران پناھجو کار ساده ای نیست. سازمان ملل تشکر ویژه ای کرد

ھمچنین مایل ھستم از جان و بقیه ی حامیان سازمان تشکر کنم زیرا آنھا بودند که تمام ھزینه ھای سفر را پرداخت کردند و باعث شدند که تغییری 

.در شرایط پناھجویان دگرباش ایرانی حاصل شود

آرشام پارسی
مدیر سازمان دگرباشان ایرانی

IRanian Queer Railroad – IRQR
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.مجمع عمومی، گرایشات و ھویت جنسی را مورد توجه قرار می دھد: ان ملل متحدسازم

.این بیانیه، پیماِن اعالمیه ی جھانی حقوق بشر را مورد تاکید دوباره قرار می دھد

ھنگامی که دنیا شصتمین سالگرد اعالمیه ی جھانی حقوق بشر  را جشن می گیرد، در 

 کشور شصت و ششن ملل متحد بیانیه ای با حمایت نیمه ی دسامبر، مجمع عمومی سازما

 حقوق مربوط با نقضاز سرتاسر پھنه ی جھان را خواھد شنید که فریاد پایان دادن به 

ائتالفی از سازمان ھای بین المللی مدافع . گرایشات و ھویت جنسی را سر خواھد داد

تاکید دوباره بر بنیادی ترین حقوق بشر امروز تمامی ملت ھا را ترغیب کرده اند تا در راستای 

از " حقوق بشر شامل تمامی افراد بشری می شود: "پیمان اعالمیه ی جھانی حقوق بشر

.این بیانیه حمایت کنند

 قرائت این .آرژانتین، برزیل، کرواسی، فرانسه، گابن، ژاپن، ھلند و نروژ: از آن جمله اند. صدا شده اند ملت ھا از چھار قاره ی جھان با این بیانیه ھم

.بیانیه، نخستین باریست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تضییع حقوق بر پایه ی گرایشات و ھویت جنسی را به شکل رسمی مطرح می کند

 1948در سال : " است می گوید- ائتالف بیش از شصت گروه حامی حقوق دگرباشان جنسی - Pan Africa ILGA لیندا باومن، اھل نامیبیا که عضو

حمایت بی . ملل دنیا، پیمان حقوق بشر را پیش کشیدند اما شش دھه پس از آن تاریخ، در مورد بسیاری انسان ھا به این پیمان وفا نشده است

."  سابقه ی آفریقاییان از این بیانیه این پیام را می رساند که نقض حقوق دگرباشان جنسی ھرگز و در ھیچ کجا پذیرفتنی نیست

این بیانیه در تکمیل بیانیه ی مشترکی می . زام آور نیست و حمایت ھای موجود در قوانین بین المللی را مورد تاکید دوباره قرار می دھداین بیانیه ال

. به پیشنھاد نروژ و با حمایت پنجاه و چھار کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم شد2006آید که در سال 

بین المللی یعنی بین المللی و : "قوقی سازمان دیدبان حقوق بشر در زمینه ی دگرباشان جنسیست می گویدبوریس دیتریش ھلندی که مدیر ح

سازمان ملل باید از سر شدت و قدرت صحبت کند، چرا که وقتی کار به حقوق بشر می رسد جایی برای یک بام و دو ھوا کردن . استثنا وجود ندارد

".نیست

ھمچنین . ر، تبعیض، محروم سازی، برچسب دار کردن و تعصب ناشی از تمایالت و ھویت جنسی را محکوم می کندپیش نویس بیانیه، خشونت، آزا

قتل و اعدام، شکنجه، دستگیری ھای فرا قانونی و محروم کردن افراد از حقوق مالی، اجتماعی و فرھنگی بر ھمین پایه نیز در این بیانیه محکوم 

امروزه دوجین دوجین کشور می : " با کمیسیون بین المللی حقوق ھمجنس گرایان مرد و زن کار می کند، می گویدگریس پور از مالزی، که .شده اند

این . این قوانین غالبًا آثار باستانی و مقدِس قوانین مستعمراتی ھستند. بینی که ھنوز روابط دو جانبه ی ھمجنس گرایانه را جرم تعریف می کنند

."     گرد این مطلب نشان می دھد، که این قوانین زمانی در حال اعمال ھستند که تاریخ مصرفشان به پایان رسیده استبیانیه یک اجماع جھانی را

این بیانیه ھمچنین در امتداد سابقه ی طوالنی تالش ھای سازمان ملل متحد در راه دفاع از حقوق ھمجنس گرایان مرد و زن، دوجنس گرایان و 

 ارگانی که مسئولیت تفسیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل -کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل . شوددگرجنس گونگان صادر می 

"  در مورد پرونده ی 1994 در تصمیم خود، به سال -یکی از ھسته ای ترین میثاق ھای حقوق بشری این سازمان است را به عھده دارد  که متحد

از آن ھنگام دستگاه ھای .  قانون حقوق بشر، تبعیض بر اساس گرایشات جنسی را غیرقانونی می داندمقرر ساخت که" اتونن در برابر استرالی

قتل، : این تخلفات شامل. حقوق بشری سازمان، ملل تخلفات بر پایه ی گرایشات و ھویت جنسی را  محکوم کرده اند) مکانیزم ھای(اجرایی 

ارگان ھای سازمان ملل از کشور ھا خواسته اند تا به .  شئون گوناگون زندگی می باشندشکنجه، تجاوز جنسی، خشونت، حذف کردن و تبعیض در

.تبعیض در سیاست ھا و قوانین خود پایان دھند
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. ییارگان ھای دیگر بین المللی نیز در برابر خشونت و نابرابری علیه دگر باشان جنسی به مخالفت برخاسته اند، مانند شورای اروپا و اتحادیه ی اروپا

حمایت ھای حقوق :  کشور عضو سازمان کشورھای آمریکایی متفق القول بر بیانیه ای با این مضمون تاکید گذاشتند که34، تمامی 2008در سال 

.بشر شامل گرایشات و ماھیت جنسی می شود

 جنس گرایان، دگرجنس گونگان و افراد دوجنسیتی  پرز از اھالی مکزیک و معاون دبیرکل اتحادیه ی جھانی ھمجنس گرایان زن و مرد، دوگلوریا کاریگا

)ILGA (امروزه یک جنبش . کشورھای آمریکای التین به عنوان قھرمانان برابری طلبی و حامیان این بیانیه، مشعل دار این راه شده اند: "می گوید

."جھانی حامی حقوق دگرباشان جنسیست و این صدا انکار ناپذیر است

آندورا، ارمنستان، استرالیا، بوسنی و ھرزگوین، کانادا، کیپ ورد، : من جمله.  بیانیه ی مجمع عمومی را امضا کرده اند کشورشصت و ششتاکنون 

جمھوری آفریقای مرکزی، شیلی، اکوادور، گرجستان، ایسلند، اسرائیل، ژاپن، لیختن اشتاین، مکزیک، مونتنگرو، نیوزیلند، سان مارینو، صربستان، 

 کشور اتحادیه ی اروپا از جمله ی امضا کنندگان این بیانیه 27ھمچنین تمامی . ابقًا یوگوسالو مقدونیه، اوروگوئه و ونزوئالسوئیس، جمھوری س

.ھستند

که شبکه ای ازگرا ستیزی فرانسوی، مدیر کمیته ی جھانی روز مبارزه با ھمجنس) لویس جرج تین ( لویی ژرژ تن

این که بیانیه راه خود را به مجمع عمومی گشوده است، یک : " دایی از رفتار ھمجنس گرایانه است، می گویدگروه ھا و فعاالن مبارز در راه جرم ز

."این امر نشان می دھد که فعالیت ھای مشترک ما موفقیت آمیز بوده اند و باید تجدید شوند. دست یافته ی بزرگ به حساب می آید

بیانیه موفق به کسب حمایت از سوی کشور ھا و جوامع مدنی شده : "ز کانادا خبر می دھد که اکیم ونس، ARCنایب رئیس سازمان بین المللی 

.اعالمیه ی جھانی حقوق بشر حقیقتًا جھان شمول است: در ماه دسامبر، یک پیام ساده از مجمع عمومی سازمان ملل بر خواھد خاست. است

:شکل است ازائتالف سازمان ھای مدافع حقوق بشری ناشر این بیانیه مت

، کمیته ی بین  IDAHO ھلند، حقوق جھانی، دیدبان حقوق بشر، کمیته یCOC، مرکز جھانی راھبری زنان، ARCعفو بین الملل، سازمان بین المللی 

 و افراد ، اتحادیه ی بین المللی ھمجنس گرایان زن و مرد، دو جنس گرایان، دگر جنس گونگان(IGLHRC)المللی حقوق ھمجنس گرایان مرد و زن

.، و سازمان خدمات عمومی بین الملل(ILGA)دوجنسی 
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شوند مثل ما  پرنده ھا ھم عاشق می

)پرنده ھا ھم گی ھستند(

داستانی کوتاه از رسول

 چند لحظه ھمه جا را ، باران شروع شد و درشدندشد آسمان را پنھان کرده بودند باالخره راضی به سخاوت  ابرھای خاکستری که چند روزی می

.خیس کرد

وای " :زدند، یکی از پسر ھا گفت دو پسر به سرعت خودشان را به آالچیق گوشه پارک رساندند، دستشان در دست ھم بود و به ھم لبخند می

" پاھات؟ یعزیزم خسته شدم، می تونی بشینی و من سرم رو بذارم رو

"از خدامه ھستی من"ت پسر دیگر در جوابش دستی به شانه ی او زد و گف

.دو پرنده کوچک در شکاف سقف شاھد خلوت آنان بودند

" چه حرف ھای عجیبی به ھم میزنناین دو تا پسر: "پرنده کوچکتر

ای آدم این حرف آره من توی این پارک که می چرخم تا حاال ندیده بودم دو تا از پسر ھ"  :پرنده بزرگتر

."ھا رو به ھم بزنن

"این آدم ھا ھم چه عجیب و غریبند" :پرنده کوچکتر

"آره"پرنده بزرگتر نگاھی به پرنده کوچکتر انداخت و با لحنی خاص گفت 

"کنی؟ چرا اینجوری منو نگاه می" :پرنده کوچکتر

!"ھیچی، خوب میگفتی... آھان ... چی؟" :پرنده بزرگتر

تا پسر برام  دیدم که اینطوری به ھم نگاه می کنن و ھم رو نوازش میکنن اما دومنم خیلی از دختر ھا و پسر ھای آدم رو " :پرنده کوچکتر ادامه داد

..."خیلی عجیبه 

"من یه جا شنیدم که خیلی از آدم ھا خودشون ھم با اینا کنار نمیان، برا ھمینه که ھمیشه پنھونن... آره "  :پرنده بزرگتر

".نگاه کن ... نگاه کن " :پرنده کوچکتر ناگھان جیغی کشید

!!! پسر خم شده بود و لب ھای پسر دیگر را می بوسید

!"دیدی، من می دونم این کار یعنی چی! من گفتم اینھا یه جوری ھستن!! دیدی" :فریاد میزد پرنده کوچکتر ھنوز

"این چه کاری بود ؟. اصال خوشم نیومد. اه" :پرنده بزرگتر گفت

"به نظرت بده که دو تا آدم عاشق ھم باشند؟" :زرگتر نگاھی انداخت و گفتپرنده کوچکتر آرام گرفت و با نگرانی به پرنده ب

"ھست؟ ! اما دو تا پسر زیاد طبیعی نیست! خوب نه" :پرنده بزرگتر

!"طبیعی؟ کی تعیین میکنه چی طبیعیه و چی نیست؟ ھمین آدم ھا نه؟" :پرنده کوچتر

"شوخی کردم. ق با توئه، من فقط می خواستم نشون بدم مثل بقیه ھستم خوب باشه من تسلیمم، ح" :پرنده بزرگتر لبخندی زد و گفت



 و تو  ن د ا   من و                                                                                                                                          اول   شماره  - اولسال   –29  

..."یعنی می خواھی بگی با من موافقی که این دو نفر اشتباه نمی کنن و حق دارن که " :پرنده کوچکتر

از اینکه به این موضوع فکر کنن می خیلی ھا ... راستش. آره" :پرنده بزرگتر بادی به غبغب انداخت و خودش را به پرنده کوچکتر نزدیک کرد و گفت

."ترسند، اما االن من خوب می فھمم و از دیدن برق نگاه این دو تا پسر آدم لذت می برم 

."حرف ھات از ھمیشه عجیب تره " :پرنده کوچکتر نگاھی کنجکاوانه به پرنده بزرگتر انداخت و گفت

"عشق منی" :یکی از پسر ھا با صدای بلند گفت

..."عشق منی تو... عشق منی تو" :تر تکرار کردپرنده بزرگ

.پرنده کوچکتر بھت زده نگاھش می کرد

!"با کی بودی؟ چرا اینو تکرار کردی؟" :پرنده بزرگتر دیگر چیزی نگفت و از او فاصله گرفت، پرنده کوچک بعد از چند دقیقه با صدای آرامی گفت

."ولش کن... شاید تو ... مھم نیست " :ورد و گفتپرنده بزرگتر سرش را از البه الی پرھایش بیرون آ

...

ببین اون دو تا پرنده چه عاشقانه تو بغل " :باران قطع شده بود، یکی از پسرھا در حال بیرون آمدن از آالچیق به دیگری گوشه سقف را نشان میداد

."ھم خوابیدن

در ندانشریه ی بنیاد ھمجنسگرایان ایران خانه ی نارنجی 

ه زودیب
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بیژن مرتضوی در مالزی

علی

عکاس کنسرت بیژن مرتضوی در مالزی بودم و تصمیم گرفتم تعدادی از آن عکس ھا را برای . یک ھمجنسگرای پناھجو در مالزی. علی ھستممن 

.دوستانم در نشریه ی دگرباشان ایرانی بفرستم
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ن، و برای توماز 

 ایرانینامه ھای دگرباشان

من لزبین ھستم

ایرانی بودن به اندازه کافی سخت ھست چه برسد به اینکه  گاھی اوقات با خودم فکر می کنم زن بودن و. من یک لزبین ایرانی ھستم. سالم

.ھمجنسگرا ھم باشی

دم تمام وقتم را صرف توپ بازی وخاکی من عاشق بازھای پسرانه بودم وترجیح می دا.  سالم بود که فھمیدم مثل دختربچه ھای دیگر نیست8 یا 7

بعد که رفتم راھنمایی می دیدم که دختران زیادی . اولین کسی ھم که عاشقش شدم معلمم بود.شدن بکنم تا بازی با عروسک ھای خوشگل

 ساله ھستم و ھنوز 21اکنون اما من ھم . ھستند که عاشق ھم اند ولی درآن زمان می گفتند که این یک دوره است که بعد از دوران بلوغ می گذرد

. تو ھمون دوره ی ممنوعه تو زندگی ما ایرانی ھا ھستم. ھم ھمان احساس را دارم

شرایط . وقتی لزبین ھستی باید خیلی قوی باشی تا نشکنی. ھمیشه خودم بودم وخودم. خانواده ام ھیچ وقت درکم نکردند ونخواستند که بکنند

واینجاست که ترسی موھوم ھمیشه دنبالت می کنه که اگر دیگران بفھمند چه . مه برضد ھمجنسگرایان ھستندھ...جامعه، خانواده، محیط کاری و

می شود؟

.از آن روز به بعد زندگی برایت به مثابه لجن زاری می شود که ھر روز در آن فرو می روی و ھیچ فریادرسی رو دوروبرت نداری

"ھویت" ادامه زندگی می کنه؟ می گم اگر به من بگویند که انسان رو چی وادار به

ھویت ھمین چیزی که خیلی ھا به سادگی از کنارش می گذرند ما ھمجنسگرایان را وادار . ھویت، ھمین کلمه ساده زندگی مارو در ھم می پیچونه

.ماسکی که گاھی آنقدر در آن فرو می روی که خودت را ھم گم می کنی. به زدن ماسکی ھرروزه می کند

ھمان کسانی که .  راستی چرا روزی نمی رسد که ایرانیان ھمجنسگرایی را در فرھنگ خود بپذیرند؟ آیا موالنا ھم دلیلی برای آنان نیستاما به

!اشعار موالنا را می ستایند ھیچ می دانند او ھمجنسگرا بوده

چراباید ھمجنسگرایان ھمیشه عاشق ممنوعه باشند؟ چرا؟

ھمجنسگرایان ممکن است دختران و پسران شما باشند که نمی خواھند ازدواج کنند یا پدران . روبرخود توجه کنندبھتراست ایرانی ھا کمی به دو

فقط باید . ھمجنسگرا ممکنه زن رفتگر گوشه خیابان ویا آقای شیک پوش ھمسایه بغلی باشه. ومادران تان باشند که ھمیشه خسته وناراضی اند

.ھمین وبس. آنھا را درک کنید

.  ھا را باید شست، جوردیگرباید دیدچشم

باتشکر جیا
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مریم دیبا

توی ایران به خاطر فرھنگ مرد ساالر و سنت و عرف جامعه دختر ھای ایرانی  . ایرانی حرف دلمون رو می زنم من از طرف لزبین ھای. با سالم 

به .  رو به روان و روح ما می زنه که تا سالھا عوارضش ما رو آزار میدهمجبورند احساسات ھمجنسگراییشون رو پنھان کنند و این خودش بدترین ضربه

محدوده سنی خاصی که می رسیم مجبور به ازدواج می شیم که این اجبار برای دختر ھای دگرجنس گرا به قدر کافی عذاب آور ھست پس وای به 

این اجبار می دیم یا اگر بخوایم از گرایش و احساسمون دفاع کنیم و به از ترس طرد و رفتار بی منطق اطرافیان یا تن به .  حال ما ھمجنس گراھا

. نه قانون نه جامعه نه دین . اونوقت کسی نداریم بھش پناه ببریم.  ھا بگیم طردمون می کننخانواده

ترس از ابراز وجودش دچار ھزار  وقتی ھمجنسگرایی به خاطر محدودیت و ،رییس جمھوری که میاد و بی عار و بی درد میگه ما ھمجنسگرا نداریم

.  وقتی راه به جایی ندارن خود کشی می کنن یا توسط حکم قانون شکنجه می شه که چرا عاشق یک ھمجنسش شده ،مشکل روحی میشه

فاحشه خطاب  وقتی توسط قانون دستگیر می شن با القاب ، ھا به دکتر مراجعه می کنن با عنوان بیماری مواجه می شنخانوادهوقتی خودشون یا 

 کجاست؟ ی رئیس جمھوراین آقا،  ھا که عزیز ترین افراد زندگیشون ھستن به بدترین روش طردشون می کننخانواده وقتی ،میشن

اما خدا ما رو آفریده و حاال از این آفرینش راضی ھستیم اگر عذاب ھایی که از ھمه طرف تحمل  . ما نخواستیم ھمجنسگرا بشیم.بابا ما ھم آدمیم

 که به کمک ماھا اومد تا دلمون گرم www.hamjenseman.net با مسئولیت آرشام و سایت ھمجنس من IRQR  اینجا من ازسازمان.  کنیم  بذارهمی

. فقط خواھش میکنم با دادن اطالعات درست تو برنامتون به جامعه ایرانی بفھمونید ما ھم ھستیم مثل ھمه. بشه که تنھا نیستیم تشکر میکنم

  آرمیده بگم که حمیدهباید به خانم .  ھم ممنونیم که در قبال ما ھم احساس مسئولیت کرد و صدای ما رو ھم به گوش دنیا رسوندای امریکاصداز 

ا؟ اما آیا ما خواستیم که ھمجنسگرا بشیم؟ یا پدر یا مادر ھ. داشته باشیبله حق داری به عنوان یک مادر برای آینده ی فرزندتون اضطراب و تشویش 

اگه پای حرف بچه ھا بشینید میبینید که ھمه از بچگی این گرایش رو . اگه کمی اطالعات به ھمه داده بشه متوجه می شن که این مادرزادیه

. داشتن و حتی خیلی ھامون تالش کردیم با ارتباط با جنس مخالف با احساس و خواست قلبیمون مبارزه کنیم و سرکوبش کنیم اما موفق نشدیم

از آرشام پرسیدید آیا تعداد ھمجنسگراھا تو ایران اونقدر .  و بی پناھی رو نداریمخانوادهو دیگه طاقت نگرانی . و این تالش ھا کلی نابود شدیمولی ت

نشون بدن ای کاش اونقدر تو ایران الاقل امنیت بود تا بچه ھا شھامت کنند خودشون رو : ھست که بخواد مورد توجه قرار بگیره؟ در جواب فقط میگم

.اونوقت ھمه از تعدادشون متعجب میشدید

در آخر به خاطر  .چون میترسم ھمین رو ھم که نوشتم تا اینجا بخاطر طوالنی بودن نخونید. حیف، حیف، که اینجا فرصت و جای حرف زدن نیست 

. این حرکت رو ادامه بدیدکهمتشکرم و امیدوارم داشتید  مفیدی که فعالیت ھای

Dear Sir or Madam,

First of all thank you so much for your program on VOA. It was the best show since last year. I am father of a gay man in 

Iran and I always support my son because he is my son and one of my duties is to making a safe space for him. But I 

faced lots of troubles in family at large. I had to leave the family and they did not want to have any relationship with me, 

my wife and my son because we are awful, because we did not obey them to reject our son. 

Now I am so happy that lots of things has been changed. VOA had a show on homosexuality which is more than great, it 

is super. But I am writing to let you know that their responsibility as a media is not over. They just start it. You should 

encourage them to repeat and repeat.
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 Thank you for your great work and hope to watch more programs on homosexuality in media. 

PS. Mr. Parsi, you are a great guy, I did not know that IRQR exist and you and all Iranian sexual minorities have my full 

support. Just keep going, we need more people like you.

Sincerely,

Ali M.

دوستان در وی او ای تمامی به سالم با

 اینکه از قبل ولی شد شروع خوب خیلی برنامه. بگویم برنامه مورد در را نظرم خواستم می. پارسی آرشام از دعوت و دسامبر 12 برنامه بابت مرسی

 و بیماری ھمجنسگرایی که کنیم باور را موضوع این ایرانی خانواده و ایرانی عنوان  به ما اینکه. شد تمام برنامه وقت بشود اصلی موضوع و بحث وارد

 افریده ھمجنسگرا یک بصورت و دارند  وجود جامعه در افراد این واقعا نکنیم، اینکه نگاه  جامعه در شدگان طرد بعنوان افراد این با نیست، اینکه انحراف

 از ناشی تونه می مثال اینکه  یا و بشه باعث تونه می باردار خانم به وارده ھای استرس اینکه  یا شدند، منحرف یا بوده اکتسابی اینکه نه شدند

 منکر و باشند داشته باید رفتاری چه باشد ھمجنسگرا عضو یا فرزند دارای که ای خانواده نھایت در و باشه، ساله 8 جنگ ھای پیامد و صدمات اثرات،

 ای جداگانه برنامه مستلزم امروز زن برنامه کوتاه زمان به توجه با فوق موارد از کدوم ھر کنم فکر  موضوعاتی ھستند که البته...و  نشوند فرد اون

.است

 در. شود عنوان برنامه در باید بگیرند شکل اینکه از قبل ھا اندیشه این پادزھر که بکنند.. و فساد ترویج به متھم رو امروز زن برنامه ھا خیلی ممکنه

 پری دکتر خانم حضور با که ایی برنامه مثال. باشند ستیز ھمجنسگرا نباید شوند می دعوت موضوع این برای که انیکارشناس و مھمانان دوم مرحله

باشد داشته ھمجنسگرا فرزند کسی نکرده خدای میکند عنوان که بیضایی

   خوبتون ھای برنامه از مرسی صورت ھر در 

Hi dears

I want to thank u all for making such programs about Homosexual's conditions in Iran and your concerning about this 

matter.

I'm sure this would help opening Iranians minds about this poor minority, and I hope this effort would continue.

Thanks again

Warmest regards 

 S. from Shiraz

 از و شناسم می رو آرشام که ساله چند. ایرانی الکترونیکی ھمجنسگرایان مجله اولین ماھا،  ی مجله سابق سردبیر. ھستم راندوا من. سالم

 ام اس و تلفن زدم نفر چند به دیدم رو پارسی آرشام ی مصاحبه ی برنامه تھران وقت به دیشب. زده شدم ذوق بینھایت شما ی برنامه در دیدنش

؟ کنید می باور ! شد بھم ھم تلفن چندین و دادم اس

 در پرسیدن ارمیده خانوم که سواالتی مخصوصا. شدم نھایت خوشحال بی ھستین ھم ایران داخل ھمجنسگراھای ما فکر به که این از حال ھر به

. میشه جامعه در دگرباش بول افرادق و افکار تبادل فرھنگ رشد باعث واقعا و گذاره تاثیر خیلی ھا برنامه این. ایران داخل ھای ھمجنسگرا مورد

می بوسم رو دور ھمھتون از بگین بھش و کنید ابالغ برنامه این کاگزاران به رو ام صمیمانه تبریکات

باشین خوش
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Dear Friends at VOA,

I am proud of you guys. I am an Iranian gay who had to leave Iran on base of my sexuality. My family decided to kill me 

because I was a shame for heir family’s honor. 

I did not talk to my mother for several years. She did not want to hear my voice because she thought that I am guilty 

and God hates me. 

Few minutes ago my mother called me. I can not write, I am crying now....

She told me that I saw a show on VOA and it reminds me that I forgot you. She said: when I saw the show and Arsham 

said families have to support their kids I was cried and decided to call you after these several years. Darling, please 

forgive me, I was not a good mother for you. But I will try to be. You have my support from now and I want to fight with 

everybody just for you, for my little son that always supported him at his school when others tried to bother him.

Hamide jan, Mahshid jan, Arsham jan,

You did such a great things. I am so happy now and I can sleep tonight because I feel my mother loves me again and I 

am not alone in this world.

THANK YOU, please do not cut your support. I am sure there are more people like me that they need your support.

Yours,

A.

 )آرمیده حمیده خانم ( داشتنی دوست و مھربان خانم مخصوصا آمريکا، صدای عزيز کاران اندر دست به احترام عرض و سالم با

 از دعوت خصوص در آمريکا صدای سازان برنامه از تشکر ضمن که ھستم تھران از حقوق رشته در تحصیلکرده و ساله 29 جنسی باش دگر يک من 

 12 در برنامه اين پخش که رساند می استحضار به. آورد می فراھم خصوص اين در را ايرانی جامعه افکار تنوير موجبات که پارسی آرشام آقای

 می خويش باش دگر فرزندان با مواجھه در ايرانی ی ھا خانواده جھل و سیاھی ھای اليه زدودن در بخش روشنی بسیار امروز زن برنامه در دسامبر

 می قرار ھاشان خانواده سوی از حذف متاسفانه و انکار مورد بعضا و گردند می مسائل اينگونه درگیر طفولیت بدو از اراده از فارغ که جوانانی. باشد

.گیرند

. فرمايید تھیه بیشتر خصوص اين در را عزيزمان پارسی آرشام آقای گرانقدر دوست حضور با بخش روشنی ھای برنامه که تقاضامندم عزيزان شما از

 دگر ما امثال جان حتی مواقعی در و. برھاند اسارت از را ھا خانواده در مذھبی تعصبات دربند دختران و پسران از بسیاری تواند می قطعا که چرا

. دھد نجات مرگ خطر از را باشان
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' ھزار وبالگ می آیند١٠بسیجی ھا با '

باید . ن این مطلب را در وبسایت بی بی سی خواندم و تصمیم گرفتم برای شما ارسال کنم شاید خیلی ھا خبر نداشته باشندم. سالم دوستان عزیز

. مراقب باشند که دیگر وبالگ ھا ھم امن نیست

ایران خوانده بزار انقالب مخملی درانقالب اسالمی، در تازه ترین شماره خود، اینترنت را اھفته نامه صبح صادق، ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران

.و از ورود اعضای بسیج به حوزه وبالگ نویسی خبر داده است

راه اندازی شده و  ھزار پایگاه بسیج در ایران١٠برای   ھزار وبالگ ١٠ھفته نامه خبر داده که این

.فضای اینترنت است در " محتواھای ارزشی"ھدف آن تولید 

برای "است که  میلیون کاربر اینترنتی در ایران اشاره کرده و نوشته١٨نامه صبح صادق به ھفته

ھماھنگ نھادھای نظارتی و عملکرد" تھدیدھای اینترنتی"مصون سازی جامعه و حاکمیت از 

.فرھنگی کشور ضروری است

را بخش اصلی آن معرفی کرده، به " اینترنت"که این نشریه عمومی دولت آمریکا قصد دارد با ابزارھای دیپلماسی : " استھفته نامه نوشتهاین

".دست بزند براندازی جمھوری اسالمی انقالب مخملی و

تلویزیون ھای فارسی  و  بین المللی، رادیو تلویزیون ھای  رادیو و گزارش، ایمیل، موتورھای جستجوگر اینترتی مانند یاھو و گوگل، مطبوعات ودر این

.مصادیق ابزارھای آمریکا توصیف کرده استایران و خبرگزاری ھای رویترز، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس، فرانس پرس ازخارج از

ز ابزارھای دیپلماسی رسانه بخش دیگری ا" اس ام اس"به بلوتوث، و پیام ھای کوتاه تلفنی موسوم صبح صادق، فیلترشکن ھا، ھک کردن، نشریه

.اندای امریکا معرفی شده

" میلیون سایت در ایران۵مسدود شدن بیش از "

آسیب شناسی "در جریان سخنرانی در ھمایش موسوم به  آبان٢٧آبادی، مشاور قضایی دادستانی کل ایران، روز دوشنبه  عبدالصمد خرمپیشتر

.سایت اینترنتی در ایران خبر داده بود"  میلیون۵بیش از " از فیلتر شدن" خانواده

.اند بر اساس قانون فیلتر شدهھا دارای مطالب غیراخالقی و ضداجتماعی بوده و آقای خرم آبادی گفت که بیشتر این سایت

کنند تا  ه اینترنت، تالش میاستفاده از شبک دشمنان با سوء"که را از آسیب ھای جدید توصیف کرد و گفت" اعتیاد اینترنتی"دادستان کل ایران مشاور

".را مورد تھاجم قرار دھندھویت دینی ما

 کشور دارای رتبه ھفدھم تعداد ٢٠و فناوری اطالعات، در میان پرشمارترین کاربران اینترنتی را در جھان دارا ست و به گفته وزیر ارتباطاتایران یکی از

.اینترنتی در جھان استکاربران

ی در ایران رو به افزایش استشمار کابران اینترنت

.اما ھمزمان با گسترش استفاده از اینترنت در ایران، دولت این کشور نیز محدودیت ھایی برای کاربران اینترنت وضع کرده است

 .دمحدود شدن سرعت اینترنت و مسدود شدن بسیاری از سایت ھا، از جمله مشکالتی است که کابران اینترنت در ایران با آن مواجھن
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انجام می شود که نمایندگانی از صدا و " مصادیق فیلترینگکمیته تعیین"چند سال پیش، مسدود شدن سایت ھا از طریق کمیته ای موسوم به از

.اسالمی، وزارت ارشاد و وزارت اطالعات اعضای آن ھستندسیمای جمھوری

سایت ھای غیر "سایت ھایی که از آن در ایران با عنوان ر، حقوق زنان وفعالیت بسیاری از این سایت ھا و وبالگ ھا، سیاست، حقوق بشموضوع

.بوده استیاد می شود،" اخالقی

اعتراض این افراد را به که توسط مقام ھای سیاسی و نامدار ایران اداره می شده، در سال ھای اخیر،مسدود شدن برخی از سایت ھای خبری

.دنبال داشته است

که با مدیریت احمد توکلی، وزیر " الف"اسالمی است و سایت  به محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقالبمنسوب" بازتاب"سایت 

 .البته فقط چند روز فیلتر شد" الف"سایت . ھستندنمایندگان فعلی مجلس شورای اسالمی، اداره می شود، از جمله این سایت ھااسبق کار و از

علی کردان، وزیر کشور سابق ایران بر خالف ادعایش مدرک به علت انتشار سندی بود که می گفت" الف" شدن سایت گفته آقای توکلی مسدودبه

.دانشگاه آکسفورد ندارددکتری افتخاری از

یلتر از این ایران شکایت کرد که منجر به رفع فارتباط با مسدود شدن سایت الف به محمود ھاشمی شاھرودی، رئیس قوه قضائیهآقای توکلی در

.سایت شد

از وی خواست که توقیف سایت ھای اینترنتی حتی االمکان با پی این رویدادھا، آقای شاھرودی در نامه ای به سعید مرتضوی دادستان تھران،در

.دادگاه انجام شودنظر محکمه و

.آقای شاھرودی جرایم اخالقی و امنیتی را از این قاعده مستثنا کرد

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2008/11/081119_mg_basij_filtering.shtml
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رسانه ھا

) به صورت الکترونیکی منتشر خواھد شددگرباشان ایرانیتوسط سازمان ( اولین مجله ی ھمجنسگرایان ایرانی  – ھومان

 مجله ی الکترونیکی ھمجنسگرایان ایرانی- ماھا

Majaleh_maha@yahoo.com

 نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی – چراغ

www.cheraq.net

info@irqr.net

 رادیو ھمجنسگرایان ایرانی–رھا 

www.radioraha.net

info@radioraha.net

نسگرایان ایرانی  ماھنامه ی ادبی ھمج- دلکده

delkadeh@gmail.com

نامه ی دگرباشان ایرانی  فصل– رنگین کمان

majalehranginkaman@gmail.com

  نشریه ی لزبین ھای ایرانی– ھمجنس من

hamjenseman@gmail.com

ایرانیی دگرباشان  نشریه –ندا 

www.nedamagazie.net


