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 بيانيه ی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

 ٨٧فروردین 

 

با توجه به گسترش دامنه ی فعاليت های و  ماه فوریه در طی سه جلسه ی گذشته سازمان

 ی هيئت سازمان ایرکيو و ميزان برنامه های تعيين شده برای فعاليت های آینده، نظر مجموعه

مدیره بر آن قرار گرفت که ساختار اوليه ی سازمان را به شورایی و متشکل از دبيرانی که به 

حجم عظيم مسئوليت . اشتراک اداره و راهبرد این مجموعه را به عهده گرفته اند، بدل کند

هایی که در یک ساله ی گذشته سازمان را به پيگيری حقوق شهروندی و بشری دگرباشان 

یرانی در داخل ایران، در کشورهای ترانزیت، و در کشورهای پناهنده پذیر و با نياز به جنسی ا

فعال بودن تمام نيروهایی در که در قالب هئيت مدیره در اختيار سازمان قرار گرفته است، برای 

عملکرد مداوم و تصميم گيری فعال متوجه ساخت که زمينه برای نياز خودجوش و برآمده از 

 سازمان در کشوری امن، و با توجه به قوانين جاری کشور کانادا، برای ایجاد و انتقال اصول اساسنامه به یک تشکل شورایی که از شورای شرایط این

 . دبيران متشکل شده باشد، فراهم است

قسيم شده و در نتيجه مجموعه حاصل این که در اساسنامه جدید سازمان سمت دبيرکل حذف شده و مسئوليت آن بين مقام قبلی و دیگر دبيران ت

حجم مسئوليت های آرشام پارسی . ی دبيران سازمان در هماهنگی با آئين نامه و برنامه ی سازمان به حل و فصل و اداره ی امور سازمان بپردازند

رای پيگيری امور پناهندگی و تغيير در سمت دبيرکل، با توجه به گستردگی برنامه های سازمان در کاناليزه کردن مسئوليت هایی که در آئين نامه ب

و انجام وظایف دبيرکلی را غيرممکن کرده  قوانين جزایی داخل ایران تصریح شده است، و با توجه به حجم برنامه های درسی به مسئوليت های او،

ن آرشام پارسی هيئت مدیره به جهت تسریع امور سازمان و تقليل وظایف سنگي در نتيجه،. مواردی مانع اجرای همين مسئوليت ها می شددر 

آرشام پارسی، در ساختار جدید شورای دبيران سازمان، دبيران حاضر، روشن برهان، . اتفاق نظر ساختار شورایی سازمان را پيشنهاد و تصویب نمود

 .     شده انجام وظيفه می کنندویکتوریا طهماسبی با اختيارات برابر در حيطه ی تعيين  و ،ساقی قهرماننياز سليمی، سام کوشا، صبا راوی، 

 

 با احترام

 سازمان دگرباشان جنسی ایرانیدبيران شورای 

 ویکتوریا طهماسبی و ،ساقی قهرماننياز سليمی، سام کوشا، آرشام پارسی، صبا راوی، روشن برهان، 
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. را نداشته است) نه روزانه(ه توان سرکردن با سرکوب روزمره برخاسته از الیه ای از جامعه ی دگرباشی است ک) دگرباشان جنسی ایرانی(سازمان 

الیه ای که به طور طبيعی در ساختار اجتماعی فرهنگی ایرانی، قبول انزوا را بيش از اندازه غير طبيعی و غير قابل 

؛ الیه ای از تحمل ارزیابی می کند و هيچ کدام از انواع سپرهای پست مدرن برای توجيه این انزوا را به دست نگرفته

جامعه که نيازهایش از همبستگی های با محيط انسانی پيرامونش تغذیه می شود و متعلق به آن الیه ی دیگر 

نيست که به دنيای ادبيات و هنر پناه می برد و غذایش را همانجا به تن می رساند و بنام ادبيات خود بخود از روزمره 

ر بلندگو که ریخته می شود اعتراض، به همان اندازه که بلندتر می د(تبعيد می شود و اعتراض هایش در بلندگو 

سازمان، به دليل . ریخته می شود)  و وقتی از شکل طيبعی خارج می شود برخورد غيرطبيعی می بيند-شود و از شکل طيبعی نيز خارج می شود

 نشينی روشنفکرانه بود، اطالع نداشت که برای بلند -ود، و بيرون از فرداخاستگاه اوليه اش که بيرون از قوانين کتاب بود، و بيرون از قوانين پایتخت ب

برای مردان بيرون ( و عالوه بر این، به دليل حق به جانبی تاریخی همجنسگراهای مرد. شدن باید منتظر دستی شد که امکان بلند شدن ایجاد کند

ان، که دست یافتن به صحن اجتماع، برایشان، اگر به معنای از دست دادن صحنه به حساب آمده تا برای زن" زور شنوی"بودن از صحن اجتماع بيشتر 

  هنوز هم زنان همجنسگرا نياز خاصی به حضور در صحن -ی خانه باشد، سود چندانی ندارد و اصوال به حساب حق طبيعی گذاشته نشده بود

در .  نياز به حضور در ميدان مرکزی جامعه را با شدت حس کرد و بلند شد)اجتماع، اگر به معنای از دست دادن صحنه ی خانه باشد، مطرح نمی کنند

واقع، سازمان به این معنا از دل جنبش دگرباشی بيرون آمده که با ذهن جنبش روشنفکری دگرباشی بی ارتباط بوده و دچار حوصله ی نامحدود الیه 

دیروز می گشت، می توانست یک تحليل منفی باشد اما امروز در پنجمين این توضيح، اگر سازمان هنوز به روال . ی روشنفکری دگرباشی نشده

به " نفر" باعث شد ذهن ٢٠٠١پاسخگویی به نيازهای عاجل، در سال . سالگرد تأسيس سازمان، در پرونده ی دست آوردهای پرافتخارش ثبت شد

ميلينگ ليست تبدیل شد به وب سایت و با انتشار بروشور در قدم بعدی . جای ایجاد یک وبالگ شخصی به ایجاد یک ميلينگ ليست کشيده شود

 در این وب سایت، و نگرانی از اینکه مبادا بی بند و باری "جلوگيری از ایدز با جلوگيری از بی بند و باری جنسی" با محتوی کميته ی ایدز استان فارس

ایی مطرح شد و منجر شد به درک نياز به ثبت یک سازمان، که در جنسی با همجنسگرایی اشتباه شود لزوم مبارزه برای رفع اتهام از همجنسگر

که سازمان همراه آرشام پارسی وارد کانادا شد، به انتخابی دست زد که در آن زمان همچنان ناشی از نياز  ٢٠٠۶ل در سا.  اتفاق افتاد٢٠٠۴سال 

و تشکيل هيئت مؤسس و ) IRQO به PGLO(رباشان جنسی ایرانی  به سازمان دگسازمان همجنسگرایان ایرانیتبدیل نام سازمان از . عاجل بود

دبيران و قانونمند کردن هر چه بيشتر ترکيب سازمان با بهره گيری از امکانات موجود در امنيت و دموکراسی کانادا، در طول دو سالی که حتی یک روز 

را در انزوا می خورد و می تراشد ) دگرباشان(ایی که مثل خوره روح و بقيه ی زخم ه/بی دغدغه و بی نياز از مشاهده و مطالعه ی نيازهای عاجل

 مجموعه ی هئيت امنا و دبيران سازمان در نشست هایی که از ماه فوریه ٨٧ فروردین ٢٠٠٨اینجا، در مارچ . نداشته، رسيد به اینجا) صادق هدایت(

این نياز این بار هم عاجل بود هم ضروری بود هم بر پایه ی تجربه ی حداقل . آغاز شد در یک نظردهی جمعی به لزوم تغيير ساختار سازمان قائل شد

در این . از امسال سازمان دگرباشان جنسی ایرانی با ساختار شورایی اداره می شود". است"پنج ساله و مطالعه ی حداقل یکساله شکل گرفته 

همکاران ما در ایران که بيش از آنکه همکار سازمان دگرباشان . کارآیی سازمان همساختار جدید بر مقدار مسئوليت ها افزوده شده و بر مقدار توقع از 

جنسی ایرانی باشند همکار جنبش دگرباشان جنسی ایرانی بوده اند در ساختار تازه امکان همياری و همفکری بيشتر دارند و این همياری می تواند 

امروز . هایی که ناشی از خارج بودن بدنه ی سازمان از چارچوب های داخل است، جواب بدهدبه سازمان نزدیک تر از پيش باشد و به آن دسته از نياز

در این جایی که االن سازمان ایستاده می . سازمان در جایی ایستاده که پنج سال پيش می خواست در آینده و اگر شد و اگر امکانش بود بایستد

و همه ی نام ها و نفرات دیگری که از پنج سال پيش تا کنون سازمان را تا اینجا آورده اند تبریک و شود به آرشام پارسی که سازمان را تا اینجا آورده 

می شود از فعاالن اجتماعی جامعه ی دگرباشی که در هفت ساله ی گذشته با حوصله و پيگير قدم قدم زمينه را برای کسب . خسته نباشيد گفت

یکی از آرزوهای ما که از هدف های ما هم هست این است که گاه گاه که . ه کرده اند، تشکر کردحقوق انسانی و شهروندی دگرباشان جنسی آماد

الزم می شود روی شيشه ی همين چراغ نام اشخاص را با اسم و فاميل بنویسيم و از همراهان جنبش و همکاران سازمان با صراحت معمول روزمره 

 . تشکر کنيم
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سی ادبی دگرباشی را رها کرد تا برای ساليان دور جریان ادبی توليد کند؟ آیا باید بار گذار از جامعه ی  بی حقوق به اما، یک سؤال، آیا باید وبالگ نوی

 جامعه ای که اقليت های جنسی به حقوق انسانی و شهروندی خود دست یافته اند را یکسره به دوش وبالگ نویسان فعال اجتماعی بگذاریم؟

شی در حال حاضر در حال توليد، و یا آماده کردن زمينه های توليد ادبيات برای ساليان دور است؟ با وجود آن که جنبش آیا وبالگ نویسی ادبی دگربا

دگرباشی هم به ادبيات مدیون است هم به وبالگ نویسی ادبی و هنوز از آنچه در طول کمتر از یک دهه ی اخير توليد شد تغذیه می کند، اما، آیا باید 

حوزه ی ادبی را رها کنيم تا برای ساليان آینده جریان ادبی توليد کنند؟ آیا نباید یادآوری کنيم که بار این سازمان تا کنون روی دوش وبالگ نویسان 

بخش فعال اجتماعی بوده و فعاالن اجتماعی قاعدتا نباید به تنهایی این مسئوليت را به دوش بکشند؟  و پس ادبيات دگرباشی کی قرار است زمان 

  درک کند و عجله کند؟   را
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 گفتگو با بابک سليمی زاده

 آرشام پارسی

 

 شخص گفتگوشونده می نویسد، به عنوان اولين سئوال مـی            از بر خالف عادت معمول که گفتگو کننده توضيح و معرفی ای          

 :پرسم

 

 نيد؟بابک سليمی زاده را چطور به خواننده های چراغ معرفی می ک

 ـ شاعر

 

 

 بابک سليمی زاده حقوق بشر را چگونه  تعریف می کند؟

نيز " . . .قدرت برخوردارى از"ه معناى ب" . . .ردارى ازحق برخو"يا آ اما .ياد مى آنند" . . .هر انسان از حق برخوردارى "ه عنوان معموال از حقوق بشر ب

ش مى آشيم آه هم حق برخوردارى  ما در مقابل نه مساله ى حق، آه مساله ى حقانيت را پي.عى مشخص داريمما در اين مورد موضهست؟ 

، در جوامع باشد برخوردار  آار خوداز حق برخوردارى از منافع اقتصادىمی بایست  بعنوان مثال از نظر اقتصادى اگر هر انسانى .نآت و هم قدرماست 

 خود برخوردار منافع اقتصادى آارزاد هستند، درست است آه يك آارگر از حق برخوردارى از آافع منطق سرمايه دارانه ى بازار آه مدليبراليستى 

 او مى شود؟ يا بعنوان عايدزاد چه حقى آ از منطق بازار زاد، او از قدرت برخوردارى هم برخوردار هست؟آميز بازار ق تبعيض آيا با وجود منطآاست اما 

به من به قدرت برخوردارى مى انديشم و نه اين پرسش هاى آلى شايد نشان دهد آه چرا زاد هست؟ آيزى در خود بيان چ" زادى بيانآ"يا در آمثال 

سى دارد صحبت مى شود، و تازه  چون نمى دانم از حقوق چه آ.بى معنى ستتا حدى ريف حقوق بشر براى من حق برخوردارى، و بهمين دليل تع

 ورده آند آيست؟ آبايد اين حقوق را برآه  ن آسىآ

 

 چه مسائلی می باشد؟برخوردار بود و داشتن این قدرت در گرو " قدرت برخورداری حق"به نظر شما چطور می توان از 

، و اعتراض قدرت تفاوت زيادى هست ميان اعتراض به مثابه رساندن صداى خود به .قدرت در گرو تسخير اين قدرت استمشخص است، داشتن اين 

نشان به پدر يا دولت  يك مثال مى زنم، جنبش بورژوايى زنان فكر مى آند براى اينكه خودش را ثابت آند بايد محق بودنش را .به مثابه تسخير قدرت

 يعنى اول سعى مى .برخوردار باشم) مردان(ه ى ديگر ن نيمهستم پس بايد از حقوقى برابر با آ مثال مى گويد چون من نيمى از جمعيت ايران .بدهد

 طبق اين منطق مسخره، .د طريق محق بودن خود را ثابت آن سپس از اينتا) و يك ميليون امضا هم جمع آند( آند اآثريت بودن خود را ثابت آند 

به جاى اين خاله بازى ها ما بايد به اين نكته باور داشته ! يحتمل چون همجنسگرايان اآثريت جامعه را تشكيل نمى دهند پس هيچ حقى هم ندارند 

 پى تسخير ت خود، آه در نه در پى اثبات مشروعي است آه  اقليت يك ماشين ميل گر.نيستيم آه مى خواهد اآثريت بشودباشيم آه ما اقليتى 

  .ينكه ويروسهايمان را سرايت دهيم بگوييم، بل براى اا نه براى اينكه خواسته هايمان راآسيون برگزار مى آنيم امآما  .موقعيت ها پيش مى رود

 

قـدرت برخـورداری از آن      در شرایطی مثل شرایط جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی که هيچ حقی برایشان به رسميت شناخته نمی شـود و بـالطبع                       

 هم معنا پيدا نخواهد کرد تکليف چه خواهد بود؟

 .صحبت کنم" تكليف چه خواهد بود"در مورد نحوه اى آه من همجنسگرايى را مى انديشم توضيحى بدهم و سپس در اين مورد آه ابتدا اجازه بدهيد 

له ى تمايل فكرى ا مسئن را بآ بايد .مربوط به تمايل جنسى نبايد باشداى له ايى در شرايط فعلى ايران تنها مسئبه نظر من دگرباشى و همجنسگر

قرار است دو طرف با هم  يعنى .در آار است" دخول" اآثريت همواره  در گفتگوى. نمونه ى آامل گفتگوى اقليتى ستهمجنسگرايى  .ادغام آرد
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و " گفتگو"ن چيزى آه من حقيقتا آ اما . يكى شدن دو جنس استن به معناىآ مثل رابطه ى جنسى دگر جنسگرايانه آه دخول در .يكى شوند

 و يا حتى ."لزبينيسم"ن يعنى آمونه ى عالى  بخصوص در ن.نى دخول و يكى شدنى در آار نيستمكالمه مى نامم ماهيتى همجنسگرايانه دارد ـ يع

بيا عشقبازى آنيم بدون اينكه با هم "آه به معشوقه اش مى گويد خرين تانگو در پاريس آم  آه هميشه زده ام يعنى مارلون براندو در فيلىدر مثال

 ترآيب اين بدنها .نها طبق گفتمان دگرجنسگرايانهآ گفتگوى بدنهاست و نه دخول و يكى شدنآامل چنين سكسى نمونه ى  ."تماس داشته باشيم

" خانواده ى مقدس"ازنده ى  دگر جنسگرايانه آه س يكديگر، نه همچون دخولىبا ى ميل گرترآيبى ماشينى ست، همچون جفت شدن ماشينها

داى توليد ماشينهاى ميل گر  اين ص.ز برخورد آون هاى دو  پارتنر استيند توليدى اين ماشين هاى ميل گر همان جرقه ى حاصل ا صداى فرا.است

 در شعر، اين زبان .ن صداها و جرقه هاستآه حاصل همي يعنى زبانى .مى نامم" زبان فاقد جنسيت"اين دقيقا همان چيزى ست آه من  .ماست

 يعنى از .اين سازنده ى نوشتار اقليت است .و با آسى آه هم جنس گفتگوى توستگفتگ .ى افتد آه تو ديگر در شعر نيستىدقيقا در جايى اتفاق م

نجايى آ من دقيقا در .ارمهمجنسگرا هستم چنين منظورى ديك من  وقتى مى گويم آه .استنظر من، نوشتار اقليت نوشتارى همجنسگر

 .تشكيل مى دهد و زبانم را صدايى حاصل از جرقه هاى ماشينهاى ميل .م، يعنى چيزى فراتر از شعر هستمهمجنسگرا هستم آه شاعر نيست

را به خود " رىديگ "نآوايى نيست آه ما با آر  لكان ديگاکوايى برخالف گفته ى ژآين چن .وى اصوات  ترآيب و گفتگ.وا آ يزى شبيه يک صوت يا يکچ

، بل نه صدا زدن ديگرى بزرگ" قاضى شربر"زوزه آشيدن هاى  .رى نيست واى حاصل از توليد ماشينهاى ميل گر، صدا زدن ديگآ .مى خوانيم  فرا

    . ) خدا مى دانست قاضى شربر آسى بود آه خود را زِن(او بود  " ماشين زن شدن"فرایند توليدی واهاى ناشى از آصداها و 

) ه آردمنان ارائآبا تعريفى آه از (رايان بسيار خب، اما چگونه همجنسگ

به من ورند؟ اوال  برخوردارى از حقوق خود را بدست آمى توانند قدرت

  به رسميت شناخته مى شود آه حق يکبگوييد حق چه آسى در ايران

مساله ى من مساله ى اقليت هاست، آه دوما همجنسگرا بشود؟ 

 گروههاى در نظر من تمام .ن هستند آى از  هم جزئيتهاى جنسىاقل

و اقليتهاى جنسى، اقليتهاى فكرى، زنان، آارگران،  اقليتى اعم از

 جفت آه باهاى آوچك ميل گرى هستند همچون ماشين دانشجويان 

ن ماشين بزرگ بى يا . تشكيل مى دهند ماشين بزرگى را ، همشدن به

، مى جنسى به طور اخصاقليتهاى  . انقالبى ست  ماشينيک شک

توانند نه همچون يك اقليت جنسى آه خواسته هايش را به پدرـ دولت 

ن بزرگ آه ماهيتى انقالبى عمل آند آه براى ساخت ماشي) به قول دلوز( شيزوفرن ه شان آند، بلكه همچون ماشين آوچکوردآبراو مى گويد تا 

 مى گويد هيچ پدرى وجود ندارد آه براى احقاق حق يشنهاد مشخص ، اين پى ستديشنها پ اين.شود مى  ديگر جفت  ماشينهاى آوچکدارد با

 همچون دعا و نيايشى خطاب به قدرت باشد وقرار نيست خواسته هاى شما همان رساندن صداى شما به  .گرباشانه تان به او مراجعه آنيدد

ى از نيست خواسته هايش را بگويد تا جزئپرداخته ايم آه اقليت قرار  در آتاب هنر مسلح نيز به اين موضوع . عمل آندخدايان جامعه ى طبقاتى

 نه در موقعيت هايى خواهد بود آه تسخير مى آنيد) دگرباشان جنسى( قدرت شما ."موقعيت ها را تسخير آند"رار است شود، بل قموجود نمايش 

آه بى " رايانجنبش همجنسگ"آه بتوانم نه از همجنسگرايان، آه از رزو مى آنم آ بطور مشخص من روزى را .رساندن صداى اعتراض تان به قدرتدر 

زنان، آارگران، جنبش  ( ماشينهاى ديگرآه با  يعنى از ماشين ميل گرى .صحبت آنم به تمام معناى اين آلمه خواهد بود " آلوده" جنبشى شک

در غير   ." لودهآه هاى جمعيت ابژ " است ازتشكيل شده خت آه لوده آننده ساآلوده و آونه مى توان يك ماشين اينگ . جفت مى شود) ويانجدانش

ى از نمايش جزئتنها از حق خود برخوردار شوند اگر هم ق خود برخوردار نخواهند بود و سى هيچگاه از قدرت برخوردارى از حاين صورت دگرباشان جن

 براى من معنا نمى شودن آى از  آه جزئيىنجاآمى شود، بل دقيقا د ى از گفتمان موجونجا آه جزئآنه   راهمجنسگانديشه ى  .موجود خواهند بود 

   .دارد 

 

انعکس از هومن کاظمي
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توانند قدرت برخورداری از حقوق خود را به دست آورند؟ اوال به  چگونه می) با تعریفی که از آنان ارائه کردم(همجنسگرایان،  "مى گويىبابک عزیز، 

  "...در ایران به رسميت شناخته من بگویيد حق چه کسی

کامال جا   نویسنده، تعریفی از همجنسگرایان ارائه بدهيد که در چارچوب تئوری-شما، بعنوان شاعر می خواستم بگویم کامال درست و بجا است که

همجنسگرایان، از همجنسگرایانی حرف می زنم که تعریفشان را  بيفتد، اما من، به عنوان یک همجنسگرا، و بنيانگذار یک سازمان دفاع از حقوق

کنند تا تمام این ماشين  به همين دليل هم، نمی توانند صبر. شود برایشان تعریفی بيرون واقعيت وجودی شان داد خودشان داده اند، یعنی نمی

شما، کمکی روشنگرانه به جامعه ی همجنسگرای ایران هست؟ می پرسم  آیا کنکاش های تئوریک. قطعاتش جفت شوند و آماده ی حرکت شود

عالقمند به کشف امکان کمک گيری از  .راههایی که مبارزه ی اجتماعی ما را به مبارزه ی شما نزدیک می کند کدام ها هستند م بدانمچون عالقمند

 .شعر شما در تنظيم روزهای آینده ی جامعه هستم

آیا کنکاش های " شما از من مى پرسيد  ، تفكيکطبق اين و . و عمل مى دانم تئوریمن اين سوال شما را تفكيکالبته  . سوال خوبى مطرح آرديد

 آمكى از من ساخته هيچ"من در اين مورد تنها مى توانم بگويم آه  ." شما، کمکی روشنگرانه به جامعه ی همجنسگرای ایران هست؟ تئوریک

نيست، بلكه خود سخن  "تئوری اى درباره ى همجنسگرايى"نچه من گفتم آ .ن را بكار ببنديدآ اى ندارم آه  يعنى هيچ تئوری.!" نيست

و " دانستن"لبان دانشجويان را به اصالح ط . ايده اى اصالح طلبانه بوده است چسبيدن به تئوری همواره، در سراسر تاريخ.رايانه استهمجنسگ

در ( دانشجويان  اما ديديم آه اعتراض عملى آوچكى از طرف" .رهايى" دعوت مى آردند و نه به )اعم از دانش سياسى و غيره"(اندوختن دانش"

اليته ى جنبش دانشجويى بيشتر  راديكن زمان، روز به روزآ از .ببردن را از ميان آد و مشروعيت ى اين ايده را نشان دهشكنندگآافى بود تا  )٧٨سال 

طنى آه نمايندگان  بعنوان مثال نظريه ى انتقادى از نوع و.محض آمتر مى شود هرچه اين راديكاليته بيشتر شود، مشروعيت تئوری هاى .شد

نه اينكه  .فتن نداشتن آوچكترين حرفى براى گآسترده ى فعالين شناخته شده اى دارد، درباره ى حرآت اخير جنبش چپ دانشجويى و دستگيرى گ

آثرت "ل دلوز بلكه به قونيست،  " کآنكاش هاى تئوری "ه من انجام مى دهمنچآويم مى خواهم بگ .حرفى نداشت براى زدناصال د، بلكه نحرفى نز

 من آارى به اين ندارم آه همجنسگرايان تعريفى از خودشان دارند يا نه، اين مساله ." اند و هم عملىکر درون انديشه آه هم تئوریداجزايى ست 

جنبش "ن به حق خود برسند، مى گويم با تبديل شدقدرت برخوردارى از نها چگونه مى توانند به آست، وقتى از من سوال مى آنيد آه ى من ني

  در قدم اول يک.ران، دانشجويان،زنان و غيره آارگلر مث جنبشهاى ديگهمراه با يعنى حرآت ."ىلودگآجنبش "و جفت شدن با " رايانهمجنسگ

، بلكه بر بش بر هويت اجزايش تكيه نمى آند جنرباش بوده ايد، در حاليكه يکدگ" هويت"اشكال وجود دارد، اينكه شما همواره در صدد رسيدن به يك 

نيز  ماير هولد اتر بيومكانيکسيستم بازيگرى استانيسالوسكى و تئتفاوت  اين را مى توان در  .تكيه مى آند" لودهآه هاى ابژ"مثابه اجزايش به 

در حاليكه ماير ن دو  تاآيد داشت، آق هويت ر با نقش يا به نوعى بر تطبي همانطور آه مى دانيد استانيسالوسكى بر يكى شدن بازيگ. آردمشاهده

هويت "يا " هويت دگرباش"، "هويت انقالبى "اين ماشين بازى  نه در جهت يک . اه مى آردنگ"  بازىِ ماشين "شم يکهولد به هر بازيگر به چ

 ومكانيکل هر دو مى توانند آنشى بي و عمتئورى.  يعنى حرآت آامال متفاوت است. حرآت مى آند" اراده به رهايى"ت بلكه در جه" دانشجويى

بله، ما  . برخوردار باشند )نها آو آنش هاى بيومكانيک (ورى ها و اعمالتئو حتى در درون خودشان از آثرت . حرکت محور و جنبش محور باشندباشند، 

تاآيد آنيد، " ارهويت همجنسگ" يك تا وقتى شما بر  .ديده ى اجتماعى نداريمدر ايران پديده ى همجنسگرايى داريم، اما همجنسگرايى همچون يك پ

ه بيشتر بر هچون تحكيم وحدتى ها و ليبرال ها آه هرچ! نشناسد ن را به رسميت آرا آه قدرت مى تواند بيشتر  آرده ايد، چبيشتر به قدرت آمک

 است، چون رژيم ناقض بنابراين بازار ليبرال ها هميشه داغ .ن را رعايت نمى آندآسالمى بيشتر زادى بيان تاآيد مى آنند، جمهورى اآحقوق بشر و 

   .ست، بلكه در صدد تسخير قدرت استتئوری ما در صدد انتقاد از قدرت ني در مقابل،  .دى بيان بوده و هست و خواهد بودزاآى حقوق بشر و هميشگ

امروز  .ويد دريابيم آه چه مى گبنابراين ديگر ما سوال نمى آنيم آه اين تئورى چه مى گويد، ما مى پرسيم اين تئورى چكار مى آند و تا بدين وسيله

بكار "اين مخالف دوگانه ى تئورى و عمل و ( ويدچكار مى آند و از اين طريق مى فهمند آه چيست و چه مى گ" هنر مسلح"همه مى دانند آه تئورى 

انقالبى بودن تكرار مى آنم آه ن بنابراي  . ) تئورى است، چون در اينجا آنش در خود تئورى قرار دارد و خود تئورى چيزى نيست جز آنش"بستن

چرا بايد اين دو را از ( در جواب سوال شما بايد بگويم، اولين راهى آه مبارزه ى شما را به مبارزه ى ما پس .يت دار بودن خودش متضاد است با هو

يعنى راديكال سازى   .ر انقالبى ست  و جفت شدن با ماشين هاى ديگ،"هويت "هد همين دست آشيدن از تاآيد بر يکپيوند مى د!) هم جدا آرد؟
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  .رايىهمجنسگ

 

نيد، مسأله ای که خود من در این چند ساله با آن روبرو بوده ام، در ميان اجتماع، دقيقا در ميان ببي

اجتماع، این است که همجنسگرایان، هم دانشجو بوده اند، هم استاد، هم کارگر بوده اند هم کارفرما، 

ه که چگونه ویژگی مشکل من این بود.  هم فرزندوهم زن بوده اند هم مرد هم پدر بوده اند هم مادر 

 و همه  می کشاندزیر یک چتربا حقوق اجتماعی متفاوت شان، همجنسگرایی را، که تمام این افراد را 

در مرکز موضوع قرار بدهم که دست یابی به تبدیل می کند به شهروند زیرزمينی، به طوری را با هم 

که حقوق ین مورد جالب پيش نياید ا و مثال با هم باشدحق حيات همراه با آزادی بيان یا حقوق صنفی 

 آن حقوق به کارگر همجنسگرا داده نشود که دیگراما حق حيات بشود به جنبش کارگری صنفی داده 

 در واقع در این فرصتی که به دست آورده ام  زادهآقای سليمی. صنفی هم  فایده ای نداشته باشد

 بگویم که مردم ما، بيرون از صفحه هایران جنبش روشنفکری در ایمایلم به شما، به عنوان نماینده ی 

اگر جنبش دانشجویی به این مشکالت ملموس نگاه  شاید. کتاب، با مشکالت ملموسی روبرو هستند

البته من به . دقيق تری بيندازد و تحليل شرایط اجتماعی را هم در کنار تحليل تئوری بگنجاند، خوب باشد

 .  جویی در کشورمان اطالع ندارماندازه ی کافی از تاریخچه ی جنبش دانش

مردم را حل آند يا " مشكالت ملموس"وظيفه ى روشنفكر اين نيست آه رشام عزيز، من فكر مى آنم آ

فكر روزگارى بود آه در ايران روشن .رياآارى براى خود اجاره آرده استهر روشنفكرى هم آه چنين ادعايى داشته اتاقى در  .يشنهاد بدهدپن آبراى 

نه آسى به حرف روشنفكران گوش مى دهد و نه روشنفكران به حرف :  امروز قضيه برعكس است .ن بودآش مردمى و هدايت آننده ى  جنبمدآسر

همه ادعا مى آنند آه حرف اينها چه آسانى هستند؟  . موجوداتی خيالی هستند"روشنفكر"و هم " مردم"  در واقع امروز هم .وش مى دهندهم گ

بود آه براى نخستين بار ) نه جنيش دانشجويى به طور آل(اتفاقا اين جنبش چپ دانشجويى ؟ کيستد، اما اين موجود خيالى را مى زنن" مردم"

 يعنى .را آتورآيك : رفته ايم و انسانى ديگر را پيش آشيده ايم روشنفكر فراتر /انگشت روى زندگى واقعى انسانها گذاشت ـ ما از دوگانه ى مردم 

هويت ببخشد، " دانشجو " نه آنشى آه به او به عنوان يک. انجام مى دهد يك آنش بيومكانيکآتورى آهآ . را و يك مكان شناسيك موقعيت شناس

ذر در آ ١٣آسيون آيا آاست؟ آجاى اين حرفها مربوط به صفحات آتاب . به بدنی در حرکت مداوم .ر تبديل آندن آنش گيبل آنشى آه او را به يك ماش

نها چه بود؟ جز اين بود آه زندگى اى ديگر براى شهرى آتنها خواست ! اب زندانى شده اند؟يا رفقاى ما االن در صفحات آتآاد؟ اق افت آتاب اتفصفحات

ى دارد؟ وظيفه ى ما اين نيست آه به مطالبات ملموس اين موجود "ملموس"مطالبات ) مردم(چطور است آه اين موجود خيالى  مى خواستند؟ديگر 

 .را از خيالى بودن خودش رها آنيمديشيم، بلكه اين است آه اين موجود خيالى خيالى بيان

ن آى "نماينده"و " هدايت آننده"در عين حال ور مى توانيم ادعا آنيم آه طچپس ما ادعا مى آنيم آه مازاد فرهنگ، هنر و انديشه ى موجود هستيم، 

  .ن باشمآ توانم نماينده ى مازاد تم، اما مى من نماينده ى جنبش روشنفكرى در ايران نيس،هم هستيم؟ نه

 

این جنبشی .  است، که حدس می زنم معنایش آن باشد که جنبش به الیه های گوناگون جامعه سرایت کند"جنبش آلودگی"اما سوال بعدی من، 

ر مطالباتی اما اگ. يچی، اشکالی نداردکه قرار است یا خوب است به همه ی الیه های جامعه سرایت کند، مطالباتش چيست؟ البته اگر بگویيد ه

 دارد، چيست؟

 .يش تر مفصال نوشته ايمن هم پآ، اما هدف دارد و در مورد "ى آندطلب نم"ندارد، يعنى چيزى را از قدرت و طبقه ى حاآم " مطالبات"چيزى به اسم 

ى را به رسميت مى لودگآ انديشه ى موجود نوعى ر خالفنكه بآى دو جنبه دارد، اول لودگآ جنبش .حد اين مصاحبه هم توضيحى مى دهماما در 

يم لوده آردن فرهنگ به ويروسهاى خودمان مى جنگآى خويش است، و ما هر آدام براى لودگآ واجد  يعنى مى گويد هر جلوه از فرهنگ.شناسد

ى ميان طبقه ى ك اعالن جنگ است، جنگلودگى يآ  .)دقت آنيد آه اينجا از موجودات خيالى همچون مردم و روشنفكر و غيره خبرى نيست(

Barbara Kruger
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 تسخير .اقليت تحت ستمى چون دگرباشان نيز بايد اين جنگ موقعيتها را به رسميت بشناسد. خير موقعيتهابقه ى فرادست براى تسفرودست و ط

ن خيابان، پياده آهاى خود را در ويروس خيابان،  مثال يک دسته ى عزادارى با رد شدن از يک.يردن به ويروسها صورت مى گآلوده آردن آ موقعيتها با

 موجود نتاگونيستى بالفاصله با تزريق ويروس فرهنگآ يا مثال منش هاى .خش مى آند و سرايت مى دهدروها و ميان آودآانى آه تماشا مى آنند پ

مت تبديل لودگى ها را به سالآرد و ود داچون نه دال ها بلكه ويروسهاى طبقه ى برتر همه جا وج .تبديل مى شوند" ى سالم و سالمتلودگآ "به يک

، آلوب ها و مراآزى تاسيس مى شود و سپس "حقوق همجنسگرايان به رسميت شناخته مى شود"حتى در آشورهاى پيشرفته آه  .مى آند

 ه و ويروسىلودآيعنى جنبه ى  .جا هم با نوعى پاآسازى و سالمت سازى مواجه ايم ن يعنى اي.نجا منتقل مى شود آرايى به همجنسگ

 بدين .نجا منتقل مى شود آنها به آگاهى طراحى مى شود و سپس هنر و شعر براى هنرمند و شاعر ناخودآ.  خنثى سازى مى شودهمجنسگرايى

به در درجه ى اول منظورمان " لودگىآ"وييم پس وقتى مى گ .ويندشعر مى گو خودبخودى نى گاه و بطور آيب شاعران ادعا مى آنند آه ناخودآترت

  .لوده استآه هاى ميان ابژدر سطح واقعى رسميت شناختن مبارزه اى 

ن حرآات آر شامل ف ديگى مضاعلودگ آ اين.ى مضاعف استلودگآو يك " لودهآى لودگآ"ى سالم، بلكه يك لودگنه يک آ" ىلودگآجنبش "اما 

د، بلكه تشكيل شده ننها مى شوآلوده به آد و در نهايت ننتاگونيستى نمى شود آه همواره به ويروسهاى پدر رسميت مى بخشآنارشيستى يا آ

مضاعف شان غير قابل لودگى آ يرند و دقيقا به دليل به خود نمى گ صفت و خصيصه ایيى آه هيچ"اطوارها"و " لودهآه هاى جمعيت ابژ"است از 

شان مى نقعى اند و ا آامال وكهجوداتى خيالى نيستند، بللوده موآه هاى اين ابژ . زين داللت مى آنندنها سرايت را جايگآدر واقع  .شناسايى اند

بر  .لوده آند و در نهايت موقعيتى را تسخير آندآ ملتهب سازد و به خود آسيون مى تواند يك اثر هنرى مسلح باشد و جامعه راآونه يك دهند آه چگ

ويروس توسط وضعيت موجود تعديل و سالمت مى شود، ن آس نتاگونيستى آه ويروسى را پخش مى آنند و سپآ و يا نارشيستىآخالف حرآات 

 براى اين آار مكان . است هنر، انديشه ولودگى مضاعف فرهنگآما   هدف.هايت تسخير موقعيتهاستلودگى ملتهب ساختن، و در نآهدف جنبش 

 مى آند و نه به صورت لودگى آامال هوشمندانه و با سياست عملآآن مهمى ست آه نشان مى دهد جنبش شناسى و موقعيت شناسى ر

 . خودبخودى

 

من رابطه ی خوبی با این محله .  بودGay Villageاولين چيزی که پس از ورود به کانادا نظر من را به خود جلب کرد محله های همجنسگرایان یا همان 

ر اینجا به شما توهين نخواهد کرد، در به این صورت که کسی دها نداشته و ندارم چون ناخودآگاه دهکده ی جزامی ها در ذهنم تجسم می شود 

همجنسگرایان در تمام سطح شهر احترام و امنيت می خواهند نه در یک موقعيت به نظر من اما ... اینجا آزاد هستيد و امنيت دارید، در اینجا 

ن مکانی هر چند باعث تمرکز و کنترل این وقتی این مسئله را با دوستان مطرح می کردم معموال پاسخ آنها این بود که وجود چني. جفرافيایی خاص

 Gay وقتی مثال عزاداری در خيابان و پخش کردن ویروس ها را زدید به رژه ی همجنسگرایان یا همان .جامعه باشد خود یک مبارزه ی اجتماعی است

Prideما در این مورد چيست؟ دیدگاه ش. آیا این رژه ها در راستای جنبش آلودگی هستند و چقدر موفق بوده اند.  فکر کردم 

اینکه . ح با هم همراه کردهمين مسئله بود که من و امين را در نوشتن کتاب هنر مسّل. من هم با شما موافقم. تيزبينی شما ناشی می شوداین از 

 انتخاب می ی خيالیمکانهميشه و یا بطور کل . نشان دهيم هميشه جایی برای هنر ما انتخاب می شود و سپس هنر به آنجا منتقل می شود

چيزی به اسم کتاب یا . در شعر هم همين قضيه رخ می دهدمتاسفانه  .نجا اتفاق بيافتدنتقل می شود و قرار است تنها در آو ميل به آنجا مشود 

چيزی به . شودنجا منتقل می  مدرسه انتخاب می شود و دانش به آچيزی به اسم. نجا منتقل می شود می شود و شعر به آصفحات کاغذ انتخاب

و در مورد همجنسگرایی، چيزی به اسم کلوب انتخاب می شود و همجنسگرایی به . نجا منتقل می شودآنقاشی به اسم گالری انتخاب می شود و 

 در شهر مسئله ی ما این بود که اینها همگی ماهيتی اجتماعی دارند و باید. ما به همين دليل کتاب هنر مسلح را نوشتيم. آنجا منتقل می شود

مساله این نيست که حاال بيایيم کتابها را بسوزانيم و گالری ها را ویران کنيم یا .  هنر باید در شهر اتفاق بيافتد نه در محيطهای خيالی.اتفاق بيافتند

 گوید من برای خودم احمق است هنرمندی که می.  به ویروسهای آگاهی ما آلوده شوندمساله این است که اینها باید. یم کلوبهای گی را ببند

ما و ميل  هنر .ماهيتی اجتماعی یا سياسی نداردیا همجنسگرایی که بگوید ميل من متعلق به خودم است و . نقاشی می کنم یا شعر می نویسم

ثال همجنسگرایی یا م(ميل ما به خانواده و  کتابها، محافل خصوصی تبعيد شده، گالری ها، هنر ما به. ی خيالی محصور شده اندما، هر دو در محيطها
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يطهای خيالی و روی با بيرون کشيدن شان از محآنهم . باید ماهيت انقالبی این امور را به آنها بازگرداند). کلوب، خانه یا دستکم به تختخوابما به 

  . می تواند به طور نمادین چنين خواستی را مطرح کندGay Pride. دادنشان در شهر و موقعيتهای آن

 

همانطور که قبال گفتم به دليل شکل خاص نشریه ی چراغ ما محدودیت فضای چاپی برای گفتگو نداریم . ونم که پيشنهاد گفتگو را پذیرفتيدبسيار ممن

عالقمندم بدانم که بابک سليمی زاده به فعاليت های دگرباشان جنسی ایرانی که در . اما از مشغله ها و گرفتاری های شما هم بی خبر نيستيم

ل گذشته انجام شده است چطور نگاه می کند و مهمتر اینکه آیا این فعاليت ها می توانند به عنوان جنبش نوپای دگرباشان جنسی باشند و چند سا

 چه شرایطی را باید کسب کنند؟

 دشواریاین . چراغ سخن می گویندو می توان گفت امروز دگرباشان ایرانی به زبان نشریه ی . چند سال بسيار تاثيرگذار بوده فعاليتهای شما در این 

هرچه این زبان همجنسگرایانه از داللت دورتر شود و به سرایت نزدیک تر شود، ابژه های آلوده ی بيشتری توليد خواهد . کار شما را بيشتر می کند

پذیرفتن " با شما گفتگو کردم چيزی بيش از  اینکه مناما. شد و در نهایت می توان ادعا کرد که همجنسگرایان ایرانی به زبانی آلوده سخن می گویند

اندیشه ی من اندیشه ی آنهاست، نه اندیشه ی زپرتی ای که در  اقليتها سخن می گویم و چراکه من فقط به زبان این . بود" هاد مصاحبهپيشن

چراکه زبان . کردیمو همنشينی ر با هم همزبانی  در واقع ما در این گفتگو بيشت.تبليغ می شودگوزنامه های کثيراالنتشاری چون اعتماد و کارگزاران 

جامعه ی عقب مانده ی روزی پرفورمنس قدرتمند همجسنگرایانه ای که برای نشریه چراغ می تواند پيش زمينه ای باشد . ما از جنس یکدیگر است

 . پرفورمنسی که در قلب شهر اتفاق می افتد.ایران را به ویروسهای خود آلوده خواهد کرد

 

  اگر بخواهيد که یکی از شعرهایتان را برای چاپ در چراغ انتخاب کنيد، آن کداميک خواهد بود؟ عرفی خود فقط گفتيد که شاعر هستيددر م

 

 ی ، او نخود نبود او> 

 !    او خودش بود 

 

 

 !شما را من با نخود اشتباه گرفتم ببخشيد ! ای ناخدا 

 .م به شمال من گاهی به شما فکر می کنم و گاهی فکر می کن

 !ای ناخودآگاه ! ای ناخدا 

 .شما بلد نيستم. من شنا بلد نيستم ! شما را به خدا از روی عرشه پرتم نکنيد توی دريا 

 !حاال که بزرگم ، کرالِ  پوتينم . البته بچه که بودم کرالِ  پشت بلد بودم 

 !ما را کيلويی چند ببينم به من حق بدهيد که با اين پوتينِ  چند کيلويی ، ش! ناخدای نازنينم 

اگر اشتباهتان گرفتم با نخود ، به خاطر ِگردِ  شيشه هـای عينکـی سـت                 . هنوز هم از دستِ  من نازکيد ؟ من که چيزی نگفتم             ! ای ناخدای دل نازک     

 . که کرده ام به پشم 

 !اگر نگفتم به چشم . خوب شد ؟ بگوييد تا بميرم ! اصال گه خوردم 

 !ن پس تمامِ  لنگرها را من می کشم باال از اي! ناخدا جان 

 !  من می کنم الال  در تمام سنگرها 

 !تمامِ  بادبان ها را من می کشم پايين 

 ديگر در حينِ  انجامِ  وظيفه 

 !نمی کشم حشيش و کوکائين 

 !تمامِ  عرشه را تی می کشم به شخصه 

 !ش کم شود آنقدر تا يک متر و هفتاد و پنج سانتی متر مربع از مساحت ا

 !مترِ  مربع ات می شوم 

 !بع بع ات می شوم 

 !تو فقط بگو بعله 

 !شما را به جان  سفيِد کالهتان 
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 !شما را به خاطِر مفيدِ  فعاليتهای انساندوستانه تان 

 !شما را به جانِ  اين قطب نما 

 !ای قطبِ  شمال و جنوب فدای يک قطبِ  شما 

 آخر چرا من فکر کردم شما نخوديد ؟

 شما ديگر چرا ؟

 !چرا از دستِ  منِ  سربازِ  ارتشِ  نازنازی دلخور شديد ؟

 اصال بيا برويم توی عرشه با هم بنشينيم 

 !دست در گردنِ  هم کشمش و ُکس کش بخوريم 

 چرا با من قهری ؟

 !ای ناخدای قّهار 

 !من فدای اون پيپت 

 !من فدای اون دماغِ  کيپت 

 !من فدای اون کفشِ  کثيفت 

 می بخشی يا نه ؟

 !ياهللا بگو 

 بايد بروم دست به آب 

 بخشيدی ؟

 !  نبخش ! خب به تخمم 

   

 !    مادر جنده                          
 

 

 

 و من رفتم دست به آب

 !    تا دسته گلها را آب بدهم 

 

 

 

 

 )١٣٨۵پایيز (
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 ایرانی در اروپا را تغير می دهددگرباش پرونده ی مهدی کاظمی سرنوشت پناهجویان 

 آرشام پارسی

 

ه کاظمی حدود دو سال پيش با سازمان تماس گرفت و خواست که پرونده اش که توسط دولت انگلستان مختوممهدی 

من . گفت که تا به آن موقع اتفاق های ناگوار زیادی برای او افتاده است. اعالم شده بود را حمایت و پيگيری کنيم

حاال، بعد از دو سال پرونده . راهنمایی هایی که به فکرم می رسيد را کردم و با کسانی که می شناختم تماس گرفتم

 سال داشت به یکی از جنجالی ١٧رخواست پناهندگی اش تنها ی یک جوان همجنسگرای ایرانی که در زمان اعالم د

بارها دولت انگلستان تصيم گرفت او را به ایران بازپس فرستد و از ترفندهای زیادی . ترین پرونده ها تبدیل شده است

ن ایرکو، و من از سازما. هم استفاده کرد اما موفق نشد و یا به زبان بهتر جامعه ی جهانی اجازه ی این کار را نداد

نمایندگانی از سازمان دیده بان حقوق بشر و چند تن از فعاالن حقوق بشر در انگلستان که متعلق به گروه اوری وان 

 ميالدی تا صبح بيدار ماندیم و در تماس های ٢٠٠٨ و دوباره شب سال نو ٢٠٠٧بودند، به یاد داریم که شب سال نو 

پين جلوگيری از بازپس فرستادن پناهجویان در انگلستان کوشيدیم بازپس مکرر با نمایندگان پارلمان و فعاالن کم

فرستادن مهدی کاظمی را متوقف کنيم چراکه دولت انگلستان تعطيالت سال نو را بهترین فرصت برای بازپس فرستادن 

 و رفتن به فرودگاه و اعتراضات گسترده نه دگرباشان جنسی با ارسال نامه های اعتراضی خود/او تصور می کرد غافل از اینکه مدافعان حقوق بشر

تنها وزارت کشور را مجبور کردند تا شماره ی فاکس خود را به علت کثرت فکس های رسيده تغيير دهد بلکه از مردم بخواهد تا دیگر نامه های 

 . اعتراضی نفرستند

تاریخ پروازش را . پذیرفته شدن در یک کشور به رسميت شناخته نشدمهدی آن شب از انگلستان به ایران بازپس فرستاده نشد اما حقوق او نيز برای 

او تصميم داشت به کشور امن دیگری برود اما توسط نيروهای . مدام به تعویق می انداختند تا اینکه مهدی برای نجات جانش از انگلستان گریخت

دولت آلمان ناچار بود او را به انگلستان تحویل . ر بازداشت به سر بردماه ها در آلمان د. پليس در جمهوری چک دستگير شد و به آلمان فرستاده شد

دولت هلند از مدتی قبل شاهد تالش های گسترده ای برای توقف بازپس فرستادن . دهد و مهدی مجبور شد بار دیگر از آلمان به هلند متواری شود

 از شرکت در دولت ائتالفی هلند، و تصویب D66 انحالل دولت در پی انصراف حزب این تالشها منجر به استعفای وزیر مهاجرت و. پناهجویان ایرانی بود

 .  در این شرایط دولت هلند ناچار پرونده ی مهدی کاظمی را با دقت بيشتری بررسی کرد. قوانين حمایتی شد

د ماه از ترس بازپس فرستاده شدن به مهدی مدت های زیادی نيز در کمپ ها و بازداشتگاه های هلند منتظر سرنوشت خود ماند و هر از چن

گروه های زیادی پرونده ی مهدی را . انگلستان به دليل توافقنامه ی دوبلين و یا بهانه های دیگر، با دغدغه ها و رنجهای اضافه ای سر می کرد

انستيم دولت ایتاليا را تشویق کنيم که از طریق ما در گروه اوری وان، در ایتاليا نيز فعاليت ها و کمپين های گسترده ی داشتيم و تو. پيگيری کردند

آنها پيشنهاد کردند که اگر انگلستان نمی تواند از مهدی حمایت کند او را به . نمایندگان خود در پارلمان اروپا به وضعيت مهدی در اروپا اعتراض کند 

را نقض کنند و به مهدی اقامت دهند و پس از آن آن توافقنامه را به چالش جای ایران به ایتاليا بفرستند و اعالم کردند که حاضرند توافقنامه ی دوبلين 

گروه هایی نيز همانند سازمان پناهندگان همجنسگرا به مدیریت عمر کادوس تالش کرد که کمپينی را آغاز کنند تا توافقنامه ی دوبلين را به . بکشند

 .  نندچالش کشيده و تناقضات آن با قوانين حقوق بشری را معرفی ک

 مهدی هر هفته با ما تماس تلفنی داشت  هاییکی از دائی. بزرگترین حاميان مهدی، دائی های او در انگلستان بودند که واقعا باید قدردان آنها باشد

مان روزهای اول دست به یک ماه و سه هفته در بازداشتگاه روتردام هلند بود و در ه. و خود مهدی حتی از داخل بازداشتگاه مدام با ما در ارتباط بود

صبا راوی در طی مکالمات . چندین روز غذا نخورد تا او را به اتاق مراقبهای ویژه منتقل کردند و مدام با دوربين او را تحت نظر داشتند. اعتصاب غذا زد

دایی .  در هلند جنبه ی مثبتی نداردتلفنی ای که با مهدی داشت از او خواست که اعتصاب غذایش را تمام کند و به او گفت اینگونه اعتراض ها

مانی زانيار نيز به مالقات مهدی رفت و با او مصاحبه ای . مهدی نيز که بسيار نگران وضعيت او بود نيز از او خواست تا دست از اعتصاب غذا بکشد
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ه دیدن او می رفتند و برایش پول و کارت تلفن می چند نفر از فعاالن حقوق بشر در هلند نيز ب. انجام داد که در وبالگ مانی زانيار منتشر شده است

 .  ساله بود اميد خود را از دست ندهد١٩تمام این حمایت های عاطفی باعث شد که مهدی که حال . بردند تا بتواند با دیگران در ارتباط باشد

ی پارلمان انگلستان و تيم ویژه ای که برای حمایت از مهدی در حال حاضر از هلند به انگلستان برگردانده شده و با حمایت سایمون هيوج نماینده 

او هم اکنون در منزل دائی اش زندگی می کند و در چند . مهدی تشکيل شده بود دور جدید از تالش برای دریافت حق پناهندگی خود را آغاز می کند

 . ای مکرر، روزانه و سواالت مشابه خبرنگاران را یکجا بدهدروز آینده در یک کنفرانس خبری به سئواالت خبرنگاران پاسخ می دهد تا پاسخ تماس ه

در یکی از مکالمه های تلفنی به او گفتم که ميليون ها نفر از وضعيت او با اطالع هستند و دولت انگلستان نمی تواند تو را به ایران برگرداند، با همان 

. اه و آن کمپ هستم غير از اميدوار بودن کار دیگری از دستم بر نمی آیدمدل خاص خودش خندید و گفت دو سال است که سرگردان این بازداشتگ

 سالگی به جای اینکه در اجتماع زندگی کند، درس بخواند، تجربه به دست بياورد پشت ميله ١٩ تا ١٧واقعا دو سال از بهترین سال های عمرش از 

 چه کسی پاسخگو است؟. ها و یا در اتاق های در بسته بوده

 راه برای تغيير قوانين پناهندگی اروپا در امامبخش، این، باید این نکته را ذکر کرد که توجه جهانی به پرونده ی مهدی، بعد از پرونده ی پگاه با وجود

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، با همکاری سازمان های حقوق بشری و وکالیی که . ارتباط با دگرباشان جنسی ایرانی کامال باز کرده است

سالهاست در زمينه ی مشکالت پناهنده های دگرباش فعاليت می کنند، کمپينی را آغاز کرده است و اميدوار است که ماده های متناقض با اصول 

ی این از خاطره های خوب دوران دشواری های مهد. حقوق بشر در معاهده ی دوبلين که قوانين پناهندگی اروپا بر پایه آن استوار است را تغيير دهد

 .  خواهد بود و دست آورد مبارزه ای که دور پرونده ی او شکل گرفت
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 در امتداد انتخابات مجلس هشتم

 امير منتخب

 

خيلی از گروه های طرفدار براندازی و یا اپوزسيون خارج کشور ممکن است برای رسيدن 

ی مثل تحریم انتخابات به اهداف سياسی خود و سهم خواهی در قدرت، دست به اعمال

بزنند اما آیا این روش برای جامعه همجنسگرایان که در ایران مشغول زندگی و ادامه حيات 

است و هر لحظه به خاطر احساس و یا غریزه خدادادی با مجازات مرگ و فضای تهدید 

 روبرو است مناسب است؟

 

د  اما برای جامعه همجنسگرایان انتخابات برگزار شده در ایران اگرچه همچون دوره های قبل بو

ایران از دو منظر قابل ارزیابی است؛ اول نگاه عمومی به رویدادها و دیگری تأثير آنها برجامعه 

 . همجنسگرایان

از منظر عمومی  انتخابات مجلس هشتم برخالف دوره های قبل از فروغ کمتری برخوردار بود که 

لس هفتم پيش از برگزاری بود که مانع از تبليغات شاید عمده ترین دليل آن اصالحيه قانون مج

گسترده کاندیداها همچون دوره های گذشته شد و به  تبع  از آن پيش از انتخابات شور تبليغاتی و 

 .تهييج مردم در سطح جامعه از بين رفت

د رقابت برای نيرو های رده دوم و سوم در برخی از قلع و قمع نيروهای رقيب به ویژه یاران خاتمی و حذف چهره های اصلی از تمام حوزه ها و ایجا

حوزه ها به خصوص پایتخت و شهرهای بزرگ چون شيراز و اصفهان عامل دیگر کم نشاطی انتخابات در این دوره  و تغيير فضای انتخاباتی و تأثير در 

 .هندسه مجلس آینده شد

که این شورا نه تنها همچون دوره های گذشته نيازی به رد صالحيت های گسترده وزارت کشور احمدی نژاد زحمت شورای نگهبان را آنچنان کم کرد 

 !نداشت بلکه در برخی از موارد عملکرد تند وزارت کشور را تصحيح کرد

ات و مردم بازنده این دو مورد اساسی پيش از برگزاری انتخابات، و تداوم قهر مردم با اصالح طلبان، نتيجه ای را رقم زد که حکومت برنده اصلی انتخاب

  .اصلی آن شدند

 . کرسی پارلمان را بدست آوردند و باقی را به جناح  حامی دولت واگذار کردند٣۴اصالح طلبان به زحمت حدود 

ه پارلمان اگرچه همچنان دور دوم انتخابات در برخی از حوزه ها باقی مانده است و در پایتخت هنوز اصالح طلبان برای فرستادن چند مهره اصلی خود ب

 .فرصت دارند اما بعيد می رسد که با توجه به شرایط موجود، تغيير اساسی در فضای سياسی کشور و یا مهندسی پارلمان آینده ایجاد شود

 . اما نکته مهم در این ميان تأثير چنين انتخابات هایی در جامعه همجنسگرایان ایران است

از آنجایيکه جامعه همجنسگرایان در ایران یک جامعه . تفاقات سياسی اطراف خود بی توجه نباشدبه تصورم این جامعه باید نسبت به اینگونه ا

 .سياسی با نقش و اهداف سياسی نيست باید از اینگونه رویدادها برای تغيير جزیی و اصالح فضای موجود خود با روش های مدنی بهره جوید

و یا اپوزسيون خارج کشور ممکن است برای رسيدن به اهداف سياسی خود و سهم خواهی در به عنوان مثال خيلی از گروه های طرفدار براندازی 

قدرت، دست به اعمالی مثل تحریم انتخابات بزنند اما آیا این روش برای جامعه همجنسگرایان که در ایران مشغول زندگی و ادامه حيات است و هر 

مرگ و فضای تهدید روبرو است مناسب است؟ جامعه همجنسگرایان باید نسبت به وقایع لحظه به خاطر احساس و یا غریزه خدادادی با مجازات 

 .پيرامونی خود با حساسيت، دقت و وسواس بيشتری واکنش نشان دهد

صه با کمی دقت در عر. دليل آن هم پر واضح است. رویکرد اصالح طلبانه در شرایط فعلی یکی از بهترین راه ها برای ایجاد فضای مناسب است
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سياسی کشور می توان دریافت اميدی به تغيير و یا جایگزینی یک حکومت بجای حکومت فعلی، با استفاده از روش های تند و انقالبی وجود ندارد 

 سياسی اپوزسيون خارج از کشور هم از یک سو مورد اقبال فعالين. چرا که مردم ایران فعًال به تنها چيزی که می اندیشند امنيت و عافيت آنی است

 .که در مبارزه توان پرداخت هزینه سياسی را دارد نمی باشد و از سوی دیگر غرب اقبالی به آنها ندارد

در توضيح مطلب فوق باید به این نکته توجه کنيم که در عرصه سياست داخلی بخشی از جامعه زنان که تحت لوای جنبش زنان برای ایجاد تغييرات 

جنبش کارگری، دانشجویی و معلملن که حاضر به پرداخت ) چهره های سياسی و روزنامه نگاران فعال(الح طلبان مبارزه می کنند و بخشی از اص

هزینه از جمله زندان، شکنجه و پاره ای از موارد مرگ هستند، هيچ نگاهی به اپوزسيون خارج ندارند و غرب هم حاضر به این نيست که بر روی گروه 

ه گذاری کند که بر فرض محال پيروزیشان در ایران، دوباره همين سياسيون داخلی عليه آنها دست به فعاليت سياسی هایی در خارج از کشور سرمای

بنابراین سرمایه گذاری بر روی اصالح طلبان داخلی برای منافع آنها کم هزینه تر و سودمندتر است، اگرچه زمان بيشتری نيز صرف خواهد شد . بزنند

 .تا به قدرت دست یابند

بياد دارم در دوره ریاست جمهوری خاتمی بسياری از .  بنابراین جامعه همجنسگرایان باید با درک واقعيت ها، شرایط مناسب تری برای خود ایجاد کند

این دوره یکسان در آن زمان و تعداد برخورد و اعدام آنها با  مردم عملکرد وی را به شدت مورد نقد قرار می دادند، اما آیا فضا برای همجنسگرایان

در آن دوره هرچه نداشتيم ریيس جمهوری داشتيم که همجنسگرایان را همجنسباز نمی ناميد و از اساس وجود آنها را منکر نمی شد که هم . است

 .خود و هم ایرانی را در دنيا به تمسخر بکشد

نکار این طبقه اجتماعی اوًال باید به جناح های سياسی در داخل کشور برای ای. بنابراین جامعه همجنس گرایی در ایران باید دست به  مبارزه نرم بزند

 . بقبوالند که از عده کافی برای تأثير گذاری در تغيير آراء برخوردار است؛ که به گمانم در حال حاضر بطور نسبی برخوردار نيز هست

در خارج از کشور با طرح ) ایرانی(ا تشکل های همجنسگرایی برای اینکار الزم است ت. دوم باید اثبات کند که سازماندهی شده عمل می کند

آنها را به رأی دادن به گروه )مثل جلب حمایت وبالگ نویسان جمعی و فردی(خواسته هایی و پس از آن جمع آوری امضاء اشخاص حقيقی و حقوقی 

ن کشور تفهيم می کند که برای کسب آراء این طيف این عمل نه تنها منفعالنه نيست بلکه کم کم به سياسيو. های سياسی همسو تشویق کند

 . نياز به ارایه امتياز و یا دست کم سکوت در مقابل فعاليت های آنها دارد

 . البته حتما نياز به آن هست تا سایر صاحبنظران در این خصوص و ارایه راهکارهای عملی تر به اظهار نظر بپردازند
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 ٢٣ساعت 

 مهدی برزین

 

 اصفهان

 خيابانی در قسمت مرفه نشين شهر

 به همراه تعدادی جوان

 دور هم جمع شدن جوان ها اصال عجيب نيست. همه اینها چيز غریبی نيست

 تيپ ها و پوشش های جوان های این منطقه از شهر هم کمابيش مثل هم است

 اصًال  در مملکت ما زنان با زنان می روند و مردان با مردان

 سفره های عزاداری که فقط زنان اند و مثل زنجيرزنان که فقط مردان اندمثل جلسات 

. یک مساله عادی و پيش پا افتاده است اینکه بيایيند دور هم جمع بشوند پسرها و مدتی برقصند و بخوانند.

 .اصًال گاهی در پارک ها هم ميبينی و حضرات زیرسبيلی در می کنند

 .ها بيست و هشت صفر استهمين روز. ولی این بار فرق می کند

 !روز درگذشت پيامبر مهربانی.یک روز قابل احترام برای مذهبيون که البته غيرمذهبيون هم مراعاتش می کنند

 

اما اینجا . البته می توان گفت در این ایام بهتر است به مصداق آهسته برو و بيا، کمی محتاط بود. خوب تا اینجای قضيه برای من و شما غریب نبود

 .  محله ارامنه است و می توان گاهی نوای سازی و دست زدنی چند را شنيد و ناشنيده گرفت

حضور دوستان گشت و نيروی انتظامی به . چه که نزدیک به سی سال است که عادت شده. البته برای مردم در این چند ماه دیگر عادت شده

 .اجتماعی بسيار مقتدرانهصورتی کامًال غير دوستانه و حاال با طرح  ارتقای  امنيت 

 .اما خوب مدتی بود که به جمع پسرها زیاد گيری نبود و به تذکری و تعهدی بسنده می کردند جماعت حافظ امنيت من و تو. بگير و ببند و حمله

خرب  درنهان گاه های امروز، به یمن فهم صحيح و درک بلند، حضرات با دیده ی بصيرت، از طریق وجود عناصری بس م. ولی آن حقه دگر بشکست

غرب و ایادی منفورش به دنبال سوءاستفاده از این گونه مجالس به همان ترتيبی هستند که غالبا !جوانان، پی برده اند که به حکم فرهنگ وارداتی 

 وقت شباب و کرارًا به شبيه همان عوالمی است که بر سر زعمای جماعت شان در روزهای جوانی رفته  و خود نيز بی نصيب نمانده اند ازآن به

 .هنگام به چنگ آوردن پسران تنهای گنه ناکرده

اینان که خود را وقف اهداف عاليه و مصالح عظيمه ی دین خدا کرده اند همواره نگران به خطر افتادن کيان اسالم بوده اند به وقت  نزدیک شدن آحاد 

 .، بی هيچ قيدی که شارع مقدس مرحمت کرده باشد بر گردن نحيف بشر سرگردانبدون اجبار بردگی. بندگان خدا به هم بدون همه بندهای بندگی

 .به آنجای آدم هم کار دارند عزیزان نگهبان. نگرانی سربازان گمنام خدای قهار نه که بی مورد نيست که نهایت نيز ندارد

 رسيدگی به امور خانواده بوده و یا به چرت شبانه به حکم همين نگاه  است که  در این شب و در ساعتی که هرکس شاید در منزل خویش گرم

اشتغال دارد دوستان وظيفه شناس تکليف مدار به خانه بی دفاعی هجوم بردند که حدود نزدیک به سی جوان مذکر بدون حتی یک قطره مشروب و 

 .د آقایان بودندحتی لباسی که مخالف جنس شان باشد در حال گذراندن لحظاتی چند فارغ از دنيای پر از دیو و د

دوستان ما که تعدادی نيز هنوز ضرب شست چند ماه پيش  جماعت دینمدار هنوز بر سينه ها و بدن های رنجورشان الصاق بود دوباره تنها به جرم 

 .بی مروتی ستبنده نبودن، به سياق خویش بودن و به اندر عالم خود بودن شان، گرفتار محبسی شدند که آرزوی گرفتار شدن دشمن هم  در آن 

این چنين شد که جوانان بازداشت شده سه چهار روزی را به استنطاق کالمی گذراندند و تحت فشارهای روانی برای اعتراف  به گناهان خود و همه 

 .کسانی که تا کنون با آنان به انجام عمل گناه مبادرت ورزیده اند قرار گرفتند



   و روشن   دست و                                                                                                                           نهم  و  شماره  سی–   ١٧  

یی دهشتناک شکل بگيرد که طی آن پسرها را به نام معاینه به پزشکی قانونی حواله دادند و پس از ناتوانی از اعتراف گيری موجب شد تا سناریو

 .گزارش آن نهاد جوانان بخت برگشته به جایی عودت داده شدند که معموًال محل بازجویی از اشرار و جاسوسان و امور مهمه است

ندی می کند که هدف آن از بين بردن امکان بالقوه شکل گيری و رشد هر نوع تفکر انسان این همه نشان از برنامه ریزی دقيق و نشانه گذاری بی مان

 .محور و گرایش دیگرگونه بودن در جامعه است که تنها به واسطه یکدست پنداری اعمال و تفکرات خود سواری داده است به ترکتازان

انونی و با مراجعه به منازل دوستان و اقدام به ضبط سيستم ها و تفتيش باری قصه پرسوز  ما در حالی به نيمه رسيد بعد از گزارش پزشکی ق

وسایل شخصی بازداشت شده ها،  که در عين ناباوری خانواده های این دوستان گاهی حتی نسبت  پاکسازی و یا انتقال سيستم ها و جمع آوری 

 .ادندوسایل شخصی پسرها اقدام نکردند و عمًال لقمه را آماده در دهان گرگ نه

در عمل با نبودن مدارک  و نبود ایرادات دوستان با بدن هایی به غایت نحيف و . در بازداشتگاه هم زیر شکنجه تعدادی اعتراف کردند و تعدادی مقاومت

رسوایی  کسان رنجور در حالی که نقاط بسياری در بدن شان به رنگ تيره در آمده بود به خانه برگشتند و در انتظار حکمی نشستند که جز سند 

 .دینمدار نخواهد بود

بدن های ضرب دیده، چهره هایی افسرده که برق زندگی برایش خاطره ی دیرگاهی شده، زندگی هایی که تباه چند لحظه خوشی از یاد رفته ای 

 .شده که شاید دیگر کمتر کسی آن را در زندانی به نام ایران به خاطر بياورد

 .نددندان گرگ گوشت تازه طلب  می ک

 گوشت تازه ی من و تو

چرایی و چگونگی این ددمنشی بارها به گوشمان خوانده شده اما چونان گله ای که تا تيغ بر گلوی هر عضوش نرود خبردار نمی شود ما نيز با 

 .شکيبایی انتظار نوبت خویش را می کشيم به وقت سالخی

روزی دیگر عالمان، چندی بعد . دیروزها چپ ها به ذبح گاه رانده شدند. ی زنجير استهر روز تنها صدای یک چيز است که بيدارمان می دارد و آن صدا

چاره ندارد بخت فروبسته ی ملت ما که خود گره زده شور بختی را  به . حال نوبت ماست. زنان که همواره قربانی بوده اند به وقت شادی و عزا

 .سد و هيچرحم  ندارد جالد  استبداد که فقط همين می شنا. دامانش
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 ، مسئولين آزار و حبس های خودسرانه را تشديد می کنند، "بی عفتی"هجوم به منازل شخصی به دليل 

 سازمان ديده بان حقوق بشر

 

 مرد شرکت کننده در يک ٣٠ ديده بان حقوق بشر امروز اعالم کرد دستگيری بيش از -) ٢٠٠٨ مارس ٢٨نيويورک، (

است و نشان از " اخالقی" حاکی از تشديد اقدامات مسئولين برای اجرای قوانين مهمانی خصوصی در اصفهان

 . شکنندگی حقوق اوليه در کشوری دارد که در آن قدرت پليس همواره تضعيف کننده حريم شخصی است

ه اند آزاد اين سازمان از مقام های ايران مصرانه می خواهد اين افراد را که گفته می شود در اواخر فوريه دستگير شد

 . را کنار بگذارد" غيراخالقی"کند و اتهام های آنها مبنی روابط همجنسگرايانه، نوشيدن مشروبات الکلی و ساير اعمال 

وقتی پليس برای اجرای نوعی اخالقيات دائما درب منازل را می : "جو استورک معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای ديده بان حقوق بشر گفت

 ." بدان معناست که حدود را زير پا می نهد و در هر لحظه به حريم خصوصی مردم تجاوز می کندشکند، اين 

 ." نظام سرکوبگرايانه ايران با کنترل لباس، رفتار و زندگی شخصی مردم ناقض حقوق بنيادين است: "وی افزود

 مرد را در يک ٣٠اصفهان به منازل شخصی هجوم برده و بيش از  فوريه پليس در ٢٩ و ٢٨منابع داخل ايران به ديده بان حقوق بشر می گويند در 

گزارش شده . اين افراد در حدود چهار هفته است که بدون دسترسی به وکيل و تفهيم اتهام در حبس بسر می برند. مهمانی دستگير کرده است

 . انونی ارجاع دادمبنی بر روابط همجنسگرايانه به پزشکی ق" مدارکی"است که پليس آنها را برای يافتن 

 و در جريان يک مبارزه ملی برای اجرای قوانين مربوط به پوشش به مهمانی خصوصی ديگری در آپارتمانی در اصفهان ٢٠٠٧نيروهای پليس در مه 

قربانيان اين . ر نمودند نفر را از جمله چهار زن و نيز دستکم هشت نفر را که متهم به پوشيدن لباس جنس مخالف کردند، دستگي٨٧آنها . هجوم آوردند

هجوم به ديده بان حقوق بشر گفته اند پليس بسياری از اين افراد را تا کمر لخت کرد و سپس به ضرب و شتم آنها پرداخت تاجائيکه پشت و 

 . گزارش شده است که چند تن دچار شکستگی استخوان شده اند. صورتهايشان پر از خون شد

در ماه . و نيز داشتن و نوشيدن مشروبات الکلی محاکمه شدند" تسهيل اعمال جنسی و منافی عفت" اتهام  مرد به٢۴در بين دستگير شدگان، 

 ضربه شالق و پرداخت جريمه ٨٠بيشتر آنها تا .  دادگاهی در اصفهان همگی آنها را بدليل ارتکاب به برخی از اين موارد مجرم شناخت٢٠٠٧ژوئن 

 . اين احکام تحت تجديد نظر قرار دارند و هنوز به اجرا گذارده نشده اند. محکوم شدند)  دالر آمريکا۵٠٠٠ تا ١٠٠٠( ميليون ريال ۵٠ تا ١٠هايی بين 

 مرد و يا شخص ٨٧ تاکنون پليس نظارت و آزار افراد مرتبط با ٢٠٠٧بعضی منابع در ايران به ديده بان حقوق بشر گفته اند از هنگام دستگيری های مه 

برخی از اين اشخاص تشريح کرده اند که چگونه پليس آنها را دستگير و برای افشای نام ديگران . سگرايانه را تشديد کرده استمتهم به روابط همجن

 . تحت بازجويی قرار داده است

نها گفتند دنبال همه آ." ... با ما همکاری کن"آنها مرا تهديد کردند، گفتند . ... پليس روی سر من آب ريخت: "يکی از دستگير شدگان مرد می گويد

به عبارت ." برو و با افراد مالقات کن"آنها به من گفتند " تو باند خود را تکميل می کنی، اعضای جديدی می گيری، شما کجا تجمع می کنيد؟"هستند 

 ." ديگر، من بايد برای آنها جاسوسی کنم

. ديگر را در يک جمع خصوصی دستگير و به پزشکی قانونی فرستاد نفر ١۶ نيز پليس ٢٠٠٧ديده بان حقوق بشر مطلع شده است که در دسامبر

 . مسئولين آنها را پس از چهار روز حبس آزاد کردند

پليس از طريق پاسخ .  نيز چند مرد را از طريق اينترنت به دام انداخت٢٠٠٨برخی گزارش های ديگر حاکی از آن است که پليس اصفهان در ماه مارس 

پليس . ی بر روی اينترنت اين افراد را دستگير کرد و سپس آنها را برای افشای نام دوستان و سايرين مورد بازجويی قرار داددادن به آگهی های شخص

گفته می شود اين فرد محاکمه و به سه سال زندان . پس از دستگيری يکی از اين افراد، تصاوير جنسی چند مرد را بر روی تلفن سيار او پيدا کرد

 . تمحکوم شده اس

قوانين ايران مردانی را که برای اولين بار مرتکب اعمال جنسی همجنسگرايانه شده باشند در صورتيکه عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات 
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 که زنانی.  ضربه شالق می خورند١٠٠در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد اين افراد حداکثر . های مختلفی و حداکثر به مرگ محکوم می کند

بر اساس قوانين جزايی ايران برای اثبات لواط نياز به . برای چهارمين بار مرتکب اعمال همجنسگرايانه شده باشند ممکن است به مرگ محکوم شوند

ته می شود پليس گف. اما قضات می توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نيز بپذيرند. است" مرد عادل"چهار بار تکرار اعتراف فرد و يا شهادت چهار شاهد 

 .  در اصفهان چهار شاهد آورد٢٠٠٧در ماجرای هجوم مه " منافی عفت"برای اثبات وقوع اعمال 

هنوز معلوم نيست آيا اين .  صادر شد٢٠٠۵آخرين احکام مستند شده مجازات اعدام در ايران برای روابط همجنسگرايانه مورد توافق طرفين در مارس 

ديده بان حقوق بشر طی مصاحبه های وسيع با مردان و زنان داخل و بيرون از ايران اسنادی از دستگيری و . شدند يا خيراحکام به مورد اجرا گذارده 

 . شکنجه های وسيع و خودسرانه بدليل گرايش های جنسی و يا هويت جنسيتی افراد تهيه کرده است

اما ديده بان حقوق . سگرايانه مورد رضايت طرفين تبديل به اتهام تجاوز می شودمنابع غربی گفته اند که در نظام قضايی ايران اتهام رفتارهای همجن

 . بشر تاکنون هيچ مدرکی در اين باره نيافته است

: او افزود." در ايران برای برخی مردم، جاسوس پشت پنجره اتاق خواب و يا صدای در ممکن است به معنای خطر حکم مرگ باشد: "جو استورک گفت

پليس و قضات بايد به اين حقوق احترام . ، آزادی از حبس های خودسرانه و آزادی از شکنجه جزء حقوق بشر محسوب می شوندحريم شخصی"

 ." بگذارند
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 حرف از شکنجه می زنيم

 . نيفتنددر دفاع از پناهجویان ایرانی، فعاالن حقوق بشری دقت زیاد بکار برند تا در دام وزارت داخله

 اسکات النگ

 ٠٢-٠۴-٢٠٠٨ مارچ، ٣١

 

هر کس که مثل من، و برای مدت دو سال، ساعت های طوالنی گوش داده باشد به ایرانی ها که داستان های شکنجه 

 . تعریف می کنند می داند که در قضيه ی پناهجویِی مهدی کاظمی موضوع  اصلی از قلم افتاده است

پيتر تاچل می گوید . ن گی ها اعدام نمی شوند، فقط متجاوزین به عنف اعدام می شوندجورج گالووی می گوید در ایرا

و هيچ کدام درک نمی کنند که اصل قضيه ی مهدی، و یا بر اساس قوانين ". تبليغات عليه ایران"گالووی وحشت دارد از 

 . بين المللی، مسئوليت های انجام نيافته ی انگلستان در قبال شکنجه چيست

 . ک موجود چه می گویندمدار

سکس معقدی همراه با دخول، ميان دو مرد می . درگير شدن در عمل جنسی همجنسگرایانه، در ایران، ممکن است با مجازات مرگ همراه باشد

حکوميت با زن ها، در اولين سه مورد م.  ضربه شالق است١٠٠مجازات سکس بدون دخول تا . تواند باعث اعدام در همان اولين محکوميت باشد

 . مجازات شالق روبرویند، بار چهارمی اگر باشد، به مرگ محکوم می شوند

طبق قانون جزای اسالمی متهم باید چهار بار اعتراف خود را تکرار کند و یا چهار شاهد عادل شهادت بدهند که وقوع عمل را دیده اند تا لواط به اثبات 

گذشته از این، پليس در اینجور مواقع به کمک می آید و . س و گمانه زنی رأی خود را صادر کندبا این وجود قاضی مجاز است بر اساس حد. برسد

در هجوم به پارتی اصفهان، نيروی پليس چهار مرِد مثًال عادل با خود همراه برده بود تا ناظر صحنه باشند و نقش شاهد را داشته . شهادت می دهد

 . باشند

قوانين بين المللی دولت بریتانيا را از . پشتوانه ی قانونی دارد؛ برای اثبات آن نيازی به مشاهده ی اجساد نيستدر ایران، شکنجه و اعدام گی ها 

بریتانيا مسئوليت دارد به گی های ایرانی پناهندگی اعطا . بازگرداندن پناهنده به کشوری که در آنجا در خطر شکنجه قرار می گيرند، منع می کند

 . کند

. با آن که این مسأله بسيار روشن است، شرایطی که ایران همجنسگرایان را در آن قرار داده است، با شک و تردید تحليل می شوداما هنوز هم، 

بعضی از فعالين حقوق بشری که با صداقت کامل سعی در کمک به مهدی داشتند، در واقع به دولت بریتانيا کمک کردند که شانه از زیر بار مسئوليت 

 . ندخود خالی ک

پيتر تاچل، اشتباه می کند هنگامی که بدون هيچ سندی ابراز می دارد که در ایران مردان گی به طور دائم در مالء عام به دار کشيده می شوند؛ 

برنامه ای اشتباه می کند که می گوید به دنبال یک طرح عمومی، در سالهای گذشته، در ایران، گی ها به دسته دسته به قتل رسيده اند؛ یا اینکه 

طرح شده است که با چسباندن اتهام واهی تجاوز به عنف به دم اتهام عمل جنسی بين دو مرد با توافق طرفين، اجرای حکم اعدام را معقول 

 مرد با آخرین پرونده ی اعدامی که بر اساس اتهام عمل جنسی ميان دو. پرونده ی هيچ پناهجویی نباید بر اساس این ادعاها ساخته شود. بنمایاند

کوه ساختن از اینگونه اتهامات .  برمی گردد و هنوز معلوم نشده است که آن حکم اجرا شد یا نه٢٠٠۵توافق طرفين، به ثبت رسيده است، به مارچ 

 .  به معنای آن است که به دولت امکان بدهيم از شواهد کوه بسازد و آسيب این کار به مردمی که در ایران زندگی می کنند می رسد

اروپا و ایاالت متحده در سال های اخير شاهد کمپينی بوده اند تا توجه بين المللی را به اعدام مردانی که در ایران به دليل همجنسگرایی و در پرونده 

، مشهد، با ٢٠٠۵تصاویری از صحنه ی هولناک اعدام ایاز مرهونی و محمود عسگری در . هایی غالبًا بی ارتباط با یکدیگر محکوم شده اند، جلب کند

این صحنه هولناک بود، بله، اما هيچ . همان شوری بی نظيری در سراسر جهان پخش شد که شمایل عزاداری مریم مقدس بر سر عيسای مصلوب

ست، به مدرکی که قال را به نفع گی بودن این دو فرد خاتمه دهد، و یا روشن کند که عمل جنسی با توافق طرفين، در حکم صادره دخالتی داشته ا
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در ماههای پس از آن واقعه، برگزار کنندگان کمپين در امریکا و اروپا بارها ادعا کردند، بدون هيچ مدرکی، که اعدام های متجاوزین جنسی . دست نيامد

به جرم " ر مرد روزنامه ای در ایالت متحد ادعا کرد که چها. در ایران در واقع سرپوشی برای کشتار برنامه ریزی شده ی مردان گی بوده است

این گونه .  ساله محکوم شده اند٧، و ٨، ١٠به دار آویخته شدند، اما معلوم شد که آن چهار نفر به جرم تجاوز به یک زن و سه دختر " همجنسگرایی

 اتهام واهی تجاوز به چند پسر  ساله، به٢٠ در کرمانشاه، ماکوان مولود زاده، ٢٠٠٧در نوامبر . اشتباه ها می تواند نتایج بسيار نامطلوب داشته باشد

هيچ شاهدی مبنی بر . کسانی که عليه او شکایت کرده بودند، شکایت خود را پس گرفتند. در هفت سال پيش از آن زمان، محکوم به اعدام شد

یک "ان وافر به اسم ماکوان به نام با وجود این فعالين اروپایی با هيج. اینکه او هيچ گونه جرمی بر اساس قوانين ایران مرتکب شده باشد موجود نبود

معنایی در این . را ببخشد" جوان گی ایرانی"اقدام به جمع آوری امضا کردند و برای احمدی نژاد نامه نوشتند که این . هجوم آوردند" قربانی گی دیگر

در پنجم دسامبر همان . جه اول دیگری محکوم شدماکوان که از یک جرم درجه اول جنایی تبرئه شده بود، توسط اروپا به جرم در: تقاضا نهفته بود

 . سال ماکوان مولود زاده، که به احتمال بسيار زیاد نه متجاوز بود و نه گی، به دار آویخته شد

فتن این سردرگمی غرب به دليل چی است؟ در شرایطی که این نامگذاری مردی در خطر اعدام را به چوبه ی دار نزدیک تر می کرد، چه نيازی به یا

 احساس می شد؟" گی"قربانی تازه ی 

سينه چاک برای "کسانی که از صحت و سقم مدارک می پرسند انگ می خورند که . احساساتی شدن مانع پيشبرد گفتگو در مسير درست است

 وجود این، باید توجه داشت که با. واقعيت این است که بریتانيا با بستن درهایش به روی پناهندگان، توليد بيچارگی می کند. ایران چاک می دهند

مشوق مسئوالن امور پناهندگی در جستجوی بهانه برای رد گی های مسلمان، از طرفداری آنان از ایران سرچشمه نمی گيرد، بلکه از ترس خانگی 

ن اجتماعی بهتر است که تنها فعاال. روزافزونی سرچشمه می گيرد که بر اثر تبليغات سوء عليه مسلمانان مهاجر در این کشور، انباشته شده است

 .با سرکوب در ایران مبارزه نکنند، با نژاد پرستی بریتانيا نيز بجنگند

 و شکنجه، تا چه اندازه –محکم ترین و منطقی ترین جواب، در واقع، آن است که روشن می دارد قوانين و مقررات بریتانيا در رابطه با مهاجرت 

هيچ مدرکی دال بر اعدام هيچ فردی در ایران در سالهای گذشته به : د وست، در رابطه با پرونده ی مهدی گفتوزیر کشور انگلستان، لر. نارسایند

ما بر این عقيده ایم که کشتار برنامه ریزی شده ی . دست ما نرسيده است که معلوم دارد حکم تنها بر اساس همجنسگرایی صادر شده است

 ." دمردان همجنسگرا در ایران اتفاق نمی افت

این برخورد، مسخ فاجعه . اگر به قتل نرسيده اید، پس دیگر مشکلی ندارید. به زبان دیگر، تا اعدام صورت نگيرد، تعقيب و آزاری اتفاق نيفتاده است

 . آميز مسئوليت های بریتانيا تحت معيارهای قوانين بين المللی است

وشد مسئوليت های خود را در قبال شکنجه بازتعریف کند تا دستش برای بازگرداندن سازمان دیدبان حقوق بشر مشخص کرده است که بریتانيا می ک

اما در ارتباط . معموًال این عمل را در لباس مبارزه با تروریسم انجام می دهد. مردم به کشوری که در آن خطرهای ناگوار در انتظارشان است، باز باشد

 . قوانين را عوض کند و انکار کند که تحت تعقيب قرار دادن افراد نوعی از شکنجه استبا گی های ایرانی نيز حکومت بریتانيا می کوشد 

بریتانيا باید درک کند، همانگونه که هلند کرد، که با وجود قانون اساسی ای که در آن مرگ و شکنجه برای همجنسگرایان ایرانی تصریح شده است، 

باِر دشوار ارائه ی مدرک را از دوش مهدی و . جزئيات تجربه ی شخصی خود از تعقيب و آزار شونداین افراد نباید وادار به ارائه ی مدرک در خصوص 

فعاالن اجتماعی و حقوق بشری باید از افتادن در بازی شکنجه بار دولت ها . هموطنان همجنسگرایش بردارید؛ به خطر بازگردانده شدن خاتمه دهيد

یقه ی بریتانيا را در قبال . را آنقدر دست کم بگيرد که چيزی جز جسدی آویزان از دار مدرک به شمار نيایداجازه ندهيد وزارت کشور شکنجه . حذر کنند

 .  مسئوليت هایش بگيرید وگرنه همچنان مرتکب تعقيب و آزار خواهد شد
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 جنسيت ما

 Our Bodies, Our Selvesبرگرفته از کتاب 

  ت مک گینوشته ی وندی سنفورد، ننسی هالی و اليزاب

 رها: گردآوری و ترجمه

 

 بخش دوم   

 

 دوجنسگرایی 

 

امروزه بسياری از زنان در حال برقراری روابط صميمی جنسی با زنان هستند و  یا به 

 . داشتن همچون روابطی فکر می کنند

از خودم می پرسم آیا من دوجنسگرا هستم؟ یا شاید این هم یک فانتزی جدید است که 

 . هميار مرد و هم هميار زن داشته باشممن می توانم هم

 . برایم یک شوک کامل بود. من سال ها است که با زنان بوده ام اما پارسال یک دفعه عاشق یک مرد شدم

کی را زمانی که من  با زنان شروع به داشتن روابط عاشقانه کردم، بيشتر می خواستم با آنها به عنوان دوستانم درجه ایی جدید از صميميت و نزدی

 . تجربه کنم

 . گاهی مواقع، تصور دوجنسگرا بودن می تواند ما را در گزار از یک هویت جنسی به هویتی دیگر یاری دهد

 . در واقع اما منظورم این بود که من لزبين هستم و از اقرار آن می ترسم. من دوجنسگرا هستم: من به خودم و دوستانم سال ها می گفتم 

 . ما دوجنسگرایی وضعيتی موقتی و در برزخ نيستبرای بسياری از ما ا

من عاشق . من خودم را دگرجنسگرا، همجنسگرا و حتی دوجنسگرا ناميده ام اما هيچ وقت حس نکردم که هيچ کدام از این لقب ها به من تعلق دارد

 . افراد می شوم و نه جنسيتشان

اگر روابط عاشقانه ی ما هميشه با مردان . جتماعی جدیدی می تواند باز کندعشق ورزی به هر دو جنس چشمهای ما را به دنياهای سياسی و ا

به زودی متوجه می شویم که باید در . بوده است، رابطه با زنان ما را با دنيای زنان همجنسگرا و لذت ها و ستم های خاص خودش آشنا می کند

دوستی های زنانه ی ما . ا ستيزی را برای اولين بار شخصًا تجربه می کنيممراکز عمومی بيش از آن که تصور می کردیم محتاط باشيم و همجنسگر

 .  ابعاد جدیدی پيدا می کنند

بسياری از اوقات من احساسات جنسی و عاشقانه ام را در خودم . خوابيدن با یک زن احساس مرا برای دوستان صميمی زنم خيلی عميق تر کرد

این شوق و شور در من فوق العاده . ش می گيرم و او هيچ ایده ایی از آن چه در ذهن من می گذرد ندارددوستم را می بوسم و یا در آغو. می ریزم

 . است، شبيه باز شدن یک دریچه و یا شکوفا شدن است

 می توانيم جذب جامعه برای اولين بار. اگر هميشه با زنان بوده ایم عشق ورزی به یک مرد ما را برای اولين بار وارد فرهنگ غالب دگرجنسگرا می کند

در عين حال ممکن است که با کليشه ها ونقش های جنسی دنيای دگرجنسگرا وارد . شویم و احساسات خود را در مراکز عمومی سانسور نکنيم

 .  اگرقبل از یائسگی باشيم فشار پيش گيری از بارداری را برای اولين بار تجربه می کنيم. کشمکش شویم

عده کمی از وجود ما مطلع هستند و ما جایی برای خود در دنيای لزبين ها و در . گرا، نامرئی بودن مشکلی اساسی استبرای  ما زنان دوجنس

 . وقتی آشکار سازی می کنيم، هر دو این دنياها ما را مورد قضاوت قرار می دهند. دنيای دگرجنسگرایان نمی بينيم

 . چون می ترسم که به من بگویند تمایالت ام اشتباه هستندمن در صحبت کردن درباره ی احساساتم خيلی محتاطم 
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دوستان همجنسگرا حس اعتماد و اطمينان شان . دوستان دگرجنسگرا ممکن است از روابط عاشقانه ی ما با زنان ابراز ترس، حيرت و حتی تنفر کنند

اگر ما به .  برویم و به خواهران همجنسگرای خود آسيب زنيمبه ما را شاید از دست دهند زیرا می ترسند که ما به سوی دنيای راحت دگرجنسگرا

 . عنوان زنی لزبين به مردی عشق ورزیم، زنان لزبين گاهی ما را بی وفا و خيانت کار می دانند

 .احساس می کنيم که باید یک شخصيت ثابت برای خود بسازیم. تمامی این قضاوت ها ما را دچار احساس تنهایی و انزوا می کند

 .هستم" چی"م ها به من فشار می آورند که بگویم بيشتر آد

پذیرش و درک دوجنسگرایی از سوی زنان به ما کمک می کند که دایره های اجتماعی راحت تری برای خود بسازیم، و پيش فرض های غالب درباره 

 .چگونه دوست بدارند و به چه کس عشق ورزند را به چالش بکشيم" باید"ی اینکه زنان 

 

 س در روابط عاشقانهسک

موج های شوق و شور جنسی و احساسی ما را در طول زندگی به سوی روابط جدید می کشانند، به روابط  پایدار ما عمق می بخشند وشناخت ما 

 احساساتمان را در خود ما گاه با یک نگاه، لبخند، تماس یا بوسه این شوق و شور راابراز می کنيم و گاه تصميم می گيریم. از خود را بيشتر می کنند

عشق بازی و سکس . درعشق بازی با یاری جدید یا قدیمی، خواه زن یا مرد، ما ممکن است بسيار آسيب پذیر باشيم و یا بسيار قدرتمند. نگاه داریم

 . ما می تواند دراماتيک، بی روح، آرامش بخش، هول انگيز، صميمی، خنده دار، ناراحت کننده و یا لذت بخش باشد

 . ما تضاد و درگيری های احساسی، روحی و حتی مالی مان را معموًال به همراه خود به تخت خواب می آوریم. کس در خأل اتفاق نمی افتدس

 . در روابط عاشقانه معنا و شدت سکس می تواند تغييرکند

 بو غرق می شوم که احساس می کنم به دوران شاد گاه آن چنان در طعم، صدا، تصویر و. گاهی در عشق بازی به دنبال صميميت و امنيت می گردم

گاهی سکس را تنها برای . سکس مان گاهی پر است از شوخی و متلک و گاهی همراه با احساسات عميق روحی و معنوی. کودکی بازگشته ام

عجيب است و .  هم حل می شویمگاهی اما از طریق سکس با یارم یکی می شوم و انگار در. تخليه ی خود از فشارهای روزانه انجام می دهم

 . قشنگ که سکس همه ی این ها می تواند باشد

با این وجود داشتن سکس در بسياری از . اگر هردو تحریک باشيم موسيقی بين بدن هایمان زیبا است. من با هيچ کس بيشتر از آرش لذت نمی برم

اما وقتی عصبانی، غمگين یا . م، سکس ما بسيار پرشور و قدرت استوقتی حالم خوب است و زیر فشار بچه ها و کار نيست. مواقع سخت است

 . با هم در این مورد صحبت کرده ایم و او هم این باال و پایين ها را دارد. افسرده هستم یا شدیدًا درگير کار، نزدیکی با آرش برایم  سخت است

او خود جنسی ام را کشف کردم و یاد گرفتم که به خواسته هایم  من با . عشق بازی من و مرجان هميشه پرقدرت، عميق و متنوع بوده است

اما سال گذشته که رفتم با او در شهری جدید و به  دور از کار و دوستان و زندگی شخصی ام زندگی کنم، به طور وحشتناکی به او . اطمينان کنم

وقتی حال نداشت یا باید به کارهای دیگرش می رسيد من شدیدًا وقتی او حال عشق بازی داشت همه چيز آرام و لذت بخش بود اما . وابسته شدم

خسته، . فکر می کردم شاید زیادی به فکر سکس هستم. دراز می کشيدم و در فکر فرو می رفتم. بسيار حساس شده بودم. ناراحت می شدم

گاهی جوری گریه می کردم انگار . ساس گناه کندنمی خواستم او به خاطر حال نداشتن اح. نگران و عصبی بودم ولی به مرجان چيزی نمی گفتم

کم کم متوجه شدم که قدرت رابطه مان تعادل خود را از دست داده است چون من برنامه ها و فعاليت های شخصی و . دنيا به آخر رسيده است

.  شدن از طرف او به زندگی ام معنا می دهدشدیدًا به مرجان وابسته شده بودم و احساس می کردم  تنها خواسته. استقاللم را از دست داده بودم

باالخره من و او توانستيم خود را از زیر این فشارها بيرون کشيم و درکی جدید از . مسئله دیگر سکس و ارگاسم نبود بلکه هویت و استقاللم بود

 . روابط قدرت موجود در رابطه مان پيدا کردیم

 

 گفت وگو درباره ی سکس 

واژگان معدودی هستند که می . آنها غالبًا از بيان  احساسات عميق ما عاجز هستند. از واژه ها چندان استفاده نمی کنيمدر سکس، ما معموًال 

. همچون آلت تناسلی و مقاربت جنسی خشک و بيروح هستند" مودبانه ایی"واژه های علمی و . توانيم با آنها احساسات واقعی مان را نشان دهيم
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اگرچه سکس یک راه طبيعی برای بيان احساسات وخود جنسی ما است ما . ا غالبًا با فرهنگ فحش و تحقير آميخته شده اندواژه های عاميانه ام

 . بسياری در تالش هستند که زبان جنسی راحت، محترم آميز، و طبيعی برای خود پيدا کنند. زبانی طبيعی و راحت برای گفت و گو از آن نداریم

 : ما در موقعيت های جنسی با آن ها روبه رو شده ایممسائلی هستند که همه ی

 احساس من در این مقطع زمانی چيست؟ آیا عالقه ایی به نزدیکی دارم؟ برای چه   کارهای جنسی احساس آمادگی می کنم؟ اگر ندانم چه می 

 اعتماد بين مان وجود دارد که او به من گوش خواهم چطور؟ بد است اگر بگویم گيج و سردرگم هستم؟ چه جوری به دوست یا همسرم بگویم؟ چقدر

 دهد و به خواسته هایم احترام بگذارد حتی اگر با خواسته های خودش متفاوت باشد؟

هنگامی که به کسی عالقه داریم، برایمان سخت است که . تصميم گيری درباره ی داشتن یا نداشتن سکس یکی از دغدغه های معمول است

برای کسب شهامت باید بر بسياری از . ون هميشه یاد گرفته ایم که مردان باید قدم پيش گذارند و زنان باید منتظر بمانندپيشنهاد نزدیکی بدهيم چ

زنان را " نه"در مقابل، هنگامی که به کسی عالقه نداریم، دائمًا باید با تصورات مردساالرانه ی آقایانی که . باورها و بندها ی درونی شده غلبه کنيم

و از آن طرف می " دخترخوب از سکس می پرهيزد"مرتبًا باید با این دوگانه ی بی معنی که از یک طرف می گوید .  ترجمه می کنند مبارزه کنيم" آری"

در بعضی مواقع، غافلگير شدن با یک عمل جنسی می تواند هيجان . درگير باشيم" باید هميشه برای سکس آماده باشد" آزاد"دختر باحال و "گوید 

ما بهتر است خواسته های خود را شناسایی . نگيز باشد و در مواقع دیگر هرگونه عمل جنسی ناخواسته ایی می تواند دردناک و منزجر کننده باشدا

 . و بررسی کنيم، باخود و اطرافيان شفاف و روراست باشيم، و برای داشتن دیالوگ سالم در مورد خواسته هایمان تالش کنيم

خانمی که شهامت گفت و گو با همسرش را در مورد کمبود های .  مسائل و نيازهای جنسی یک جریان دائم و هميشگی استگفت و گو در مورد

من یک بار به او گفتم که چه می خواهم پس چرا هنوز مثل قدیم عمل می کند؟ یعنی فراموش «جنسی اش پيدا کرده بود ابراز ناراحتی می کرد که 

 »!کرده یا اهميت نمی دهد؟

 :حتی در عاشقانه ترین روابط هم درخواست و کسب آن چه می خواهيم سخت و زمان بر است

 .از صادق و شفاف بودن می ترسيم* 

 .از بيان نيازها و تخيالت جنسی مان احساس شرم می کنيم* 

 .    ری برداشت کندهميار ما ممکن است حالت دفاعی به خود بگيرد و پيشنهاد گفت و گو را به عنوان انتقاد و خرده گي* 

تصور می کنيم که سکس باید طبيعی و خود به خود اتفاق بيافتد و مکالمه درباره ی خواسته ها و نيازهایمان را به معنای وجود مشکل و مسئله * 

 .    می دانيم

  .در باقی عرصه های زندگی با هميارمان مکالمات سالم و سازنده نداریم* 

 .هيم و با موانع درونی باید کنار بيایيمخود نمی دانيم چه می خوا* 

چگونه می توانيم فضایی مناسب برای دیالوگ جنسی فراهم کنيم؟ جنسيت و سکس یکی از آن معدود حوزه هاست که ما در آن عالوه بر واژه ها، 

ن صداهایی که لذت ما را نشان دهند و هدایت دست هميارمان به محلی که دوست می داریم، در آورد. ابزارهای ارتباطی دیگری هم در دست داریم

 . افزایش یا کاهش سرعت حرکت بدن هایمان از جمله کارهایی هستند که ما می توانيم انجام دهيم

می ترسيدم که . لحظه ایی طول کشيد تا بفهمم چه کار کنم. هميارم شروع به نوازش کليتورس ام کرد ولی درد داشت. ما هردو هيجان زده بودیم

 . بعد فهميدم که می توانم دست او را بگيرم و به نرمی به باال هدایت کنم. ی بگویم هيجان و حالت فضا از بين بروداگر چيز

گفت و گوی سالم و راحت در مورد سکس  در ظرف یک شب رخ نمی دهد و . ما می توانيم نيازهای خود را هنگام نوازش که فضا آرام تر است بگویيم

 . ن هم شاید خوب عمل نکندحتی بعد از تالش فراوا

 

 کشف و کاوش عشق بازی

 . نگاه، نوازش، بوسه، ماساژ، ليسيدن و دخول همگی می توانند لذت بخش باشند
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به یکدیگر نگاه می کنيم، همدیگر را نوازش می کنيم و ماساژ می ) اگر در تعطيالت باشيم و بچه ها با ما نباشند(من و هميارم گاهی ساعت ها 

 . از مدتی هردو برای عشق بازی و سکس احساس آمادگی می کنيم اما در واقع ما همه ی آن مدت هم مشغول عشق بازی بوده ایمبعد. دهيم

آن چه ما در سکس انجام می دهيم تابعی است از خواسته ها و ترجيحات شخصی ما و هميارمان، سطح نزدیکی و اعتماد مان به یکدیگر، و حال و 

در بهترین شرایط، عشق بازی به صورتی انجام می شود که با خواسته ها و تمایالت ما و هميارمان هردو .  شرایط متفاوتروحيه ما در روزها و

 .اهميت برابری جنسی در اتاق خواب کمتر ازاهميت برابری جنسی در باقی حوزه های شخصی، اجتماعی و سياسی نيست.   همخوان باشد

 

 لمس و احساس

به عنوان بخشی از عشق بازی، این لمس و نوازش ها می توانند جریان سکس . شت و پا می تواند به نهایت لذت بخش باشدماساژ و نوازش سر، پ

 . را عميق تر و با احساس تر کنند

اسی بها باقی اوقات اما من دوست دارم به تمام جزیيات احس. بعضی وقت ها هيجان انگيز است که بی صبرانه و بی اختيار به سوی سکس شتابيد

هيجان . با هم خوراکی خوشمزه می خوریم، موسيقی می گذاریم،  شمع روشن می کنيم، همدیگر را نوازش می کنيم و ماساژ می دهيم. دهم

 . همه چيز شبيه یک رقص آرام جنسی می ماند. جنسی آرام آرام بين مان ایجاد می شود و می گذاریم که ارگاسم به خودی خود اتفاق بيافتد

فکر می کنم که این کار به اندازه ی هر کار دیگری که ما در سکس انجام می دهيم برای او لذت .  دوست دارد که من پاهایش را نوازش کنمآرمان

 . بخش است

ه که اگر چه خود عمل دخول را چندان انجام نمی دهيم، حس من  این. ما در کنار یکدیگر برهنه می خوابيم و همدیگر را لمس و احساس می کنيم

 . هميشه به گونه ایی مشغول عشق بازی و سکس هستيم

یکی از دالیل سرد مزاجی و  عدم هيجان و لذت جنسی در ميان زوجين نهادن تمرکز بيش از حد به روی دخول و فراموشی لمس و باقی تماس های 

 .دان لذت لمس و باقی تماس های عاشقانه را یاد بگيرندبسياری از مردان بيشتر از زنان درگير دخول هستند و مهم است که این مر. عاشقانه است

 

 سکس دهانی

برخی از . سکس دهانی گاهی از هر عمل جنسی دیگری صميمی تر و خصوصی تر است. ما می توانيم آلت تناسلی هميارمان را بليسيم  یا بمکيم

 . ما با سکس دهانی راحت تر به ارگاسم می رسيم

و بعد آرام به پایين حرکت " ارگاسم می خواهی عزیزم؟"شوهرم با عشق و شوخی می پرسد . عًا لذت می بریممن و همسرم از سکس دهانی واق

 . فوق العاده است. می کند

خود احساس " جاهای خصوصی"اما ما اغلب نسبت به . داشتن حس مثبت نسبت به بدن خود و هميارمان پيش نياز لذت از سکس دهانی است

 .شرم داریم

. در تصورم اصًال نمی گنجيد که من می توانم خوشمزه باشم.  ها فکر می کردم که هميارم با انجام سکس دهانی به من لطف می کندمن تا مدت

 . بعد از مدت ها او باالخره به من فهماند که نه خودش هم از این کار لذت می برد

اولش کمی نا . ه ما زنان بو می دهيم و یا واژن هایمان چندش آور هستندفکر می کردم ک. زن مرا منزجر می کرد" پایين تنه ی"اوایل فکر خوردن 

فهميدم که عشق بازی دو زن . اما کم کم در الیه ها و شکل و طعم فوق العاده واژن زن غرق شدم!) هرچند کمتر از آلت مرد(مطبوع و ترسناک بود 

 .ی نسبت به بدنم استبا یکدیگر درباره ی دوست داشتن وجود خودم و غلبه بر حس های منف

 ایدز / خطر انتقال ویروس اچ آی وی) خواه با مرد یا زن(اما در سکس دهانی . یکی از مزیت های سکس دهانی نبود ریسک بارداری ناخواسته است

 . و باقی بيماری های مراقبتی همچنان وجود دارد

 .  توافق طرفين  سالم و لذت بخش استمانند هر عمل جنسی دیگری، سکس دهانی تنها در صورت آمادگی، رضایت و

اما من اگر او را در واژنم نمی خواهم، به احتمال زیاد در . بيا سکس دهانی داشته باشيم. دخول نمی خواهی طوری نيست: گاهی دوستم می گوید
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 . اگر حال سکس دهانی را نداشته باشم برایم مثل شکنجه و تجاوز است! دهانم هم نمی خواهم

چون از مزه ی آب او بدم می آید به بيرون . گاهی حس او در دهانم فوق العاده هيجان انگيز و اروتيک است. دارد که من او را بخورمهمسرم دوست

آلت او را در دهانم اصًال نمی خواهم و دراین مواقع کار دیگری انجام . گاهی اما حتی فکر خوردن او تهوع انگيز است. می ریزم و این اشکالی ندارد

 . ی دهيمم

 .آن چه ما در سکس دهانی لذت بخش می یابييم ممکن است با گذشت زمان تغيير کند

نياز به زمان دارم و هميارم باید حاضر به صبر باشد اگر قرار باشد به جایی . من زبان، لب و حس مرطوبيت را دوست دارم اما مکيدن را نه چندان

 . برسيم

من خيلی بدم می آید وقتی احساس می کنم او دارد با دندان هایش مرا می خورد، یا وقتی .  دردناک استسکس دهانی اگر با ناپختگی انجام شود

 . فشار زیاد است و یا وقتی او دائمًا از یک نقطه به نقطه ایی دیگر می رود و تحریک را در یک نقطه ثابت نگه نمی دارد

االن بهتر شده ام و راحت تر به هميارم می گویم چه . های مختلف را دوست دارمبرای من جای درست و غلط وجود ندارد، در لحظات مختلف جا

  . جایی لذت بخش هست یا نيست

 

  خود ارضایی در عشق بازی

اما بعد به او نشان دادم که من چه . وقتی نامزدم از من پرسيد که دلم می خواهد با هم خود ارضایی کنيم یا نه فکر کردم چه آدم عجيبی است

او گاهی سختش است که با سکس و در درون من به . همدیگر را با عشق و هيجان نگاه می کردیم. ی خود ارضایی می کنم و او هم نشان دادجور

 . ارگاسم برسد و می دانم که برایش آرامش بخش است که می تواند بعد از دخول خود را به ارگاسم برساند

اول احساس کمبود و ضعف کردم که چرا از من .  کردم سينه ها و کليتورس اش را نوازش می کردهميار من در حالی که من با او عشق بازی می

مثل داشتن یک جفت دست اضافه برای عشق ! نخواست که اینکارها را همزمان برای او بکنم اما بعد از مدتی تازه فکر کردم خيلی خوب هم هست

 . ستبازی است و تازه برای هر دوی ما هيجان انگيز هم ا

 . اگر در یک رابطه انرژی جنسی یک طرف بيش از دیگری باشد، خود ارضایی می تواند راهی برای تخليه این انرژی باشد

صبح بعد من خيلی داغ و سکسی . گاهی پيش می آید که شوهرم دوست دارد در شب عشق بازی کند و من اصًال انرژی ندارم و می گویم نه

گاهی اوقات تقریبًا خوابم و . عد به شوخی می پرسم که شب خودش را راحت کرده یا نه و گاهی کرده استب. هستم و اوچندان مایل نيست

 ! احساس می کنم که تخت می لرزد

انجام آن جلوی دیگری به بيش ترین حد جنسی بودن من را . خود ارضایی برای من خيلی خصوصی است و فقط دوست دارم در تنهایی انجامش دهم

 . د و هنوز گاهی از این واقعيت خجالت می کشمنشان می ده

این کمک می کند که ارگاسم تبدیل به یک نوع . برای من  جای شادی و آرامش دارد که هردوی ما می توانيم خودمان خودمان را به ارگاسم رسانيم

 . فشار و انتظار در عشق بازی ما نشود

 

 دخول 

: دخول یک ارتباط متقابل است. دخول هستيد و دوست دارید آلت او را در درون واژن خود احساس کنيددر عشق بازی با مردان شما احتماًال خواهان 

این ارتباط جنسی می تواند نرم و آرام، با . واژن شما باز می شود تا آلت او را با گرمی در ميان بگيرد و محاصره کند و او به درون شما نفوذ می کند

 . دخول می تواند یکی از خاص ترین و زیباترین بخش های عشق بازی باشد. فشار و سرعت و یا هردو باشد

 . بدن و ذهنمان و درونی ترین بخشهای وجودمان با هم در ارتباطی عميق قرار می گيرند و ما با صميميتی عجيب به هم نزدیک می شویم

 . و او بودیم با هم در حال رقصخيلی خوب حس داخل و خارج شدن او در واژنم را به یاد می آورم، انگار فقط من

در مقایسه با مردان، زنان به زمان بيشتری برای تحریک و .  برای لذت از دخول شما باید تحریک شده باشيد و واژن شما باید باز و مرطوب شده باشد
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را می " بيرون و تو رفتن در یک سوراخ"تنها بی تجربگی در امور جنسی، راحت نبودن با هميار، و داشتن همياری که از سکس . تهييج شدن نياز دارند

آن چه را انجام دهيد که از آن . داند و نه عشق بازی همراهش را همگی می توانند سکس و دخول را خسته کننده، بی هيجان و حتی دردناک کنند

 .  و واژن را ممکن است ترجيح دهيدگاهی برای دخول احساس آمادگی می کنيد و گاهی نوازش، مالش، بوسه، و لمس کليتورس. لذت می برید

به هيچ عنوان طبيعی ترین و بهترین حالت موجود " مرد روی زن"پوزیشن . برخی از پوزیشن های جنسی برای شما احتماًال هيجان انگيزتر هستند

 از پشت به واژن شما داخل شود و همزمان او می تواند. می توانيد روی هميارتان بنشينيد، روی او دراز بکشيد و یا هردو به پهلو دراز کشيد. نيست

در بعضی از پوزیشن ها فشار عميق تر و شدیدتر است و شما ممکن است  این فشار را دوست . با دست هایش کليتورس شما را نوازش کند

ه برایتان خوشایند و لذت بخش است و بدن و تمایالت هریک از ما ویژه و منحصر به فرد است و بنابراین تنها آن چه را انجام دهيد ک. نداشته باشيد

 . هميار شما باید به خواسته شما احترام گذارد

 گاهی تالش بسيار برای ارگاسم می تواند مانع ارگاسم شود وگاهی بالعکس؛. هدف از دخول لذت و نزدیکی است و نه الزامًا ارگاسم

 . کنم آن را نخواهم داشتاگر برای آن تقال ن. تالش برای رسيدن به ارگاسم هيجان انگيز است

اگر بدن شما هنوز برای ارگاسم در حد کافی تحریک و آماده نباشد و مرد هميارتان بسيار تحریک باشد، او ممکن است با چندین حرکت سریع بسيار 

هم به آمادگی و سطح هيجان در این شرایط هردوی شما می توانيد سرعت حرکت بدن هایتان را کند کنيد تا شما . زودتر از شما به ارگاسم برسد

در این شرایط  اگر کنترل سرعت و نوع تماس در دست شما قرار گيرد و مرد هميارتان آرام گيرد، شما نيز فرصت رسيدن به مرز ارگاسم  . الزم برسيد

 طوالنی کردن مدت دخول به لذت هردوی .تمرین حرکت آرام می تواند به مردان کمک کند که نعوظ خود را به تأخير بيندازند. را به دست خواهيد آورد

 . شما می افزاید

برای هردوی ما فوق العاده لذت بخش است و مرا تا مرز . من دوست دارم که قبل از دخول و حرکات سریع، کليتورس خود را آرام به آلت او بمالم

 . ارگاسم می برد

گاهی اما صحبت درباره ی این مسائل نه .  حرکت بدن تان به هميارتان منتقل کنيدایده آل است اگر بتوانيد خواسته ها و لذت هایتان را با کالم یا

 . آسان است و نه امکان پذیر

از آن جا که من هنوز تحریک بودم بعد از دقایقی دوباره شروع می . تا ما بعد از بوسه های آتشين در هم وارد می شدیم او به ارگاسم می رسيد

بعد ها فهميدم که اوهم از داشتن دو دخول .   توانم این روند را تغيير بدهم و جرأت صحبت درباره ی آن را هم نداشتمنمی دانستم چگونه می. کردیم

 . پشت سرهم بيزار است

 با گذشت زمان شما و هميارتان می توانيد جریان و ریتم خواسته های جنسی یکدیگر را بهتر درک کنيد و آن چه برای هریک از شما لذت بخش است

 . را کشف و تجربه کنيد

 

 پس از عشق بازی  

 .ساعات بعد از عشق بازی می توانند لحظاتی زیبا و به یادماندنی باشند

بعضی از زیباترین  . بعد از سکس ما با مالیمت حرف می زنيم، از ته دل می خندیم، پچ پچ می کنيم و یا در آغوش هم مثل دو بچه به خواب می رویم

 . این لحظات آرام و صميمی بوده استمکالمه های ما در 

 

 تنوع بخشی

 . فردی که هميشه آغازگر است می تواند آرامتر و منفعل تر عمل کند و کنترل شروع و اعمال را در دست فرد آرامتر گذارد: تغيير دهی نقش ها* 

از کودکی در گوشم . من این کار را بکنم برای من قدم پيش گذاشتن و شروع سکس خيلی سخت است هرچند می دانم همسرم دوست دارد که 

. خوانده شده که زنانی که از  نظر جنسی جسور و فعال هستند شرم و نجابت ندارند و غلبه بر این باورهای درونی شده هنوز برایم سخت است

 . ذیردچه ریسکی و همسر من هميشه آن را می پ. عالوه بر این می ترسم که من چيزی پيشنهاد کنم و او نه بگوید
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بسياری از ما تا پایان عشق بازی یک یا چند پوزیشن ایده آل (انجام سکس در مکان هایی به غير از اتاق خواب و در پوزیشن های گوناگون و جدید * 

 .)پيدا می کنيم

 لذت از فانتری های جنسی در طول عشق بازی؛  * 

ایل احساس می کردیم که نياز به فانتزی از عشق ما به هم کم می کند و ما را او. ما اخيرًا  درباره ی فانتزی های خود در سکس حرف می زنيم

 . نسبت به هم بی وفا می کند اما االن درک می کنيم که اشکالی ندارد و به لذت بيشتر هردوی ما کمک می کند

ش هستند و انرِژی جنسی نهفته در درون ما را آزاد استفاده از کتابها، مجله ها، تصاویر، و فيلم هایی که دارای محتوای جنسی برای لذت و آموز* 

 . می کنند

فانتزی های ذهنيمان . خسته ایم یا درگير کار و بچه ها اما دوست داریم که عشق بازی کنيم. گاهی من و همسرم نياز به تحریک بيشتری داریم

 . ی سکسی می خوانيم و هر دو کلی لذت می بریممعموًال به خودی خود کافی و هيجان انگيزهستند اما وقتی نيستند با هم داستان

بيشتر آن . متأسفانه عمده ی نوشته ها و فراورده های فرهنگی اروتيک موجود در بازار بر اساس نيازها و فانتزی های جنسی مردان است و نه زنان

پوزیشن های جنسی که در این توليدات .  دهندها پورنوگرافيک هستند و بدن زن را همچون ابزاری در خدمت نيازها و لذت های مرد نشان می

این توليدات معموًال تفاوت های زنان و مردان را در خوسته ها و تمایالت جنسی . معرفی و تبليغ می شوند غالبًا به تحریک کليتورس کمک نمی کنند

 . شان تشدید می کنند

این کارها اما . ه ها ایده می گيرد و می خواهد ما در سکس مان امتحان کنيممرتبًا از این نوشت.  سالگی مجالت پورنو خوانده است١۴همسر من از 

 . در حال حاضر ما در زندگی جنسی مان دلسرد و سرخورده هستيم. مرا تحریک نمی کنند و من لذت نمی برم

رد یا گروهی را تحقير و خوار نمی کنند مهم است که ما بين آن دسته از توليدات اروتيک که حاوی پيام ها و صحنه های صریح جنسی هستند ولی ف

ما زنان نياز داریم که . را سکشواليزه و خواستنی وانمود می کنند تفاوت قائل شویم) و افراد دیگر(و دسته های دیگر که مموًال زور، تحقير و رنج زنان 

 . فرآورده های فرهنگی اروتيک خود را توليد کنيم

 برای خود بازی ها و سناریو های تخيلی جنسی طراحی کنيم و در آن ها همچون بازی های دوران کودکی ما می توانيم: انجام بازی های جنسی

 . مان غرق شویم

آینه ی اتاقمان در محلی استراتژیک قرار دارد و خودم هم از . گاهی وقتی حالم خوب است برای همسرم نقش یک رقصنده برهنه را بازی می کنم

روبه روی تخت می ایستد، بدنش را به حرکت در می آورد و آرام آرام . يرًا شوهرم هم این نقش را برای من بازی می کنداخ. دیدن بدنم لذت می برم

 . قدرت و شکنندگی اش همزمان خود را نشان می دهند. فوق العاده است. لباس هایش را یکی بعد از دیگری از تن می کند و به کناری می اندازد

دو یار نقش معلم و دانش آموز، پزشک و مریض یا ارباب و برده را به . ی بر اساس فانتزی های تصاحب و تسليم هستندبرخی از بازی های جنس

ماهيت . این بازی ها اما گاهی با خشونت، زور واعمال سادو مازوخيستی همراه می شوند. عهده می گيرند و یکی به دیگری دستور می دهد

زنانی که رفتارهای . منيست ها مورد بحث و جنجال است و تا به امروز نظر واحد و همگانی وجود ندارداخالقی چنين اعمالی  در ميان  ف

سادومازوخيستی را تایيد می کنند ادعا  می کنند که در صورت رضایت و توافق طرفين، بازهای سادومازوخيستی لذت جنسی را افزایش می دهند و 

باقی زنان  اما استدالل می کنند که زورگویی، تسلط و .  روابط جنسی وجود دارند را آشکار می کنندکشمکش های خفته به روی قدرت که در عمده

 . تحميل درد جایی در روابط سالم جنسی ندارند

شک و نگرانی اساسی این است که به دليل بسياری از نابرابری های جنسی رایج در جامعه، بازی های سادومازوخيستی  ممکن است بازی 

 .ند و در واقع نمونه ی دیگری باشند از خشونت و ستم جنسی عليه زنان و روابط نابرابر و ناعادالنه ی ميان زنان و مرداننباش

شوهرم، که تحصيل کرده هم بود، می گفت که فقط در صورت بستن دست و پای من و زدن من می توانست از رابطه . من هميشه کتک می خوردم

او . برای او این ميل به زورگویی و تصاحب ناشی از کمبودها و عقده های درونی او بود. تی مرا تهدید به مرگ می کردح. ی جنسی با من ارضا شود

 .به هيچ عنوان روحيه ی جنسی سالمی نداشت

 و افسرده اگرفشارهای جنسی از سوی همسر یا دوستتان شما را سردرگم. حق مسلم شما این است که به هر آنچه نمی خواهيد نه بگویيد  
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 . کرده است، وضعيت خود را با دوست یا مشاوری که بتواند شما را در تصميم گيری و کسب اعتماد به نفس یاری کند در ميان بگذارید

 

 سکس در یک عمر زندگی

ستخوش تغييرا د...) چگونه می خواهيم جنسيت خود را کشف و تجربه کنيم، با چه کس، کی و چگونه و (در طول زندگی احساسات جنسی ما 

 . گوناگون می شوند

 . در این جا نمونه هایی از تغييراتی که زنان در زندگی جنسی شان  تجربه کرده اند را می خوانيد

شوری عجيب و . سال زندگی مشترک من و همسرم موفق شده ایم که درباره سکس راحت تر صحبت کنيم١۴ سال گذشته، بعد از ٢در طول 

شور و هيجان امروزمان اما آرام . ول عاشقی شورو هيجان دیوانه کننده است و دو نفر انگار می خواهند همدیگر را ببلعندا. عميق احساس می کنيم

هيچ وقت به این اندازه در زندگی مان از نظر جنسی همدیگر را درک نکرده . هيچ عجله ایی نداریم و احساس گناه هم نمی کنيم. و با مالیمت است

 . ایم

به هم نزدیک و عالقه مند هستيم . طی هستم که صحبت از سکس برایم خيلی سخت است چون چيز چندانی هم برای صحبت نيستمن در شرای

احساس . هميشه تصور می کردم که روی هم در عشق با زی می توانيم حساب کنيم ولی فعًال این طور به نظر نمی آید. ولی همچنان آشفته ام

 . راحتی نمی کنم

 . سال از ازدواج من با شوهرم گذشته است، من هرچه می گذرد بيشتر و بيشتر به داشتن رابطه ی جنسی با زنان فکرمی کنم٢٠  که با وجود این

از صدای . با آدم ها قرار دیدار می گذارم، عاشق می شوم و به سکس فکر می کنم.  سالگی مرا به دوران نوجوانی بازگردانده است۴۵طالق من در 

 .  هيجان می آیم و به معشوقه ام فکر می کنمزنگ تلفن به

گاهی این دیدارها . فقط با آن ها گاه به گاه قرار دیدار می گذارم. من فقط حوصله ی همراهی گاه به گاه مردان را دارم و نه یک رابطه ی دائم و عميق

 . جاد می کنندبرایم این تجربه ها هنوز جدید هستند و درم گاهی دلهره ای. جنسی هستند و گاهی نه

اما نگهداری از کودکم، لمس صورت لطيفش و . مواظبت از نوزادمان هردوی ما را تا حدی خسته می کند که دیگر برای سکس انرژی چندانی نداریم

 . حس بدن کوچکش در آغوشم به نوعی دیگر پرشور و احساس است

سال گذشته اما کشش جنسی ما خيلی کمتر از ١٠در . مان با یکدیگر خواهيم بود سال است که ازدواج کرده ایم و شکی ندارم که تا پایان عمر٣٢ما 

 سال پيش ١٠. بيشتر به خاطر داروهایی است که شوهرم به دليل مشکالت قلبی و من به دليل  فشار خون باال مصرف می کنم. گذشته بوده است

اما حس و حال آن دیر به دیرتر به . ج سقوط کردیم و دیگر سکس نداریممنظورم این نيست که ناگهان از او. از آن اوج سال های جنسی من بود

 . سراغمان می آید

 !!!من آن قدر به علت جنگ و دعواهای کوچک و بزرگ از او در خشم هستم که کشتن او را به خوابيدن با او ترجيح می دهم

هول کرده بودم و فکر می کردم که . در خودم احساس نمی کردموقتی من و رویا به یک خانه ی مشترک رفتيم، برای مدتی من هيچ کشش جنسی 

 . اما با تعجب دیدم که احساساتم دوباره بازگشتند. دیگر هيچ وقت آن شور قدیمی را برای او نخواهم داشت

االن رمانس کمتر است اما . بودزندگی مان فوق العاده رمانتيک . برای چندین سال عاشقان دوآتشه بودیم.  سال از ازدواج ما با یکدیگر می گذرد١۵

دفعات سکس کمتر شده است اما عشق بازی مان . سکس دیگر  جزؤ مسائل مهم مان نيست. عشق و دوستی عميقی بين مان وجود دارد

 . حسی گرم، صميمی، و سرشار از اعتماد ميان مان وجود دارد. همچنان در نوع خود لذت بخش است

وقتی دوباره پيش .  سال از یکدیگر جدا شدیم۵اوایل با یکدیگر رابطه جنسی داشتيم و بعد برای . یگر بوده ایم سال است که با یکد١٧من و شادی 

همدیگر را در . رابطه ایی بهتر ازاین نمی توانم تصور کنم. من اما واقعًا در کنار او خوشحالم. هم برگشتيم رابطه مان دیگر حالت جنسی نداشت

با یکدیگر سکس نداریم و من از این بابت . دست های یکدیگر را هميشه می گيریم و به هم ابراز عشق می کنيمآغوش می کشيم، می بوسيم، 

 . احساس کمبود نمی کنم

تازه فهميدم که من چقدر . بعد از طالق من با مردی که نسبت به او حس خاص و خوبی داشتم آشنا شدم ومی دانستم احساسات ما متقابل است
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 ! سميک، دیوانه، بامزه، شوخ طبع و فوق العاده می توانم باشمپرانرژی، ارگا

من موقع ازدواج باکره بودم و . با وجود مشکالت زیاد، ما توانسته ایم که رابطه ی موفقی باهم داشته باشيم.  سال دارد۵٠ سال و همسرم ۴٨من 

لوم شد که من هرچند از سکس بدم نمی آید ولی در مجموع خيلی زود مع. در نتيجه تعریف و درک مشخصی از جنسيت و مسائل جنسی نداشتم

 . اگر به دست او بود دلش می خواست حداقل روزی یک بار با او رابطه داشته باشم. به اندازه ی شوهرم از آن لذت نمی برم

اما من . ، این لذت من را بيشتر کردخيلی زود معلوم شد که ایده ی ارگاسم واژنی یک دروغ است و  یاد گرفتيم که کليتورس من را تحریک کنيم

مثل خيلی زن های آن دوره فکر می کردم که رفع نيازهای جنسی . بازهم می ترسيدم که نارضایتی ام از داشتن سکس زیاد را به او منتقل کنم

 خواسته هایش به من را تجاوز هيچ وقت عدم توجه او به مقاومت هایم  و یا اعمال زور و قدرت فيزیکی برای تحميل. همسرم وظيفه ی من است

 .نمی ناميدم

وقتی بعد از یک سال کم کم از . فعاليت جنسی ما متوقف شد.  سالگی به دالیلی دچار افسردگی شدید شدم۴٠در . این شرایط اما دیگر وجود ندارد

در تمام آن روزهای . سکس را شروع می کردیمافسردگی بيرون آمدم، من بودم که عشق بازی را شروع می کردم و فقط اگر من حاضر و آماده بودم 

 . سخت همسرم حامی و پشتيبان من بود و به این همراهی ادامه داده است

فکر می کنم که حاال او . خالصه این که االن صبر می کند تا من هم برای عشق بازی آماده بشوم و زندگی جنسی ما از هميشه بهتر شده است

جالب ترین تغيير این است که من االن خيلی بيشتر از گذشته . ما کارهای جدیدتری را با هم تجربه می کنيم. ی دهدهم کيفيت را بر کميت ترجيح م

اما به نظرم مهمترین عامل به . شاید به سنم مربوط است چون می دانم زنان با گذشت سال ها پرشورتر می شوند. مایل به عشق بازی هستم

االن خواسته هایم را نشان می دهم، او به آن ها احترام می گذارد، و دیگر از رفتن او به سوی . م گيری استدست آوردن استقالل، و قدرت تصمي

 . زنی که بيشتر جنسی باشد نگران نيستم، چون سکس مان فعال و زنده است و از بودن با هم لذت می بریم

 . نسی را به گونه ایی تجربه خواهيم کردهمه ی ما زنان در زندگی مان چنين باال پایين ها و رشد و تغييرات ج

 

    سکس و معلوليت های فيزیکی

بسياری از زنان با معلوليت های فيزیکی  کم کم دارند جنسيت خود . گروهی از زنانی که در این مجموعه از خود گفته اند معلوليت های فيزیکی دارند

بسياری از افراد جامعه به غلط تصور می . رفع نيازها و احساسات جنسی شان هستندرا از نو کشف می کنند و آزادانه و با اعتماد در پی درک و 

 . کنند که  معلوليت فيزیکی ما را زنانی غيرجنسی می کند

وقتی . آن ها وجهه جنسی من را هيچ وقت نمی بينند. از دید آن ها من موجودی جنسی نيستم. بسياری از پسرها به ندرت به سوی من  می آیند

ولين دوست پسرم که فوق العاده خوش قيافه بود آشنا شدم تمام اطرافيانم تعجب کرده بودند انگار که من از نظرشان هيچ وقت کشش ها و با ا

 !جذابيت های زنانه نداشته ام

ارزش ما بر اساس . شنا می شویمما زنانی که معلوليت فيزیکی داریم با واقعيات دردناکی که همه زنان با آن ها دیر یا زود درگير می شوند زود تر آ

 . و همراهان مرد تعریف می شود" متخصصين"ظاهر و معيارهای زیبایی مردساالر و بورژوا ارزیابی می گردد و نيازها و تمایالت جنسی ما توسط 

برای کسب تجربه و . می دهندمعلوليت های فيزیکی گاهی آنچنان دردناک هستند که به  بدن ما اجازه ی سکس را، حتی در صورت تمایل روحی، ن

 . لذت جنسی بسياری از ما زنان معلول باید صبر و حوصله به خرج دهيم

در دوره های حمایتی با دوستان لزبين ام، ما در مورد درد و آسيب پذیری بدن مان که مانع لذت ما از نزدیکی با معشوقه هایمان می شود صحبت 

 . رف می زنيممی کنيم و روی راه کارها و راه حل ها ح

یک روز از او پرسيدم که آیا من در عشق بازی هم . من دائم فکر می کنم که بدنم برهنه زیبا نيست اما شوهرم به وضوح عاشق و شيفته من است

 .  دهممثل راه رفتن می لنگم و او در جواب گفت که من عشق بازی را هم با همان ریتم زیبا، آرام، پيوسته و مصمم راه رفتنم انجام می

 . با وجود موانع بسيار، بسياری از ما زنان معلول تصميم می گيریم که از نظر جنسی فعال باشيم

اگرزندگی . بهترین وجه رابطه ی زناشویی ما بخش جنسی اش بود.  سال با یکدیگر آن ها را بزرگ کردیم١٢ فرزند داشتيم و ۴من و همسر سابق ام 
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 !خواب باشد قطعًا با هم می ماندیممشترک مان  قرار بود محدود به تخت

 . من ترجيح می دهم که با زنان باشم تا مردان چون کمتر درگير بدن و ظواهر فيزیکی هستند و شور و احساس بيشتری نشان می دهند

لين تجربه ام هم  واقعًا او.  ماه گفت وگو و زمينه چينی برای سکس آماده شدم۶بعد از .  سالگی از دست دادم٢٨من بکارت خود را خيلی دیر در 

 . لذت بخش بود

نگرش های تبعيض آميز و ترحم آميز رایج در . تدارک شرایط الزم برای عشق بازی گاهی سخت است، به خصوص اگر معلوليت فيزیکی شدید باشد

نگرش های تبعيض آميز، ترس و ترحم ما معلولين دائمًا با . جامعه اما این مشکالت را بيش از آن چه هست بزرگ و چاره ناپذیر جلوه می دهند

تصویرات فرهنگی رایج که سکس را هميشه لحظه ایی و بی مقدمه نشان می دهند .  آزاردهنده ی مردم و موانع اجتماعی و محيطی درگيرهستيم

 . با شرایط زندگی ما که به تدارکات خاصی برای سکس نياز داریم همخوانی ندارند و این گاهی آزاردهنده است

واکنشش به زنی که پوشک می گذارد و برای رفتن به . لين امتحان رابطه مان وقتی است که هميارم باید با مشکالت مثانه و ادراری من آشنا شوداو

زمان و . قبل از سکس باید حرف بزنيم و شرایط الزم را درست کنيم.دست شویی به کمک نياز دارد چيست؟ برایم فکرش ترسناک و رنج آور است

موقع سکس نمی توانيم به هيچ عنوان مزاحمت و یا مهمان غير منتظره داشته باشيم چون من نمی توانم سریع خود را بشویم و . ژی می بردانر

 .لباس بپوشم

 

 ........ادامه دارد
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 معرفی رمان فضاءالجسد اثر ثریا نافع 

  ٢٠٠٧ران  حزی٢۵به قلم نویسنده سوری بيانيکا ماضيه 

 مترجم مهدی عقيلی 

 .این متن در مجله ی آوای زن به چاپ رسيده و با ویرایش چراغ بازچاپ می شود

 

 ٢٠٠۶فضاءالجسد، رمانی به قلم نویسنده و روزنامه نگار فلسطينی االصل ثریا نافع که تابعيت مصری دارد، در سال 

عنوان فضاء الجسد تفسير داستانی ست که به محنت . یافتتوسط انتشارات دارالرحاب بيروت به چاپ رسيد و انتشار 

 . ها و دردهای انسانياز جنس سوم اشاره دارد

جنس سوم مایه ی فکری و محتوای رمانی ست که در روند داستانی اش با دنيایی از تناقضات و سرگردانی های 

ان تداعی می کند و این همه در حالی وجودی انسان پيوند می یاید، تناقضاتی که در دنيای نداء شخصيت اول داست

ست که معضالت این انسان فقط و فقط در رابطه با بسط مقال داستان مطرح نمی شود تا تنها و تنها به معضالت قهرمان داستان اشاره داشته باشد 

ت بر قضایای بزرگتر، که اول آن آسيب های د واقع داستان درنگ و تأملی س. بلکه بر قضيه ای از قضایای جامعه ی مرد ساالر ما نيز داللت  دارد

 .جامعه ی عربی و معضالت شخصيتی و آخر آن قضيه ی قبول دیگری ست، خواه نژادی، خواه دینی، خواه جنسی

و غم تن و جسد   روند این داستان از البالی فصل های اوليه، فضایی را ارائه می دهد که ضميرخواننده ناخود آگاه  در می یابد هم و غم ندا تنها هم 

نيست، هم و غم کالبدهای فرسوده ی اجتماعی و مذهبيست و معضل جسد برتر را مطرح می کند، معضل و آسيب کالبد زمين  که توسط جهل و  

 . جنگ و اشغال فرسوده شده 

يچد؛ زمان کشتار صبرا و شتيال، یعنی وقتی نویسنده هنگامی که در بدایت حال به زمان والدت نداء اشاره دارد، داستان را به روزگاری سياه در می پ

که جوهر عهدنامه آمریکی بر سر حمایت از جان فلسطينيان خشک نشده، نظاميان اسرایيلی تحت فرماندهی شارون و با تعاون حزب پيشاهنگان 

ت نداء نيز در بيت لحم، شهری زیر پای بيت مکان والد. تانک های اسرائيلی را در موجی از خون و آتش بر سر زنان و کودکان و پيران پيش می رانند

 .المقدس زادگاه مسيح، پيغمبر صلح و دوستی ست، دو مکان که جسدشان زیر دندان های جنگ و اشغال صهيونی پاره پاره شده

ش و خالقيت و قدرت فنی نویسنده با یاری هو. در این رمان نویسنده وارد دنيای شخصيتی دگرباش می شود تا تابو و هيوالی دگرباشی را لمس کند

و لغت شاعرانه توانسته تصاویردقيقی از فضای درونی شخصيت های داستان و روابط نامشروع و همجنسگرایه آنها ارائه دهد اما نه برای اینکه 

انه ی اجتماع نسبت به سرزنش را متوجه شخصيت های داستان کند یا از غرائز جنسی آنها انتقاد کند بلکه مالمت را متوجه جمع و نگاه تنگ نظر

و شاید سخنی که شيخ عبدالسالم البسيونی بر جلد روایت اخير نوشته . دگرباش و عدم قبول دیگران می کند خواه جنسی خواه دینی و یا هویتی

 خالل روایتش بسياری از به وضوح بر مضمون داستان داللت دارد آنگاه که می گوید، ثریا نافع با کمال هوشياری به دوزخ ممنوعات وارد شده تا در

تابوها و ممنوعات را لمس کند و با اقتدار به توصيف آن دست یابد و توانسته  با شيطنت زنانگی و احساسات و هوشياری در نقد آسيب ها موفق 

 .  شکافی آشکار زده باشد-شود بدون آنکه دست به جرم

ل با یهود باعث شده که بر ذهنيت سنتی عربی که تقاليد و سنت ها را فراتر از  توصيف روابط همجنسگرا با جنس مذکر و زنان همجنسگرا و تعام

عقل و منطق و مصلحت و دین قرار داده تازیانه بزند و دردهای گروه برزخی و بينابين را بسنجد؛ گروهی که مابين بهشت و دوزخ سرگردان است، 

 .ه ی دورنگ و منافقبهشت هویت آشکار، و آتش بی هویتی اجتماعی و نگاه منفی جامع

ثریا نافع بی آنکه در داستان خود آبروریزی و رسوایی و یا طغيان و توهينی نسبت به موضوع داشته باشد، به مسایل ریز دست یازیده و به نقد 

 اما، چگونه در این امر پيروز شده؟ . پرداخته همچون داغی که درمان می کند و نمی سوزاند

داء که نویسنده آن را به تصویر کشانده، برای ما مجموعه ای از روابط نامطبوع جامعه عربی وچگونگی نگاه مجتمع به این در خالل داستان و قضيه ی ن

 .گونه شخصيات و تعرض به مسائل جنسی آنها نمایان می شود مخصوصًا در مؤسسه ی آموزشی مثًال از طرف مدیر و دوستان
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بيان . نه به خاطر اینکه خود مؤنث است بلکه به خاطر ظلمی که از طرف جامعه به او وارد شدهنویسنده در خالل داستان دفاعی زنانه دارد 

احساسات نداء نيز همچنين است، بانگ مؤنث بودن در ندا قوی تر از صوت مذکر بودن است و اینها از اشاراتی که در مونولوگ داخلی داستان از زبان 

 ندا روایت می شود معلوم است،

 گوید من می خواهم زنانگی درونم را سرکوب کنم؟ این آن چيزیست که می خواستم فریادش کنم ولی خویشتنداری کردم و بارها و چه کسی می«

بارها فرو بلعيدمش و عجيب آنکه من در ترکيب وجود خویش هيچ تصرف اشتباهی نمی بينم چرا که آن به شکل غير عمد و به شعور فطری در 

 ».تنگنایی تنگ پدید آمده

 در تصویر دقيق پيدایش و سير شخصيت پردازی داستان، خواننده در جایی نمی ایستد که شخصيت داستان از نظر او منفور باشد بلکه با او همدردی 

نيز می کند چرا که در وجود شخصيت ندا احساسات نهانی عميقی می یابد که در وجود دیگران نيست، احساساتی که از حيث شکل و شمایل  و 

موضع او در مقابل جنس مذکر قابل توجه است، و شاید به همين دليل باشد که در این شخصيت احساسات متناقض و . کر به زنانگی نزدیکترندتف

مضطرب فراوانی وجود دارد و همزمان می بينيم که در خالل پشتکارو کوشش و خودباوری و فرهنگ مداری ذاتی برای خود راهی می شکافد تا توفق 

 . نمایان سازد گر چه باز هم از نگاه آلوده ی اجتماعی که او را طعمه ای جهت صيد می داند امان نمی یابدخود را

 از طریق مصرف هرمون های محدداز او اشتباهی سر نمی زند و همتنی های همجنسگرایانه به خود نمی کشاندش، و پيوسته به دنبال جنس 

ه فراری از آن نمی یابد چرا که قربانی خواسته ها و آرزوهای پدر سنگدلی ست که حسرت پسری دارد مردانه است، تا همان چيزی بشود که هيچ را

عالوه بر اینها رغبت . که نامش را بلند سازد و اميد مادری که حتی بعد از مرگ پدر در پی تحقق این مدعاست و نمی تواند راهی جز این بياندیشد

کرنسبت به جنس مونث دارد، رنج و  درد و فشارهای درونی را در شخصيت ندا شکل می دهد هر چند جمع در نگاه برتراندیشی که به جنس مذ

وجود خواهری دلسوز، سحر، در کنار او چه در مرحله ی کودکی و چه در مرحله تحصيل و چه مرحله ای که به کار اشتغال می یابد پشتيبان محکمی 

 . ست

راهی که اسباب خالص را از جهنم زندگی و سنگدلی و دورویی و جنگ و جدال درونی به سوی هستی اما پایان غمناک این شخصيت انتحار ست؛ 

شمار مکان های روایت ابتدا در بيت لحم فلسطين است،  کودکی مقهور و منفور از طرف . دیگر فراهم می آورد، به سوی دنيایی بدون مذکر و مونث

و سپس گذری دارد به عمان . در خانه و مدرسه و کوچه و بازار نيز به همين منوال است. ل نمی کندپدری سرکش که او را به عنوان پسری بيمار قبو

و در همه این مکان ها . پایتخت اردن و کار در محل فروش عطریات و زنانه فروشی و سپس در کشورهای خليج و کار طراحی وسایل رایانه ای

اما مهمترین . ی درگيری شخصيت داستان نسبت به مردانگی و زنانگی خود است خالی نيستگفتگوی داستان از انبوه مواردی که بيان کننده 

مسئله ای که روایت داستانی آن را مطرح می کند اندیشه ی قبول دیگری ست هنگامی که زندگی در بين ادیان مختلف را در مکان اول داستان می 

ی و  یهودی و مسلمانند که این انگيزه را مؤکد می کند و سپس نگاه مجتمع به شخصيت در بيت لحم، دوستان مادر چرکسی ندا، زنان مسيح. بينيم

 . ندا و انتخاب نام ندا و تداعی معنای آن برای قبول او از لحاظ شکل و جنس همه و همه در همين راستاست

 :مثال آنگاه که نویسنده در مقدمه می گوید 

 

 ختالفش را احترام ننهادند  برای آنکه از طرف دیگران فهميده نشد و ا« 

 برای دل هایی که با دست آسمان شستشو شدند تا پذیرای  تمامی اختالفات باشند 

 برای آنکه ما بين دو طرف کالبدش آتش انسانيت را حمل می کند تا هيچ گاه شکل و رنگ و نژاد و دین را فرق نگذارد 

نکه به دیگری سنگدلی ورزید وهمچنين  به آنکه نمی داند که وجود دارد، به آنانی که خود را  حکایت ندا را پيشکشتان می کنم تا عبرتی باشد برای آ

 »در درد و رنج و ترس پوشانده اند تا از نگاه دیگران مخفی باشند 

روابط که در دائره نویسنده در ارائه ی تصویر و کشف جوانب مهم شخصيت داستان و غوص در ادراک و احساسات زنانگی و همچنين بيان بسياری از

و زندگی  هر کدام از آنها  و " آمال" و" هویدا" و" نهال" مخصوصًا در تصاویری که از نمونه های ساقط اجتماعی از. ممنوعات قرار می گيرد موفق بوده

مع و مرد و سلطه مرد ساالری اسبابی که باعث شده هر یک راه های پست و خطا را پيش گيرند، ارائه می دهد، همواره قصد او خرده گيری از مجت
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 در جوامع عربی ست 

 :اما با این همه تناقضاتی نيز در پاره ای امور این روایت به چشم می آید من جمله 

 

نویسنده در بدایت داستان به چرکسی بودن مادر ندا اشاره دارد و سپس در سياق داستان در می یابيم که او ارمنی ست چه بسا که این خطا 

 . نویسنده سر زده و شاید فرق ما بين چرکس و ارمن را نداندسهوا از 

لهجه ای که جهاد دوست ندا در مدرسه بدان سخن می گوید یک بار مصری و بار دیگر فلسطينی ست با علم به اینکه مکان روایت بيت لحم  است 

 . اصوًال بنا بر سياق روایت او تنها باید با لهجه فلسطينی صحبت می کرد

همه روایت از نگاه فنی موفق بوده و همچنين دارای نثری شاعرانه است و درآن  معلومات علمی دقيق از بيماری شخصيتی ندا وجود دارد که با این 

ان همچنين روش های متنوع روایی داستان که ابتدا از زبان خواهر ندا، سحر، و در پایان از زب. کاتب رمان بدون افاضه و زیاده روی آن را شرح داده

خالل مکالمه روایی و مونولوگ داخلی داستان تصاویر دقيق و پر باری از کشف ذات و نفس انسانی و سنت های . قهرمان داستان صورت می گيرد

ه کهنه و پوسيده مجتمع و نظام فاسد و مصائب و جروح فلسطين و زوایای دیگر روایت ارائه می دهد، که چکيده آن در مونولوگ پایانی داستان دید

 :می شود 

 بيت  لحم و باغ هایش و زخمهای کودکی ام را به یاد آوردم « 

 شکست عربيت و داغ های بسيار و نظام فاسدمان را به یاد آوردم 

 سنت ها و تقاليد بومی و قومی ام را که هيچگاه با من از در انصاف وارد نشد فرا یاد آوردم 

فرست، فرا یاد آوردم آنکسان را که در حالت منند وبر آنان حسرت خوردم، فرا یاد آوردم که چگونه در سایه ی اجتماعی که به حکم و آفرینش خدا کا

 ».اجتماع به جای شناخت و اثبات ذات، آنها را به طرف راه های انحراف سوق می دهد
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 IRQOو مسئوالن " چراغ"دگان پاسخی بر نظر خانم قهرمان و سخنی با گردانن ،"علل الشرایع"جوابيه ای بر 

  این گونه رازها–سپهر 

 

ساقی قهرمان عزیز لطف کردند و ضمن اعالم موضع خود گفتند که به خاطر آزادی بيان باید به همه از جمله دگرباشان باورمند به مذهب امکان ابراز 

ودند که ما خواهان سانسور نظرات دگرباشان مذهبی در این نشریه نظر داد و از نقد من در وبالگ مشترکی که با دوستم دارم اینطور برداشت کرده ب

 :آزادی بيان هم چهارچوب هایی دارد که باید رعایت شود تا اینجا فرمایش شما متين، اما به باور من . هستيم

ت کم باید از این اظهار نظرها، خواننده  دس– ٣. نداشته باشد) و نه لزومًا ظاهری( بار توهين معنایی – ٢.  با دليل و مدرک سخنی گفته شود    -١

نتيجه گيری واضح و شفافی داشته باشد که ساقی عزیز گفته بودند که ابتدا باید این نظرات مطرح شوند که بدانيم شامل این فاکتورها هستند یا 

هت گيری آن رسانه را هم نشان می دهد نه، اما مشکل اینجاست که چراغ یک نشریه روشنگر است و ثبت شدن یک نظر در آن در انظار عمومی ج

هستند که یکی از اصول این سازمان احترام   irqoدر پيوند مستقيم با سازمان ) اگر نگویيم صد در صد( درصد گردانندگان این نشریه ٨٠زیرا دست کم 

 خود نشریه چراغ که نقد در آن به چالش گرفته ی چراغ را پيشنهاد می کنم جدای از برای همين تاالر بحث و گفتگو... (به حقوق دگرباش هاست و 

 ) . شود از سوی همگان

 :وظایف چراغ از دید یک مخاطب 

چون در همين مطلب به بحث اصلی که ارتباط مذهب و گرایش جنسی ست می رسيم تنها به همين بسنده می کنم که مگر نه این که حتی اگر 

آیا غير از این است که گردانندگان یک نشریه باید ... اشد و دارای بار معنایی توهين آميز نباشد و خود تفسيری از دین نب) علل الشرایع(این نوشته 

خود مطلب داشته باشد و عدم رعایت این مهم آیا  مطالبی را برای چاپ انتخاب و تأیيد کنند که الاقل نتيجه گيری روشن و واضحی از گفته های

 !کر نکنم چاپ کردن هر چيزی با یک توجيه ساده آزادی بيان قابل چشم پوشی باشد ف سطح این نشریه را پایين نمی آورد؟

همانطور که می دانيد و قصدتان هم از دایر کردن چنين نشریه ای روشنگری و کمک به . اکنون روی سخنم به طور کلی با مسئولين چراغ است

: ز همين رو باید از دیدگاه ما مخاطبان ضرورت بعضی مسائل از روشن شود ا. دگرباشان ایرانی ست نه تأسيس یک نشریه تفریحی و زرد دگرباشی

به ویژه در ( باید دید اصلی ترین مانع بر سر راه این خود باوری . این راه شده است" چراغ" چراغ می خواهد به خودباوری دگرباشان کمک کند و -١

و عدم .  و دیده شدن به چشم یک گناهکار  این پرسش خودنمایی می کنددر پاسخ  سطحی احساس گناه چيست؟ با یک نگاه) جامعه ایرانی 

. دو موردی که مثال زدیم، دو مورد بحث ماست که رابطه صد در صد مستقيمی با مذهب دارد... سازگاری یک دگرباش با جامعه متفاوت پيرامونش و 

این جامعه در  نزد پيش قراوالن ب این جامعه دگرباشی روشن شود به خصوصآیا نباید به این موارد جدی تر نگریست؟ به قول ساقی عزیز باید ترکي

اینجا بحث، بحث تفتيش عقاید نيست بلکه هر کسی می تواند نظر خود را در خلوت خود درباره ی مذهبش داشته . دگر باشی نشریات و سازمان

با ! (تا چهار تا عوامل بازدارنده ی شکوفایی این جامعه مشخص می شوندزیرا با یک دو دو ) به خاطر اولویت داشتن نيازهای جامعه دگرباشی(باشد 

چه این که اگر در ایران حکومتی مذهبی همه گونه آزادی برای دگرباشان ) توجه به راستی های آشکار در رابطه با دیدگاه مذهب در باب دگرباشان

ه نخواهيم این دیدگاه مذهب نيست و مذهب با صراحت نظر خود را در رابطه با باید باز هم آگاه باشيم که چه بخواهيم چ) به فرض محال(قائل شود 

 . دگرباشی بيان کرده است

 " :علل الشرایع"در رابطه با مطلب 

بحث من به هيچ . پيشاپيش از مسئوالن چراغ برای وظيفه شناسی شان برای حفظ حق نقد و اظهار نظر درباره مسائل دگرباشان سپاس می گویم

 ابراز نظر درباره ی نفی یا تأیيد دین نيست چه این که ممکن  رسی جنبه دینی و نظر دادن در باره دین و مذهب نيست چون اصوًال بحث منوجه بر

یک . قصد ما تنها بيان دیدگاه مذهب درباره ی دگرباشان است. است این نوشته از یک فرد باورمند به مذهب اما واقع بين باشد و ممکن است نباشد

از دیدگاه دینی که در بين جامعه ی ایرانی رواج دارد دگرباشان کامًال مورد نکوهش . گرباش یا باید هویت خود را قبول داشته باشد یا نداشته باشدد

 . تند، رک، مستقيم و صریح هستند و همگان به این حقيقت آگاهند
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یق به دور بود و تنها به عنوان یک نظر شخصی مورد احترام است اما در یک نقد من بر این اساس است که آن مطلب یک بام و دو هوا بود و از حقا

 در مقایسه  این جنبش دگرباشی نوپاست و مخاطبانش هم کم و بيش نوپا و نا آگاه( نشریه دگرباشی که مخاطبش گروه بزرگی از دگرباش هاست 

 دليل دامن زدن به گنگ اندیشی و چندگانه اندیشی و در کل مطرح کردن به همين). با همتاهای اروپایی یا آمریکایی خود که سال هاست فعالند

و یا تازه آگاه شده از احساس خود، آن هم به صورت ارائه  ی راه حلی  دوباره ی تمامی مشکالت و درگيری های یک دگرباش به خودباوری نرسيده 

 باور دارد چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ نقد من نقد دین نيست، من درآوردی از طریق یک نشریه ی دگرباشی که حداقل هویت دگرباشان را

دیدگاه دین کامًال در مورد موضوع مورد بحث ما روشن و واضح . دین به عنوان یک پدیده با چارچوب های خودش و با متخصصين خودش موجود است

حال باید دید دخالت کردن یک . خصصين دینی سئوال کنيد و پاسخ بگيریداست که در صورت شک داشتن به این موضوع می توانيد از بلند پایه ترین مت

از نظر من موضع گيری . ساخته چه نتایجی در پی دارد؟ منظور من سانسور دین نيست فرد ناآگاه و غير متخصص در مسائل دینی و تفسيرهای خود

راهی را برگزیند تا  تا یک دگرباش و البته بدون خود تفسيری باشدیک دگرباش از نظر دینی به سه دسته تقسيم می شود که باید بدون سانسور 

هم تکليفش با خودش معلوم باشد و هم در قالب مشخص شده اظهار نظر کند و البته آنگاه هر سه دسته وقتی دست به انتخاب زدند باید بدون 

ز دیدگاه همه مورد احترام یکسان باشد البته بعد از رسيدن به حقایق و چون و چرا بنا بر آزادی بيان و اصول حقوق بشر، انتخاب هایشان و نظراتشان ا

 عده ای که همه ما می شناسيم شان و با آنکه حتی اعمال قوانين دینی را بر خودشان یا دگرباش ها دیده اند و -١: اما سه دسته . نه گنگ گویی

مانند نویسنده علل الشرایع با این تفاوت که . (صور در اعمال دینی همراه استلمس کرده اند اما باز هم هم دگرباشند هم پيرو دین شان، که با ق

 گروهی که پس از آگاهی یافتن از موضع -٢  ) . روبرو نشده بودند و دست به خود تفسيری زده بودند– چه آگاهانه چه نا آگاهانه –ایشان با حقایق 

 گروهی که به خاطر دین شان با – ٣. را مانع وجود داشتن خود واقعی شان می داننددین در قبال خود دین هویت خود را پيش می گيرند و دین 

هویت احساسی و جنسی خود کنار نمی آیند و برای هميشه سعی می کنند احساس خود را در درون خود بکشند و اصوًال اصرار دارند که دگرباش 

 می باشند، اما گنگ گویی و فرار از حقيقت برای ارضای تمامی حس های درونی و هر سه دسته از دید ما دارای حق انتخاب بوده و محترم. نيستند

شود چون زیان بار  مطرح) نه در مثًال تاالر گفتگو و نقد( روشنگر  نباید در نشریه ی کًال آنچه که در علل الشرایع بود وخالف راستی ست، از دیدگاه ما

 . رباشان ایرانی، و این نه تنها خالف آزادی بيان نيست بلکه در راستای تحقق آن استاست خصوصًا در جامعه ای نوپا مانند جامعه ی دگ
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 "علل و الشرایع"یادداشتی بر مطلب 

 " این گونه رازها"تروبادور از وبالگ 

 

. را می خواندم ، نوشته ای توجه مرا به خود جلب کرد " چراغ " هنگامی که آخرین شماره ی 

ته ای که تا جایی می توانست یک مطلب خوب باشد اما به آخر آن مطلب که رسيدم ، نوش

 . نتوانستم جلوی خودم را برای نوشتن این یادداشت بگيرم 

 

 و همانطور که همه می دانيم، بحث احساس کامًال از عقل. در همه ی انسان ها خصوصيتی به نام احساس وجود دارد. بيایيد از بدیهيات شروع کنيم

منطق و استدالل جداست و به همين دليل است که وقتی عاشق می شویم، هيچ وقت به درستی نمی توانيم دليل عاشق شدن مان را بگویيم و 

همين " . به خاطر قيافه ش عاشقش شدم:"انگار برایمان خام و سبک و مسخره است که برای این احساس غيرقابل وصف استدالل کنيم که 

ود تا هرچيزی خارج از آن دایره ی احساسی برایمان بی معنی و پوچ و تعریف نشده و غيرقابل درک به نظر برسد و باز هم به احساس باعث می ش

عقل و . همين دليل است که وقتی عاشق شخصی هستيم برایمان ناخوشایند و عجيب و نامفهوم است که روزی بتوانيم عاشق کس دیگری شویم 

همانطور که با عقل و دليل یک قضيه ی هندسه اثبات می شود اما هيچ وقت نمی شود برای زیبایی دریا دليل منطق تا حدودی تحميلی ست 

در حقيقت عقل و دليل می تواند تحميلی باشد و غيرذاتی و عقل و . تراشی کرد یا برای یک بوی بد که حس بویایی ما آن را ناخوشایند می داند

احساس است که . احساس ذاتی و غریزی ست.  انسان می شوند اما احساس از این لحاظ عکس منطق استمنطق باعث تغيير در اعمال و رفتار

هيچ دليلی در احساس نيست، در نتيجه هيچ . به وجود بياید، مثل تعصب بی دليل به وطن یا یک تيم فوتبال " تعصب"باعث می شود چيزی به نام 

 . تعميم می دهم) همجنس گرایی و دگرجنس گرایی(حال این مثال را به بحث مورد نظر . ددليلی در غریزه هم نمی تواند وجود داشته باش

وقتی برای دگرجنس گراها بحث همجنسگرایی مطرح می شود، از آنجا که برای آنان این احساس و غریزه خارج از دایره ی احساسی و غریزی ذاتی 

 امر پوچ و ناخوشایند است و همين جاست که پای تعصب هم به دیدگاه آنان باز شان است و در دامنه ای حسی آنان نيست، همجنس گرایی یک

در حقيقت به دليل ناخوشایند بودن و بد بودن . همانطور که برای منی که به فالن غذا عالقه دارم، بهمان غذا مایه ی تنفر است. می شود

ه دليل اشئمزاز همجنسگرایی در چشم دگرجنسگراهاست که اگر غير از همجنسگرایی نيست که این تعصب و طرد شدن به وجود می آید ، بلکه ب

 امتيازاتی داشته و – حداقل تا االن –اما این دگرجنسگراها . این بود، امکان داشت بسياری از همجنسگراها هم از همجنسگرایی تنفر داشته باشند

خود را محق " اکثریت"این . ن امتيازها، در اقليت قرارگرفتن دگرباش هاستبدون شک مهم ترین ای. دارند که باعث شده عقاید آنان مقبول عام شود

امتياز دیگری که این اکثریت . بخواندش... یا " همجنس باز"می بيند که دگرباش را منحرف بنامد، عجيب و غریب و با آهی از تأسف ببيندش و 

ج داشته است که این امتياز هم دقيقًا به همان امتياز اول یعنی در اقليت بودن داراست همان پوسيدگی هایی ست که به نام دین از ابتدای تاریخ روا

" اکثریت"ابالغ شده، توسط همان " اکثریت"طراحی و تدوین شده، توسط همان " اکثریت"بدون شک همين دین توسط آن . دگرباش ها برمی گردد

يچ وقت یک دگرباش این وظایف را به عهده نمی گيرد؟ باز هم به همان دليل اما چرا ه. اجرا شده و می شود" اکثریت"تفسير شده و توسط همان 

وقتی این اکثریت خدا را هم به نفع خودش مصادره می . در چشم عامه ی مردم محق و مقبول بياید" اکثریت " اقليت بودتش که باعث می شود آن 

 هيچ دليل منطقی ای برای حس غریزی خود پيدا نمی کند در دین خود ساخته این اکثریت از آنجایی که. کند نمی توان انتظار خاصی از دین داشت

یی " چرا"این حکم را داده و این حکم وحی منزل است، دیگر کسی جرأت جستجوی دليل منطقی و " دین"اش حکم صادر می کند و دیگر چون 

 .  محکوم بودن دگرباشان را پيدا نمی کند

همين اکثریت، به دليل . فرض کنيد این دین هایی که تا به حال به جوامع تزریق شده، صحيح و الهی هستند: کنيم از زاویه ی دیگری به موضوع نگاه 
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می شود، ) یا سو استفاده(همانطور که از دین برای جهت گيری در سياست استفاده . قدرت بيشتری که دارد، این دین را جهت دار و تحریف می کند

و اینجاست که هر احمق بی سوادی به خاطر ! نيت و تعصب بی دليل وغریزیش خود دین و خدا را هم دگرجنسگرا می کنداین اکثریت برای اثبات حقا

اما متأسفانه گاهی همين اقليت تحت تأثير . غریزه ی حيوانيش دیواری کوتاه تر از دیوار دین پيدا نمی کند و با شمشير دین سر هر اقليتی را می برد

کداممان برای لحظاتی هم که شده به خودمان و درون پاک و احساس و . اکثریت حاکم بر جامعه، خود را ناخودآگاه گناهکار می بيندتبليغات فراوان و 

 به سراغ مان نيامده است؟ " آتش جهنم"و " گناه"غریزه مان شک نکرده ایم و هول و هراس و ترس و عذاب وجدان 

آن مکتوباتی که به واسطه ی آن اکثریت ابالغ شده، او را . نبال راه گریزی ست از این تناقض آشکارحال اگر شخص دیندار و مذهبی باشد، مدام د

آنجاست که استدالل های . طرد می کند و به رسميت نمی شناسد، از طرفی دیگر شخص دگرباش راهی برای فرار از غریزه ی ذاتی پيدا نمی کند

برای رسيدن به آرامش درونی ای که هيچ وقت هم سراغ چنين ( های احادیث و روایت ها رفتن عجيب و غریب و کج و معوج و سراغ سوراخ سنبه

نتيجه ی این تناقض هم خلق نوشته !  کم کند " آخرت"او را در " گناه"به ذهن مریض و آشفته ی این فرد هجوم می آورد تا حداقل ) شخصی نمی آید

وب آن باورهای وسيده شده و می خواهد هم درون خودش را و هم دینی که نسبت به آن نویسنده مغل" . علل الشرایع"هایی ست مثل همان 

 !و نتيجه؟ یک طنز تلخ . تعصب پيدا کرده را تبرئه کند

علمایی که عالم تر از من و ایشان بوده اند بارها روی مطرود بودن همجنسگرایی در دین صحه گذاشته اند اما آقای نویسنده با اصرار می خواهد 

ایشان خود یک مفسر آیه های قرآن و احادیث شده و برای خودش تعيين تکليف کرده . سوراخ سنبه ای برای نجات از آشفنگی درونی اش پيدا کند 

اب دین اجبار می کند و اگر نویسنده ی دیندارمان اندازه ی منِ  الیيک، و در حد کت. است و این دقيقًا دومين تناقضی است که به وجود آمده است

دین برنامه می دهد و چيزی به . های دین و زندگی دبيرستان مطالعه داشته باشد، می داند که دین حقيقت را مطلق می داند نه شخصی و نسبی

عيين " این شخص نمی تواند خودش ) . مگر با کسب درجات باالی حوزوی و پيدا کردن شرایط مرجعيت(نام آزادی فردی و تفسير شخصی وجود ندارد 

چنين شخصی به خدایی ترین .  کند چون همان دینی که او قصد تبرئه کردنش را دارد چنين اجازه ای به او نمی دهد و این هم یعنی تناقض" کليفت

و به مکتوبات پوسيده ای ) و یا آنقدر سهل انگار است که آن را فراموش می کند(وجهه ی وجودی خود یعنی ذات و طبيعت اش بی توجهی می کند 

گ می زند که هنوز که هنوز است بعد از قرن ها بحث و جدل بر سر راست و دروغ بودن شان دایر است  و همين عدم غلبه ی آن دین بر دنيا  در چن

 . طی قرن ها، خود آشکارترین نشانه ی غير الهی بودن آن است

 

ندارم، اما از نظر ارزش " علل الشرایع"ط بودن عقاید نویسنده ی کاری به درست یا غل. دارم" چراغ"در نهایت گله ای هم از دوستان دست اندرکار 

نگارشی، تحليلی و علمی، مقاله ای که در چنين نشریه ای در چنين سطح و با حمایت امثال خانم ساقی قهرمان  عزیز چاپ می شود، یاید در 

ته خوشبختانه محدوده ی  مخاطبين چراغ خيلی کم غير دگرباش ها را الب. سطح استاندارد و قابل قبولی باشد و از بعضی از حداقل ها برخوردار باشد

 . می شدیم" اکثریتِ  غيرِ  هميشه حاکم"در بر دارد که اگر غير از این می بود خودمان با انتشار چنين مطلبی باعث انحراف فکری  بيشتر و بيشتر آن 

 

 موفق باشيد و سربلند
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  گرایش مذهـبی  در تقابل باگرایش جـنسی

 شـهـریار 

 

پيشرفت علم و گسترش دامنه ی دانش بشر پرده از اسرار و معماهایی برداشته که در گذشته به دليل عدم وسعت دامنه ی علم و دانش، نه تنها 

 بطور کلی گرایشات این سير تکاملی علم و دانش در مقایسه با مذهب و عقاید مذهبی و. غير طبيعی بلکه غير علمی نيز قلمداد می گشتند

به زبان ساده تر، هر چه علم و دانش بر اساس نتایج و دالیل علمی سير صعودی خود را طی می نماید، . مذهبی، رابطه ای معکوس پيدا نموده

نه از آن جهت . د مذهب که بر پایه ی باورهای سنتی و اعتقادات دینی در اعصاری که از دانش امروز بی بهره بوده، سير نزولی خود را طی می کن

که علم و دانش امروزی به دليل مدرن بودن اطالعات و یا مدرن بودن تفکرات به رد باورها و عقاید مذهبی و سنتی می پردازد، بلکه به این دليل که 

نتی و مذهبی را در رابطه با علم و دانش مدرن امروز، از نقطه نظر علمی و با توسل به اسناد و استدالل های علمی، بسياری از باورها و عقاید س

رفتارهای بشر و مصلحت بشر، نه تنها غير منطقی بلکه غير علمی نيز می داند و یا بسياری را متناسب با دوران همان اعصار گذشته می داند که با 

 .  توجه به  پيشرفت علم و تکنولوژی، امروز در شيوه ی زندگی بشر دیگر جایگاهی ندارد

 به قضيه ی حرام و حالل بودن از دیدگاه مذهبی و دینی و تفاوت آن با دیدگاه علمی و پزشکی توجه کنيد خواهيد دید که حرام بطور مثال اگر فقط

بودن موردی از دیدگاه دین با دیدگاه علمی مغایرت دارد، مثًال ذبح جانداری که رو به قبله ی مسلمين سر بریده شود از نظر دینی حالل است اما اگر 

 پزشکی گوشت آن جاندار آلوده به ميکروب و یا ویروسی مضر برای سالمتی انسان باشد آن گوشت آلوده قابل مصرف نخواهد بود و برای از نظر

. در حاليکه از نظر دینی و مذهبی و سنتی گوشت آلوده تنها به این دليل که رو به قبله ذبح شده است حالل است. سالمتی انسان مضر خواهد بود

ن گوشت از نظر پزشکی برای انسان مضر و خطرناک است اما در احکام مربوط به ذبح شرط حالل بودن و جایز بودن خوردن آن گوشت فقط خوردن ای

بنابر . البته از این قبيل موارد در بسياری مسائل روزمره بشری مشاهده می گردد مثل همان تعدد زوجات و صيغه. رو به قبله ذبح شدن آن می باشد

دینی جایز می دانند که جهت جلوگيری از فساد و فحشا در جامعه به مرد آزادی داشتن همسرهای متعدد و صيغه که همان عقد غير مصلحت 

دائمی است داده شود در حاليکه این مسئله نه تنها خود باعث ترویج تنوع طلبی جنسی در جامعه می شود بلکه باعث می گردد کانون خيلی از 

شود زیرا کمتر زنی مایل  است که شوهرش به غير از او زن دیگری داشته باشد و همين مسئله باعث می شود بين یک زوج خانواده ها گسسته 

که تا دیروز در کنار هم زندگی آرامی داشتند اختالف ایجاد شود و پيدا شدن شخص ثالث در زندگی عاشقانه ی دو نفره ی آنان ایجاد مشکل کند و 

در نهایت بخاطر حضور شخص ثالث . نی و هم از نظر اقتصادی همين مسئله باعث سست شدن کانون خانوادگی آنان  گرددهم از نظر روحی و روا

نمونه های زنده ی این . دچار تزلزل و پاشيدگی می گردد و  زوجه که همان زن نخست باشد با درخواست طالق طالب جدایی از شوهر می شود

عجيب اینجاست که وقتی دین و مذهب و سنت آنقدر نکته بين است که برای پاسخ گویی به نياز جنسی بشر . موارد در بطن اجتماع بسيار است

حتی حکمی مثل تعدد زوجات و صيغه را جایز می داند و قانونًا ترویج می دهد، چطور همين سنت و مذهب ریز بين، از نظر علمی و روانشناسی به 

ی شک بر زن نخست مرد، وارد خواهد شد توجه ای ندارد؟ مگر ادعا نمی کند که تمامی دستورات و استرس ها و فشارهای روانی و روحی که ب

احکام برای سعادت و آرامش روح و روان بشر تدوین گشته است، پس چرا در اینجا نه تنها به روح و روان زن  کوچکترین توجه ای ندارد، بلکه بر عکس 

 روانی یک زن را، یک انسان را  فراهم می کند؟ این سنت در تعریف عشق، و وفای به عشق، و حفظ نظام با حکم تعدد زوجات موجبات آزار روحی و

خانواده چه تعریفی دارد؟ آیا مردی می تواند با داشتن چند زن قلب و روح خود را بطور مساوی بين زنانش تقسيم کند؟ آیا یک مرد می تواند همزمان 

 حفظ نماید؟ و آیا تنها رعایت تساوی در این تقسيم، برای زن، کافی است؟کانون چند خانواده را به درستی 

و نکته همين جاست که چطور با وجود چنين احکام و سنت هایی، مذهب کامل ناميده می شود؟ زیرا زمانی حکمی و سنتی کامل خطاب می گردد 

 سنت صيغه و حالل و جایز بودن تعدد زوجات، یا همان قضيه حالل بودن که اجرای آن منجر به نقص در مسئله و مورد دیگری نشود، در حاليکه اجرای

گوشت آلوده و مضر برای سالمتی انسان فقط به دليل ذبح رو به قبله، و یا بسياری از موارد دیگری که ریشه در باورهای سنتی و مذهبی دارند 

و از هم پاشيده شدن یک خانواده و یا وارد آمدن ضرر جسمی بر سالمت باعث ایجاد نقص در موارد و مسائل دیگری همچون ایجاد تفرقه و جدایی 
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 ... ... ...  فرد می گردد و 

بگذریم، برسيم به مسئله ی گرایشات جنسی، باز هم خواهيم دید که چنين دین نکته سنج و ریز بينی، هيچ اشاره ای به انواع گرایشات جنسی 

و باز عجيب است دینی که کاملترین دین ناميده می شود و ادعا می . از گرایشات جنسی ندارندنکرده، بلکه حتی مفسرین آن هم هيچ شناختی 

کند پاسخ همه ی مسائل و همه ی نيازهای بشر را در خود دارد، چرا هيچ اشاره ای به انواع گرایشات جنسی نمی کند؟ در حاليکه علم و دانش 

ی کرده و علل و دالیل ذاتی و علمی آنان را بيان نموده، و در حاليکه دینمداران ادعا می کنند امروز گرایشات جنسی انسان را شناخته و تقسيم بند

که دین و قرآن جوابگوی همه نيازهای بشری است، پس چرا در اینجا نه تنها هيچ تعریفی از گرایشات جنسی ندارد بلکه تنها سرکوبگر نيازهای ذاتی  

  است که بر اساس دالیل ژنتيکی و هورمونی با گرایش جنسی خاصی متولد شده اند؟ و درونی معدودی از آفرینندگان خداوند

و البته  الزم به تذکر است که تضادهای مذهبی با . و همين جاست که تضاد بين گرایش جنسی با گرایش مذهبی آشکار می شود و قوت می یابد

 .    بسياری دیگر از مسائل زندگی بشر نيز این تضاد احساس بروز می کندنيازهای بشری تنها در گرایشات جنسی خالصه نمی شوند، بلکه در 

و . همه می دانند که سه دین یهودیت، مسيحيت و اسالم جزو ادیان ابراهيمی هستند و در تمام این ادیان همجنسگرایی گناه ناميده شده است

مل علمی پدیده ی همجنسگرایی نشده است، بلکه فقط بنابر افکار و سنن و همين طور در هيچ یک از این ادیان کوچکترین اشاره ای به دالیل و عوا

فرهنگ اجتماعی مربوط به عصر خود و همچنين توسل به دامنه ی محدود دانش عصر خود در حوزه های علمی و اجتماعی دستوراتی را به عنوان 

، نادرستی و ناقص بودن قوانين حتی در زمان خودشان نيز احساس می قوانين متناسب با عصر خود تصویب نموده اند که حتی امروز با نگاه به آن

شود تا چه رسد به امروز که با توجه به پيشرفت دانش و تکنولوژی که سير تکاملی خود را طی نموده و هنوز هم در حال تکامل است چنان قوانينی، 

در طول اعصار سه دین به عنوان تنها . مونی ندارند و خواه ناخواه رنگ می بازندبا توجه به بيان دالیل و عوامل علمی، با جهان و عصر امروز دیگر هار

راه نجات بشر تبليغ شد و تنها راه سعادت را در پيروی از این راه اعالم کرد و به صدور احکام و تعيين حدود برای رفتارهای بشر پرداخت در حاليکه 

روشن تر بگویيم، اگر فردی مرتکب رفتاری می شد فقط بر اساس آن . رهای بشر در خود نگنجاندکوچکترین تعریفی و جایگاهی برای ریشه و علل رفتا

قوانين دینی که گاه نوعی رسم و آداب قبيله ای و قومی بود نوع مجازات و حد جزای او تعيين می شد بدون اینکه علت و ریشه رفتار آن فرد مورد 

امروز با توجه به دالیل علمی در حوزه های . ار فرد، وی را مورد بازخواست و مجازات قرار می دادندفقط با نگاهی به ظاهر رفت. بررسی قرار گيرد

مختلف، از علم پزشکی گرفته تا روانشناسی، روانپزشکی، ژنتيک، زیست شناسی، منطق، اخالق، علوم اجتماعی، فيزیک، شيمی، و حتی 

ر اساس همين دانش به دنبال علت رفتارهای بشر پرداخته شد و می شود و از منظر ماوراطبيعه و خدا شناسی، هيچ عملی بی علت نيست و ب

 . علمی دالیل و عوامل علمی شناخته شد، که در اینجا با توجه به موضوع بحث فقط به گرایشات جنسی می پردازم

 است که چرا باید حکمی برای مجازات رفتار جنسی در هيچ یک از ادیان کوچکترین اشاره ای به گرایشات جنسی نشده، و این خود بزرگترین سئوال

خاصی صادر شود اما با توجه به احکامی که از جانب خداوند به فرستادگانش الهام می شده، از علل و عوامل و دالیل علمی آن رفتار هيچ صحبتی 

به همجنس  نگفته؟ در حاليکه همه می دانند یا بهتر بگوئيم چرا خداوند هيچ چيزی راجع به علل و عوامل علمی گرایش جنسی . نشده باشد

خداوند عالم مطلق است، پس چرا از سوی فرستادگانش حتی یکبار هم از علل و عوامل همجنسگرایی حرفی زده نشده ولی از سوی همان 

حاال مگر می شود چنين فرستادگان مجازات آن مطرح و تعيين شده؟ همه می دانند که همه مخلوقات دنيا توسط خداوند خلق شده اند، خوب 

خداوندی که بر اساس اراده و علم و توانایی خود همه خلقت را آنگونه که اراده کرده آفریده، عمدا بنده ای را همجنسگرا بيافریند تا بنده ی 

 ؟؟؟!!!دگرجنسگرای او بنده همجنسگرایش را مجازات کند

 ؟؟؟ !!!ماهنگی دارد آیا این با عدالت الهی و با هدف از آفرینش انسان و جهان ه

 ؟؟؟ !!!آیا خداوند بنده دگرجنسگرا آفریده تا بنده همجنسگرا را عذاب دهد

؟؟؟ آنهم !!!!قرار بگيرند ... اصًال خلقت تنوع گرایشات جنسی فقط به همين دليل بوده که عده قليلی به دست عده کثيری مورد رنج و عذاب و آزار و 

 ؟؟؟ !!!گرایش جنسی فقط به دليل تفاوت در نوع خلقت و 

هيچ کدام از سئواالت باال و بسياری دیگر از این قبيل سئواالت در حوزه های دیگر بشری، با ذات خداوند سنخيت ندارد زیرا خداوند عالم مطلق و 

، بی برنامه، بی تفکر، بی توانای مطلق است و هرگز نمی توان باور و قبول کرد که تنوعات خلقتی که از جانب خداوند آفریننده خلق شده بی هدف
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تنوعاتی همچون تنوع نژادی، تنوع رنگ، تنوع قابليت های فيزیکی، تنوع عقلی، و . دوراندیشی، بی علم  و بر پایه  بی عدالتی  آفریده شده باشند

و به دستان خداوند قادر و عالم آفریده همچنين تنوع گرایشات جنسی تمام نمونه های متنوع خلقتی را که در باال نام بردم، مستيقمًا بر اساس اراده 

اما   تنوعات دیگری همچون تنوع فکری، تنوع سليقه ای، تنوع عقاید و همچنين تنوع . شده اند که درهيچ یک از آنها خود بشر دخالتی نداشته

ت بشر به مخالفت و سرکوبگری گرایشات مذهبی زائيده بشر است، و مشکل از همين جا آغاز می گردد که چنين تنوعات نشأت گرفته از دس

 . تنوعات خلق شده از سوی خداوند بر می خيزد که باز با توجه به موضوع بحث فقط به تنوع گرایشات جنسی و تنوع گرایشات مذهبی می پردازم

لقتی از سوی خداوند است و در اولين مرحله مقایسه این دو همان منشاء خلقت آنان مهمترین حرف را می زند که همانا تنوع در گرایشات جنسی خ

جالب اینجاست که بشری که دامنه ی علم و دانش او . تنوع در گرایشات مذهبی و بهتر بگوئيم خود مذهب زائيده و خلق شده توسط بشر است

 می نماید بر محدود است بنابر عقيده و باور شخصی خود و بر اساس گرایش مذهبی و عقيدتی خود، خلقت خداوند را نادیده می گيرد و سعی

اساس تفکر و عقيده خود که گفتيم زائيده ذهن بشر هستند به سرکوبگری و رد خلقت و مخلوق  خداوند بپردازد و باز در اینجا بدون آنکه به ریشه و 

و باورها و گرایشات علل تنوع مخلوقات خداوند نگاهی داشته باشد و اصًال به دنبال کشف علل تنوع مخلوقات خداوند باشد، فقط بر اساس عقاید 

مذهبی خود متعصبانه و غير معقوالنه به رد و سرکوبگری عواطف، نيازها، دالیل ژنتيکی، هورمونی، توانائی ها و احساسات عده ای که بنابر دالیل و 

ی خود، حکمی همچون حکم عوامل علمی، گونه ای دیگر خلق شده اند، می پردازد و تا جایی پيش می رود که باز بنابر نوع تفکر شخصی و عقيدت

مرگ را برای یکی از مخلوقات دیگر خدا جایز می شمارد بدون آنکه حتی از همان ذهن متدین خود بپرسد چرا یکی از بنده های خدا همجنسگرا می 

نسی یعنی چه و چند ؟ بدون آنکه یک بار از خود بپرسد گرایشات ج) ترنس سکشوال(شود و یکی دگرجنسگرا و دیگری دارای اختالل هویت جنسی 

بدون آنکه درک کند خالق همه ی بندگان همان خدائی ست که هم او را آفریده و هم همجنسگرایان را، و هيچگاه این . نوع گرایش جنسی وجود دارد

د بنده ی متفاوت من را سئوال را از خود نمی پرسد که چطور می شود خداوند آگاهانه بنده ای را متفاوت بيافریند و بعد به بنده دیگر دستور ده

 ؟؟؟!!!بکش

 .   ؟؟؟ مسلمًا خير!!!خداوند تناسب دارد... آیا این امر با عدالت، هدف، علم، دانش، مهر، بخشش، کرم، و 

زیرا . اما چرا عده ای که خود را متدین و مقيد به مذهب و باورهای مذهبی و سنتی می دانند از خود چنين سئواالتی نمی پرسند؟ زیرا تعصب دارند

بقدری اعتقادات مذهبی در روح و روانشان رخنه کرده که هنگام ورود به مستراح با . ذهنی هک شده توسط باورهای مذهبی و دینی و سنتی دارند

، پای چپ وارد می شوند و هنگام خروج از مستراح با پای راست خارج می شوند و وقتی از آنان سئوال شود که چرا، می گویند در سنت و دین

حدیث و روایت در مورد اعمال مربوط به  رفع حاجت نمودن و به مستراح رفتن ذکر شده است و چون ما اشخاصی مؤمن و مذهبی هستيم باید به 

وقتی به این افراد متدین دالیل و عوامل ژنتيکی و هورمونی گرایشات جنسی را بر اساس . همه دستورات دین مان طبق احکام و سنت عمل کنيم

 و مدارک و تحقيقات علمی و دانش روز ارائه می کنيد، نمی فهمند، گویا در منطق آنان که سرشار از احادیث و روایات است جایی برای علم اسناد

د یا شاید به خوبی معنی عوامل ژنتيکی و هورمونی را بفهمند اما تعصب و ایمان به سنگ شدن، در آنان بقدری قوت دار. ژنتيک و هورمون وجود ندارد

که ترس از واژه ی همجنسگرا تمام روح شان را مسخ کرده است؛ مبادا با به زبان آوردن این واژه مرتکب گناه کبيره گردند، در حاليکه غافل از این 

آنهم هستند که با این تعصب بی منطق، و با جهل خود، مرتکب بزرگترین گناه روی زمين که همانا قتل و کشتن بنده ی خداوند است می شوند، 

بنده ای که ناخواسته و بدون داشتن حق انتخاب در گرایش جنسی خود، با گرایش جنسی به همجنس متولد شده است، و آنان با توسل به 

 .باورهای مذهبی و سنتی خودشان قتل نفس می کنند

فقط به دليل گرایش جنسی شان، آنهم ناخواسته و بی و این قاتالن نفوس  نام خود را بندگان مؤمن و خداترس می گذارند و نام مقتوالن بيگناه را که 

حال کدام یک مستحق ناميدن . اراده ی خود، و بنا به خواست و اراده ی خداوند همجنسگرا متولد شده اند را فاسد و مفسدان فی االرض می نامند

و روایات و سنت است، یا مقتوالن، که تنها جرم شان نام انسان می باشند؟ قاتالن بی علم و بی منطق که تنها دليل و دانش شان همان احادیث 

نوع خلقت و گرایش جنسی متفاوت شان است که به دستان خداوند و به دالیل ژنتيکی و هورمونی همجنسگرا آفریده شده اند، که بر اساس عقاید 

نه ی تعصب بی منطق است که رفتار و گرایش و باورهای مذهبی که مغایر با علم و دانش است مجازات و کشته می شوند؟؟؟ جای تأسف و نشا

جنسی انسانی را که به دست همان خداوند آفریده شده است امری نکوهيده و مخالف امر خدا می دانند، اما قتل نفس و کشتن بنده ی خدا را بر 
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 .     اساس اعتقادات و باورهای شخصی خود نکوهيده و مخالف امر خدا نمی دانند

 .          و گرایشات مذهبی تا جایی پيش رفته است که انسان را تبدیل به حيوانی درنده و خون آشام کرده است اینجاست که  باور

در حاليکه از چنين دینی که خود را کامل ترین دین می نامد و ادعا می کند که همه نيازها و پاسخ های بشر را در خود دارد، انتظار می رود که 

 و علم، حقایق بيولوژیکی بشر را، که هم از نظر فيزیکی و هم از نظر روحی و روانی به اشکال و گونه های مختلف و متنوع معقوالنه و بر پایه منطق

آفریده شده اند، به عنوان خلقتی الهی قبول داشته و بر اساس عدالت الهی و گسترش عدل الهی که یکی از اهداف مذهبی خود می داند، با 

پيشرفت علم بسياری از باورهای مذهبی را که در رابطه با رفتارها . دالنه برخورد کند تا حقانيت و صالحيت خود را ثابت نمایدتمامی انواع مخلوقات عا

از سوی دیگر اعمال چنين . و نيازهای بشر تحت عنوان دستورات مذهبی و دینی به اذهان القا و تلقين نموده، غير منطقی و غير علمی می داند

انسانی و وحشيانه طبق عقاید و دستورات و احکام دینی و مذهبی با مخلوقات متفاوت خداوند فقط به دليل تفاوت در نوع خلقت شان رفتارهای غير 

 .و نوع گرایش جنسی شان نه تنها نشانه عادل نبودن چنين مذهبی است بلکه بطور کلی حقانيت و صالحيت چنين مذهبی را زیر سئوال برده است

گرایش جنسی عوامل . قتی علمی، درونی  و ذاتی است در حاليکه گرایش مذهبی یک باور و یک عقيده ذهنی و خارجی استگرایش جنسی حقي

و دالیلی درونی و ذاتی و علمی دارد که غير قابل تغيير می باشد و با گذشت زمان و در شرایط مختلف سنی و همچنين  شرایط مختلف اجتماعی 

 است اما گرایش مذهبی دستخوش تغيير بوده و ماهيتی تغييرپذیر دارد که در شرایط مکانی و زمانی مختلف می تواند همچنان ثابت و تغيير ناپذیر

گرایش جنسی با هيچ عامل خارجی و با تلقين و القائات ذهنی تغيير نمی . تغيير کند و یا به کلی هيچ گرایش مذهبی در ذهن و باور فرد باقی نماند

 اساسًا بر پایه تلقينات و القائات خارجی  بر ذهن نقش بسته است و به سادگی قابل تغيير از گرایش مذهبی خاصی به کند اما گرایش مذهبی

 . گرایش مذهبی دیگری است

 گرایشات مذهبی که بر پایه ی باورهای مذهبی و سنتی قوت یافته بطور نامعقولی با تعصبات غير منطقی آميخته است، در حاليکه گرایشات جنسی

که بر پایه ی عوامل ژنتيکی و هورمونی از نظر بيولوژیکی در برخی از انسان ها پایه ریزی می گردد، بر اساس دانش و علم قوت یافته و با پيشرفت 

ادیث در واقع نقطه اتکا و سالح مذهب و گرایشات مذهبی همان باورها و سنت هایی است که بر اساس روایات و اح. علم حقانيت خود را می یابد

متناسب با دوران بسيار دور و گذشته بيان شده، که بر اساس عقاید و تفکرات مذهبی و شخصی به عنوان یک حکم و باور دینی مطرح گشته و در 

ته آداب و رسوم ریشه کرده، در حاليکه گرایشات جنسی بنابر اتکا بر دانش و علم بيان می گردند که با تعصبات شخصی و باورهای اعتقادی آميخ

 .نمی گردد بلکه تنها بر اساس واقعيت ذاتی و عوامل علمی به تشریح و بيان حقيقت نوع خلقت پدیده ای می پردازد

این یک واقعيت است که همـجنسـگرایان مؤمن و معتقد به . و اما باید اعتراف نمود که نمی شود دیدگاه ها و نوع جهان بينی دیگران را نادیده گرفت

اما مطلب . ینی بين افراد جامعه نيز وجود دارند و کامًال طبيعی است که بر اساس نوع نگرش و جهان بينی خود زندگی می کنناصول و دستورات د

 مهم در این بين، این است که گرایش جنسی چه ارتباطی می تواند با گرایش مذهبی داشته باشد؟

 هيچ ارتباطی وجود ندارد بلکه شاید اعتقادات و باورهای مذهبی و شخصی بطور کلی و در واقع، بين گرایشات مذهبی و گرایشات جنسی انسان

حال گرایش جنسی انسان هر کدام از گرایشات . انسان فقط  بر روی رفتار جنسی او اثر داشته باشد آنچنان که بر رفتار غير جنسی افراد مؤثر است

تی تنها می توانند با نوع و چگونگی رفتار جنسی انسان ارتباط داشته باشند جنسی موجود در بشر باشد ، گرایشات مذهبی و باورها ی دینی و سن

این یک واقعيت و یک غریزه درونی و . و هيچ گونه تأثير و رابطه ی مستقيم با ماهيت و اصالت خود گرایش جنسی ندارد و نمی تواند داشته باشد

بنابراین هيچ .  پایه ریزی می گردد و در طول دوران حيات انسان تغيير نمی کندذاتی است که بدون انتخاب انسان طبق سيستم بيولوژیک خلقتی او

عامل خارجی بخصوص اعتقادات و باورهای ذهنی، چه مذهبی و چه غير مذهبی قادر به تغيير اصالت و ذات حقيقی گرایش جنسی انسان نمی 

 .تواند باشد

اجتماعی را ممکن است با سنن و باورهای مذهبی در گرایشات مختلف مذهبی اشتباه نکته ی دیگر این که بسياری از مردم ارزش های اخالقی و 

ارزش های اخالقی و اجتماعی در هر فرد و هر اجتماعی وجود دارد که فرد خود را معتقد بدان می داند و خود را به لحاظ انسانی ملزم به . گيرند

که همه این ارزش های اخالقی، ... ... کی، امانت داری، مهربانی، کمک به همنوعان و رعایت آن می نماید، ارزش هایی چون صداقت، راستگویی، پا

تمامی جوامع و فرهنگ ها و مليت . در واقع جزئی از خصایص نيک اخالقی فرد می باشد و وابسته به هيچ گروه و هيچ گرایش مذهبی خاصی نيست
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مهمترین این ارزش ها رعایت حقوق دیگران فارغ از کندوکاو در خصوصيات و گرایشات . ارندها این ارزش های اخالقی و احترام به اصالت و راستی را د

اما باز در اینجا دیده می شود که گرایشات مذهبی و باورهای مذهبی به مبارزه و سرکوبگری خصوصيات فردی اشخاص می پردازند و . فردی است

و باورهای مذهبی می بينند را پایمال می کنند و نادیده می گيرند و این در صورتی است که گفتار و افکار، مغایر با سنت هر آنچه را در رفتار و 

دستورات و احکام دینی و مذهبی و حتی باورهای مذهبی در همه ی گرایشات . بزرگترین شعار مذاهب، صلح بين افراد از هر قوم و نژادی است

 تفکرات و اعتقادات خاص خودشان یک سری قوانين را به عنوان قانون و سنت و حکم مذهبی یکسان و همرنگ نيست بلکه هر کدام بر اساس نوع

الهی خود ارائه داده اند، اما گرایشات جنسی انسان در تمامی جوامع بشری با یک فرمول و اشتراک در عوامل و دالیل علمی یکسان است و طبق 

جمعيت هر جامعه ای در هر نقطه از دنيا با گرایش جنسی به همجنس متولد می گردند آمار انجمن پزشکان و رواشناسان اروپا و امریکا ، ده درصد 

 جنسی یک پدیده و یک واقعيت ذاتی و درونی است گرایشات. که هيچ ارتباطی به نوع فرهنگی و مذهبی  و شرایط اقليمی خاص آن اجتماع ندارد

 .                بشر نيست زیرا بر اساس عوامل درونی و ژنتيکی و هورمونی شکل می یابدکه وابسته به فاکتورهای مکانی و زمانی خارج از درون و ذات 
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The Queers 

 رسول

 

 .پيرمرد روی تخت با دست استخوانی اش موهای سفيد مردی آه سرش را روی دستانش گذاشته بود و به خواب رفته بود را نوازش می آرد

 . " خوابی؟ صبح شده، بلند شو تو هم باید یه آم استراحت آنی! بهمن" 

 .بهمن سرش را از روی دستانش بلند آرد

 "چرا صبح به این زودی بيدار شدی؟ ... بهتری؟! سروش " 

 " دخترمون آجاست؟  اما اگه اینجوری پيش بره تو خوب نيستی،... من آه خوبم پيرمرد " 

 ."خيلی ناراحته فكر می آنه اونجور آه باید به ما نرسيده ... ونستم راضيش آنم بره بخوابه دم صبح با هزار مكافات ت" 

هم . خدایا شكرت... خوشحالم آه بعد از من اون هست تا آنارت باشه " سروش دست بهمن را گرفت و به لب هایش نزدیك آرد و بوسيد  و گفت 

 ... "من می دونم آه رفتنی ام هم خودت 

 . "این حرفات به جونم زخم می زنه !!! اینو نگو ... نه "  را روی دهان سروش گذاشت تا دیگر حرفی نزند، بهمن دستش

 . " منو ببخش اما این واقعيتيه آه باید قبولش آنيم" 

 .دو پيرمرد با تمام وجود به هم خيره شده بودند، اشك از گونه های آن دو جاری بود، بی هيچ آالمی با هم حرف می زد

 .از پف زیر چشمانش معلوم بود شب را با گریه به صبح رسانده است. در باز شد و دختری با سينی صبحانه وارد اتاق شد

دو تا عاشق و معشوق رو ... به به : " با لبخندی موهای سياه و ابریشمی اش را از صورتش آنار زد و با صدایی آه سعی می آرد شاد باشد گفت 

 . " شدید؟ ولی االن وقت صبخانه استببين، شما دوباره تنها

 .سينی را روی تخت گذاشت و گوشه ی اتاق روی صندلی نشست و به دو پيرمرد خيره شد، مردانی آه الگوی خيلی ها بودند 

حاال دو پيرمرد . ه بودندآن روزها تازه به این خانه زیبا و آرام نقل مكان آرد. مژده به سال ها قبل برگشته بود، زمانی آه دختر بچه ای نه ساله بود

 .ضعيف و خسته از گذر زمان اما هنوز عاشق را می دید آه هر آدام آرزو داشت زودتر از دیگری چشم هایش را ببندد

 .این صحنه ها برای مژده آه سال های سال شاهد شادی و لبخند صبحگاهی شان بود، سخت می آمد

مژده به این فكر می آرد آه این . ت بغض امان اش را برید و اشك گونه های سفيدش را پوشاندهمين آه در را بس. بلند شد و از اتاق بيرون رفت

 .خانه هيچوقت تا این حد ماتم زده نبود

صدای فریاد سروش و .  با سرعت از پله ها پایين می آمد آه یكی از پله ها را جا گداشت و با صورت زمين خورد .دوباره به آودآی اش برگشته بود

وقتی چشمانش را باز آرد روی تخت بيمارستان خوابيده بود، دستش در دست .  گفتن های بهمن در گوشش پيچيد و بعد همه چيز سياه شدمژده

تا آن روزنمی دانست آه تا این حد برای آن دو مهم است، . سروش بود و بهمن با نگرانی نگاهش می آرد و اشك را آرام از گونه هایش پاك می آرد

 .ز به بعد بود آه مژده تصميم گرفت هر آار بكند تا آن ها را شاد نگه دارداز آن رو

 .اشك هایش را پاك آرد و با لبخند به طرف در رفت. صدای زنگ در دوباره مژده را به واقعيت تلخ باز گرداند

 . "اوه سالم دآتر " 

 "سالم دخترم خوبی؟ حال پيرمرد ما چه طوره؟ " 

 .و با دست دآتر را به داخل دعوت آرد. "  ای دآتراینو شما باید بگين آق" 

 ."مژده جان من خودم راه رو بلدم، اگه ممكنه یه ليوان آب برام بيار، یه آم طول بكشه بهتره" 

 ."حتما دآتر، متوجه ام " 

 .مژده مدتی بعد با ليوانی در دست به اتاق سروش و بهمن رفت
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 . "بفرمایيد دآتر" 

 ."خوب با اجازه . من دارم رفع زحمت می آنم ... ممنون مژده جان " 

 ."من همراهيتون می آنم : " مژده قبل از بهمن گفت 

 .رو به سروش آرد و چشمكی زد" آی بدش مياد زیباترین دختر شهر به بدرقه اش بياد؟ ! با آمال ميل" 

 .دآتر در اتاق را بست و به طرف  پله ها آه مژده انتظارش را می آشيد رفت

 "چه قدر وقت داریم؟ ... ر دآت" 

 ."خيلی خوبه آه اینقدر واقع بين و قوی هستی" 

 .؟  اما مژده فقط نمی خواست فرصت با سروش بودن را از دست بدهد!!! مژده لبخند آمرنگی زد ، واقع بين

 ."آمتر از یك هفته ... خوب " 

 . آم باشدته رنگ صورت مژده پرید و پاهایش سست شد، فكر نمی آرد اینقدر فرصت

 "دآتر هيچ راهی نيست؟ ... اما " 

 ."ميفهمی آه چی ميگم؟ ... اما من بيشتر نگران بهمن هستم، اگه سروش نباشه .خودت خوب می دونی آه راهی نيست... نه دخترم " 

 ... "فقط یه چيز دیگه آقای دآتر، می دونه آه ممكنه هفته دیگه " مژده حرفی نزد تا به در خروجی رسيدند،

 ."آره هر دوشون می دونن " 

بهمن دست سروش را به آهستگی روی تخت گذاشت و پاورچين از اتاق . مژده بعد از بستن در یكراست به طرف اتاق سروش و بهمن رفت

 .خارج شد تا سروش بيدار نشود

 "گفت آه سروش بيشتر از یك هفته با ما نيست؟ ... آقای دآتر بهت گفت؟! مژده" 

 .ن حرف سال ها پيرتر و الغرتربه نظر می آمدبعد از گفتن ای

 ."خيلی هم بد گفت ... آره گفت " 

 .مژده سرش را روی پای بهمن گذاشته و دراز آشيده بود 

 "به نظرت بهتر نيست از اون تخت لعنتی بياد بيرون و دوباره سه تایی مثل قدیما آنار هم باشيم؟ " 

 . "دلم می خواد تو این مدت با هم باشيم و سعی آنيم بهش خوش بگذره. همين پيشنهاد رو بدماین واقعًا عاليه بابا، منم می خواستم " 

 .بهمن موهای مژده را نوازش می آرد، هر دو به دیوار خالی خيره شده بودند و سعی می آردند این حقيقت سياه را آمی درك آنند

 ... "اهم...اهم" 

 . و شلوار و عصا به دست باالی پله ها ایستاده بود و به آن دو لبخند می زدمژده و بهمن به خودشان آمدند ، سروش با آت

 ."خوب فكر آنم هنوز زوده از تخت بلند شی ... سروش نباید " بهمن،

 . . " ..دلم هوس آرده با هم بریم برای عيد خرید، خدای نكرده دو روز دیگه نوروزه ها . بس آن بابا، من خوبم، از اولم چيزیم نبود: " سروش

بهمن . مژده جيغ آوتاهی آشيد.  با چنگ زدن به نرده ها مانع زمين خوردنش شد پاهای ناتوانش بيشتر از این تحمل ان همه فشار را نداشت،

ر سروش نگاه تنفر انگيزی به صندلی چرخ دا. در این حين مژده صندلی چرخ داری را آورد. به آمك سروش رفت و او را در پایين آمدن آمك آرد

 ."تو آه می دونی از این اسباب بازی بدم مياد" انداخت و غرولند آنان به مژده گفت، 

اما بابا سروش گلم می دونه اگه بخواهد ببرمش بيرون باید " مژده هم با لبخند و عشوه دست سروش را گرفت و روی صندلی نشاند و گفت، 

 "خوب؟ . این اسباب بازی رو تحمل آنه

 "چشم مامان :" سروش

 .با این حرف سروش همه زدند زیر خنده

در راه خرید هر چه به نظرشان زیبا و بامزه می آمد می خریدند، از شمع های شكل دار تا چوب های معطر، نزدیك غروب بود آه خرید آردنشان 
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 .تمام شده بود

 . "دیدید یه چيز و داشت یادمون می رفت....  ِِا:"مژده 

 !!! "چی؟" 

 "مگه عيد بدون ماهی هم ميشه؟  ... ماهی قرمز دیگه" 

 ."اما این همه ماهی تو حوض داریم " 

 . "یادت رفته من هر سال سه تا ماهی می خرم، حاال هرچند تا آه داشته باشيم... بابایی " 

 ."بریم .. توآه ول آن نيستی ... باشه 

 .ردمژده به سرعت به طرف ماهی فروشی رفت و سه تا ماهی طالیی تپل انتخاب آ

... 

 ."همه چيز آماده است" 

 . "آماده شدید؟ بيایين پایين، سفره رو انداختم... زود باشين دیگه " مژده بود آه با خوشحالی فریاد می زد،

رد مژده از هميشه زیباتر و دلفریب تر، دست به آمر زده بود و آن ها را نگاه می آ. سروش و بهمن دست در دست هم از پله ها پایين می آمدند

 ."خدای بزرگ، هيچوقت نگذار عزیزترین هام نبود همدیگه رو ببينن "  و زمزمه آنان می گفت،

 ."بفرمایيد سرورانم "سپس با ناز در اتاقی آه سفره هفت سين را در آن پهن آرده بود باز آرد و با شيطنت گفت، 

 ."زنده باشی دخترم" سروش دستی روی سر مژده آشيد و گفت،

 مژده هر سه آنار سفره نشسته بودند و مشغول خواندن دعا بودند، با صدایی آه فقط خدا می توانست بشنود، دعاهایی در سروش و بهمن و

 .حق دیگری آه آنارشان نشسته بود می کردند

 ...تيك تاك ... تيك تاك ... تيك تاك 

 .ا بزرگ در هم می آميختموسيقی دلنواز و شادی بر انگيز نوروزی بود آه با تبریك های خانواده آوچك ام

... 

 "دخترم، بهمن آجاست؟ " 

 "داره گل ها رو آب ميده " 

 "عزیزم یه ليوان آب برام مياری؟" 

 ."چشم بابا جون " 

 .قبل از خروج به سروش آه روی صندلی نشسته بود نگاهی انداخت و با لبخندی، لبخندش را پاسخ گفت . مژده بلنذ شد و به طرف در رفت

 "بفرمایيد " يوان آب در دست به اتاق برگشت، مژده با ل

به طرف پله ها دوید، دو پله آخر را ندید و با پيشانی به . ليوان آب از دستش افتاد. صدای جيغ مژده خانه را لرزاند. اما سروش جواب نمی داد

ی بی وقفه را آغاز آرده بودند، اما مژده می زمين خورد، اما مهم نبود، احساس خالء می آرد، خون جاری از پيشانی اش با اشك هایش جدال

 ... "بهمن ... ب... با... با:" دوید و بریده بریده فریاد می زد 

 ."بابا بهمن " تا به باغچه رسيد، مسافت آوتاه اتاق تا باغچه چه طوالنی شده بود، 

 .اما بهمن با لبخندی بر لب برای هميشه روی چمن ها خوابيده بود

... 

 ...   . دفين، خيلی ها قسم می خوردند آه سروش و بهمن را دست در دست هم در گوشه ای از قبرستان دیده اند در مراسم ت
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 داستان پيمان

 

 سالم

ده ماه است که در ترکيه به سر می برم و در طول این مدت از طریق یکی از . من پيمان هستم

 که به صورت غير مستقيم و از دوستانم با سازمان شما آشنا شدم و همين قضيه باعث شد

طریق این سایت و نشریه ی چراغ اميد دوباره ای به زندگی من وارد شود و احساس تنهایی 

 .کمتری کنم

با این . با خواندن نشریه چراغ و سایت شما انگيزه ای برای نوشتن سرگذشت خودم پيدا کردم

ین کار را با کمال ميل انجام که شاید این نوشته خصوصی ترین قسمت زندگی من باشد، اما ا

 . دادم

داستان من این است؛ دقيقًا چند روز بعد از تولد من مادرم به علت بيماری قلبی فوت کرد و من 

حدودًا هفت ساله . نزد مادر بزرگم بزرگ شدم و تا هفت سالگی با مادر بزرگم زندگی می کردم

در همان روزها با شخصی به نام . ل مالی روبرو بودم چون زندگی فقيرانه ای داشتيمبودم که برای خریدن کوچکترین نيازهای شخصی ام با مشک

اولين بار از طرف همين شخص مورد . علی آشنا شدم که کارگر ساختمان بود و نياز مالی مرا بر طرف می کرد و در ازای آن به من تجاوز می کرد

بعد از آن، تا دوران راهنمایی نزد پدر و نامادری . ری آن آزارم می داد و احساس گناه می کردمتا مدتها بعد از این قضيه حتی یادآو. تجاوز قرار گرفتم

 . یعنی یک گرایش جنسی متفاوت با بقيه. زندگی می کردم و کامًال تفاوت خودم را با بقيه همساالنم حس می کردم

انه مادربزرگم فرار کردم اما پدرم مرا پيدا می کرد و با کتک به خانه برمی در خانه پدری مدام از طرف نامادری مورد اذیت قرار گرفتم و بارها به خ

وضعيت من به حدی رسيده بود که ساعت ها و دقيقه هایی که در خانه ی پدرم . حتی گاهی برای مدتی طوالنی در زیرزمين حبس می کرد. گرداند

لی که در کار تابستانی جمع کرده بودم و کمی پول که از مادر بزرگم گرفتم به با اندک پو. به سر می بردم برایم به صورت شکنجه و عذاب شده بود

بعد از مدت کوتاهی با شخصی آشنا شدم که دم از انسانيت . چند روزی آواره ی تهران بودم و در پارک و ترمينال ها می خوابيدم. تهران فرار کردم

ه من گفت که برایت کاری پيدا می کنم و حتی من را به بازار برد و برایم لباس خرید و حتی ب. می زد و در ظاهر هم آدم مهربانی به نظر می رسيد

مرا برد تا حمام کنم و لباس های جدید را بپوشم که در آنجا از طرف همان شخص . گفت که به یک جایی می رویم که باید سر و وضعت مرتب باشد

 .مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم

بعد از مدت کوتاهی . دگی کردم و با شخصی به نام رضا آشنا شدم که او هم مثل من تنها زندگی می کرد و همشهری من بودتا مدت ها در تهران زن

در اوایل زندگی مان چندین بار به من پيشنهاد سکس داد و من چون تجربه ی تجاوز . با هم همخانه شدیم و به مدت چهار سال با هم زندگی کردیم

اما بعد از شش ماه احساس دوستی ما تبدیل . او زیاد اصرار نمی کرد. هنم بود و احساس بدی داشتم پيشنهادش را رد کردمدر دوران کودکی در ذ

بعد از مدت کوتاهی رابطه جنسی را با هم شروع کردیم که تا پایان . به یک رابطه ی عاشقانه شد به طوریکه حس می کردم از ته دل دوستش دارم

 . چهار سال ادامه داشت

دوباره به پدرم معرفی و توسط پدر و برادرم من و رضا . پدرم از طریق یکی از دوستان من جای ما را پيدا کرده بود و پی به رابطه ی من و رضا برده بود

د اذیت و آزار قرار در طول بازجویی بارها کتک خوردیم و مور. هدف پدرم از این کار محکوم کردن من و رضا بود. به کالنتری محل تحویل داده شدیم

رأی من در دادگاه اطفال صادر .  ضربه شالق بود٧۵با این حال رأی دادگاه برای من یک سال حبس و . گرفتيم اما این قضيه در حد یک اتهام باقی ماند

وابط و حرکاتم در خانه کنترل می کليه ر. بعد از آزادی من به پدرم تحویل داده شدم و حبس جدیدی در خانه داشتم. شد و رضا در دادگاه بزرگساالن

 ماه خدمت کردم که از طرف اداره ی عقيدتی پادگان به ٩.  شد و هيچ گونه آزادی نداشتم تا به سن سربازی رسيدم و مرا به زور به خدمت فرستادند

 مشکل روحی ام به حدی شدید علت رعایت نکردن شئون اخالقی تحت فشار شدیدی قرار گرفتم به طوری که دچار افسردگی شدید روحی شدم و
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حتی قصد کشتن خودم را داشتم که مرا به بيمارستان رساندند و . شده بود که سرم را بارها به دیوار می کوبيدم و حتی با شيشه بدنم را می بریدم

آشکار شدن روابط جنسی من در به مدت یکماه در بيمارستان اعصاب روانی کرمانشاه بستری بودم و افسردگی داشتم که علتش . نجات پيدا کردم

بارها در بيمارستان به من شوک مغزی وارد کردند و . سربازخانه و اذیت و آزار سربازها و فشار از طرف عقيدتی و در نهایت اذیت و آزار عقيدتی بود

یجان غربی تبعيد کردند و در آنجا هم از طرف بعد از بهبودی به صورت اجباری خدمت سربازی را ادامه دادم اما مرا به آذربا. دچار فراموشی شده بودم

بعد از . آنجا با شخصی به نام حسن آشنا شدم که اخالقش جورهایی شبيه رضا بود و صميميت شدیدی بين ما ایجاد شد. عقيدتی تحت نظر بودم

در نهایت ما را به دادگاه . در آنجا هم بازجویی شدمبعد از برگشتن ما را به بازرسی فرا خواندند و دوباره . مدت کوتاهی به خانه اش در اروميه رفتيم

 ضربه شالق محکوم شدم ۵۵ ماه حبس و ۶در دادگاه نظامی با اینکه هيچ شواهدی مبنی بر رابطه ی جنسی ما وجود نداشت من به . فرستادند

 ماه از طریق دادگاه به پدرم اطالع ۶ل مدت در طو. ولی دوستم که از نظر مالی وضعش خوب توانست با رشوه دادن به قاضی خودش را نجات دهد

. در تهران بودم و اوایل در پارک ها می خوابيدم. بعد از آزادی هم به زادگاهم برنگشتم. دادند و من فقط یکبار به صورت مالقات در زندان پدرم را دیدم

ان فاميل که دوستم هم بود به من اطالع داده شد که پدرم به از طریق یکی از دختر. گاهی در مغازه ها کار می کردم و گاهی هم پيک موتوری بودم

به سرعت تصميم به فرار گرفتم تا برای هميشه از تمام این بدبختی ها و فشار . قصد کشتن من به تهران آمده است و در کل فاميل آبروریزی شده

در آنجا هم به . رفی کردم و به یکی از شهرهای ترکيه فرستاده شدمبا پول کمی که داشتم به ترکيه آمدم و خودم را به یو ان مع. ها به دور باشم

تغذیه مناسبی . علت وضعيت بد مالی و همچنين به دليل علت خروجم از ایران، تا مدت ها خانه نداشتم و در ترمينال و مسجدها می خوابيدم

 . از نظر روحی هم تحليل رفته ام. نداشتم و ندارم

چند بار هم برایم . چکی آن، وضعيتم بدتر از ایران شده و اکثر پناهجوها به من توهين می کنند و یا مسخره ام می کننددر همين شهر هم به علت کو

 . با اینکه من درباره ی علت خروجم با هيچکس به جز پليس و مترجم صحبتی نکرده ام. مشکالتی ایجاد کردند

جای ثابتی برای ماندن ندارم و به صورت کوتاه مدت نزد بعضی از هموطنانم . نکرده اممصاحبه ی اصلی من تمام شده و هنوز هيچ جوابی دریافت 

برای . از بابت مالی وضع بدی دارم در حدی که نمی دانم هفته ی آینده چه به سرم می آید. می مانم و اغلب مجبور به عوض کردن جایم می شوم

رزوی من داشتن یک زندگی و راحت و بدون فشار اجتماعی است و تنها به این اميد دارم این بزرگترین آ. مدت کوتاهی کار می کردم اما اخراجم کردند

 به اميد آن روز. شرایط را تحمل می کنم

  ترکيه  -پيمان
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 موسسه بين المللی دفاع از حقوق دگرباشانبيانيه مطبوعاتی 

 ١٣٨۶ اسفندماه ١۴، ٢٠٠٨ مارس ۴سه شنبه 

 

  برنده جایزه جهانی امسال موسسه بين المللی دفاع از حقوق دگرباشان شدیباشان جنسی ایرانسازمان دگر

 

 .  تماس بگيرید6016-430-212 تلفن  بار نيویورکد  حسين عليزاده مطبوعاتی، لطفا با سئواالتبرای

 

که جایزه ساالنه دفاع  امروز اعالم نمود موسسه بين المللی دفاع از حقوق دگرباشان :١٣٨۶ اسفند ١۴نيویورک، 

سازمان .  از حقوق بشر این موسسه، موسوم به جایزه فليپا دو سوزا، امسال نصيب دو منتخب برجسته از کشور های ایران و شيلی خواهد شد

ور مشترک، برنده از کشور شيلی، بط) ترانسکشوال(و آقای آندرس ایگناسيو ریورا دو آرته، فعال دگرجنس شده ) ایرکيو(دگرباشان جنسی ایرانی 

 آوریل ٢٨جایزه برندگان امسال، در روز .  برندگان جایزه امسال، هرکدام مبلغ پنج هزار دالر آمریکا دریافت خواهند کرد. امسال این جایزه خواهند بود

 . در مراسم ویژه ای در شهر نيویورک به آنها اهدا خواهد شد) ١٣٨٧ اردیبهشت ماه ٨ (٢٠٠٨

 

، هر سال با هدف تقدیر از فعاليت های ثمربخش و شجاعانه مدافعان حقوق موسسه بين المللی دفاع از حقوق دگرباشانق بشر  جایزه ساالنه حقو

دگرباشان جنسی و کسانی که با دگرباش ستيزی و خشونت عليه مبتالیان به بيماری ایدز مبارزه می کنند، به سازمان ها و یا رهبران این گروه ها 

 .تعلق می گيرد

 

واقعا این مایه افتخار ماست که جایزه امسال : "، با اعالم این خبر، گفتموسسه بين المللی دفاع از حقوق دگرباشانخانم پائوال اتلبروک، مدیر کل 

ترس سازمان ایرکيو با ارایه کمک های حياتی به دگرباشان جنسی ای که از . به دو حامی فوق العاده حقوق دگرباشان جنسی تعلق خواهد گرفت

.  اعدام از کشور خود فرار می کنند، به معنای واقعی کلمه جان افراد را نجات داده و به آنها به آنها کمک می کند تا زندگی خود را از نو برپا کنند

ین فعاالن در واقعا مایه مسرت ماست که از اقدامات بی شائبه ا. آندرس ریورا نيز سردمدار با شهامت حقوق ترانس ها در کشور شيلی می باشد

 ."جهت پيشبرد حقوق بشر و حفظ کرامت اقليت های جنسی قدردانی کنيم

 

 ميالدی، آقای آندرس ایگناسيو ریورا دو آرته، یک مرد دگرجنس شده اولين موسسه شيليایی مخصوص دفاع از حقوق دگرجنس گونگان ٢٠٠۵در سال 

وی با مقامات دولتی و مسوالن بهداشتی شيلی در زمينه شناسایی، .  کندرا بنيان گذاشت، موسسه ای که اکنون خود آن را سرپرستی می

او نخستين جلسه گفت و شنود در مورد ازدواج همجنسگرایان را در شهر رانکاگوای شيلی . معالجه و جراحی دگرجنس گونگان همکاری می کند

او همچنين از نزدیک با تن فروشان همکاری کرده و هرشب با .   نمی شودالبته کار آندرس تنها در همکاری با مقامات عالی رتبه خالصه. برگزار نمود

آندرس که خود در محل کار به خاطر هویت جنسی اش مورد . سرزدن به آنها، برای آنها قهوه و غذا برده و در مورد بيماری ایدز با آنها گفتگو می کند

کرده و با گرفتن رای مثبت قاضی، موفق شد تا آگاهی های عمومی در مورد هویت جنسی تبعيض قرار گرفته بود، در این زمينه در دادگاه اقامه دعوا 

 به این سو  افراد دگرجنس گونه در شيلی می توانند رسما نام و جنسيت خود را در شناسنامه ٢٠٠٧بخاطر مبارزات وی، از سال . افراد را باال برد

 .خود تغيير دهند

 

 سازمان همجنسگرايان ايراني با نام 1385  تا سال ١٣٨٣رشيدی بعنوان گروه رنگين کمان تاسيس شد و از سال  خو١٣٨٠ایرکيو که در سال سازمان 

این سازمان اکنون نماینده فعال دهها هزار همجنسگرا و .  نام خود را به سازمان دگرباشان جنسی ایرانی تغيير داد١٣٨۶فعاليت می کرد و در سال 
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 کند تا صدای این گروه از ایرانيان که حکومت ایران فعاالنه خواستار خاموش کردن آنهاست، را به گوش جهانيان دگرباش ایرانی است و سعی می

این سازمان از مرکز خود در تورنتوی کانادا، با کمک اعضای خود و فعاالن حقوق بشر در اروپا و داخل ایران، نقش مهمی را در مستند کردن . برساند

سازمان ایرکيو همچنين با بسيج افکار عمومی جهان، خواستار  پایان دادن به برخورد . ر عليه همجنس گرایان داشته استموارد نقض حقوق بشر ب

ایرکيو به پناهجویان سازمان با توجه به شکنجه و اعدام همجنسگرایان توسط دولت ایران، . غير انسانی با اقليت های جنسی در ایران گردیده است

 می کند تا بتوانند در کشور های پناهنده پذیر، اقامت گرفته و نيز تالش می کند تا مانع اخراج این گروه توسط کشورهای ميزبان دگرباش ایرانی کمک

همچنين این سازمان با انتشار مطالبی به زبان فارسی در زمينه دگرباشی و نيز ارائه مشاوره تلفنی به افراد داخل ایران، می کوشد تا . به ایران شود

 .عتماد به نفس دگرباشان جنسی ایران را افزایش دهدا

 

بسيار باعث خوشحالی : " گفت٢٠٠٨آقای آرشام پاسی، مدیر کل سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در واکنش به خبر دریافت جایزه حقوق بشر 

دگرباشان جنسی ایرانی دیگر . ته استاست که جامعه ی جهانی از تالش حقوقی دگرباشان جنسی ایرانی آگاه است و آن را به رسميت شناخ

ما این جایزه را به نمایندگی از تمام دگرباشان . این جایزه تنها متعلق به سازمان ما نيست. نمی توانند ادعا کنند که کسی به آنها توجهی نمی کند

این جایزه نقدی به سازمان ما امکان خواهد . جنسی ایران که سالهاست برای احقاق ابتدایی ترین حقوق خود تالش می کنند، دریافت خواهيم کرد

 ."داد تا به تالش خود برای گسترش حقوق بشر در ایران و رفع تبعيض بر پایه گرایش های جنسی و دگرباش ستيزی ادامه دهيم

 

این جایزه را از طرف دگرجنس گونه هایی . رمبا کمال افتخار و تواضع این جایزه را می پذی: "آقای آندرس ریورا نيز در زمينه دریافت این جایزه ابراز داشت

که به قتل رسيدند، از طرف کسانی که برای ایجاد جهانی عادالنه و پر مساوات تالش می کنند، و از طرف همه دگرجنس گونه هایی که هر روز از 

 . اینکه با آنها به عنوان یک انسان رفتار نمی شود، رنج می برند، می پذیرم

 

 ميالدی به جرم همجنسگرایی در دادگاه تفتيش عقاید ١۶قوق بشر فليپا، یاد آور  فليپا دو سوزا، زن مبارز برزیلی است که در قرن جایزه ساليانه ح

برای کسب اطالعات بيشتر در زمينه جایزه ساالنه حقوق بشر فليپا دو سوزا، و یا شرکت در مراسم . مورد محاکمه، شکنجه و تحقير قرار گرفت

:   مراجعه نمایيد بين المللی دفاع از حقوق دگرباشان ، ميتوانيد به سایت اینترنتی موسسه١٣٨٧ در ماه اردیبهشتاعطای جایزه

http://www.iglhrc.org 
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 گفتگو با آرشام پارسی، سرپرست سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

 VOA –تلویزیون صدای امریکا 

 برنامه ی شباهنگ

 

ازمان بين المللی دفاع از حقوق دگرباشان جایزه ی ساالنه ی دفاع از  س:بهنود مکری

 به دو منتخب برجسته ٢٠٠٨حقوق بشر خود موسوم به جایزیه فليپا دو سوزا را در سال 

 .از ایران و شيلی اهدا کرد

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی و آقای آندرس ایگناسيو ریورا دو آرته به طور مشترک 

سازمان بين المللی دفاع از حقوق دگرباشان با . ل این جایزه هستندبرنده ی امسا

 در نيویورک جایزه ی امسال را به منتخبين اهدا ٢٠٠٨ آوریل ٢٨برگزاری مراسمی در 

امشب به این بهانه با آقای آرشام پارسی سرپرست سازمان دگرباشان . خواهد کرد

ليت های این سازمان و همينطور جنسی ایرانی گفتگو خواهيم کرد و در رابطه با فعا

 . صحبت می کنيم دریافت جایزه ی حقوق بشر فليپا دو سوزا

 .آقای آرشام پارسی به شما سالم می کنم و درود می فرستم، سپاسگزارم که در تورنتوی کانادا با ما هستيد

 

ایان، دوجنسگرایان، دگرجنسگونگان و خانواده های  منم سالم و درود می فرستم به شما و همکاران عزیزتان همه ی همجنسگر:آرشام پارسی

 .عزیزشان و همه ی بيننده های عزیز

 

 آقای آرشام پارسی ممکن است در ابتدا از حضورتان خواهش کنم راجع به سازمان خودتان یک مقدار توضيح دهيد، تارخچه اش چه :بهنود مکری

 ؟هست و چگونه تاسيس شد و اصال چه کارکرد و عملکردی دارد

 

در سال .  سازمان دگرباشان جنسی ایرانی یک پروسه ی چند ساله را پشت سر گذاشته تا امروز به این شکل فعاليت می کند:آرشام پارسی

 به کمک یکی از همکارانمان در نروژ به ثبت رسيدیم به ١٣٨٣ با ایجاد یک گروه اینترنتی به اسم رنگين کمان شروع به کار کردیم و در سال ١٣٨٠

 در کانادا این سازمان را با اسم سازمان دگرباشان ٢٠٠۶و در سال  Persian Gay and Lesbian Organizationم سازمان همجنسگرایان ایرانی یا اس

تغيير نام دادیم و فعاليت می کنيم برای حقوق دگرباشان جنسی ایرانی که همان همجنسگرایان،  IRanian Queer Organizationجنسی ایرانی یا 

 . دوجنسگونگان و دگرجنسگونگان هستند

سازمان ما هدفش این است که رفع تبعيض کند از تمامی مواردی که حقوق بشر را نقض می کند و روحيه ی جامعه ی دگرباش ایرانی را تضعيف 

عيض های جامعه را بر اساس سازمان های زیادی هستند که فعال حقوق بشر اند و در تالش هستند که تب. می کند بر پایه ی گرایش های جنسی

 .جنسيت بر طرف کنند، ما تبعيض های جامعه را بر اساس گرایش های جنسی مد نظر قرار داده ایم

 

 آقای آرشام پارسی از لحاظ وضعيت سياسی و اجتماعی ایران برایمان توضيح می دهيد که اصال چه نيازی به کارکرد سازمانی :بهنود مکری

دارد، آیا چه شرایطی در ایران هست که به این صورت احتياج هست از حقوق کسانی به این صورت تحت تاثير مشکالتی همچون سازمان شما وجود 

 قرار دارند دفاع شود؟

 خدمت شما عرض شود که برای همجنسگرایان در قانون مجازات اسالمی مجازات مرگ در نظر گرفته شده است و آنها یا اینکه به :آرشام پارسی



   و روشن   دست و                                                                                                                           نهم  و  شماره  سی–   ۵٢  

خب وقتی که در قانون مواردی وجود . ستاده می شوند یا ممکن است شکنجه شوند و در نهایت حکم اعدام یا سنگسار آنها صادر شودزندان فر

 .داشته باشد به طبع این ترس و این نگرانی وجود دارد که این قانون اجرا شود و حقوق اساسی انسانها زیر پا گذاشته شود

چ کس را نمی توان محکوم کرد به دليل اینکه رابطه ی جنسی خاصی دارد، گرایش های جنسی فرد نمی تواند به استناد قوانين بين المللی هي

همجنسگرایان و خيلی از افراد دگرباش هستند که دستگير می شوند توسط نيروهای . باعث مجازات آنها شود و در ایران این امر نقض می شود

 می شوند، شالق می خورند، اعدام می شوند، که خب این نياز واقعا احساس می شود که فعاليت امنيتی به زندان فرستاده می شوند، شکنجه

 . کرد برای حقوق آنها و گسترش حقوق بشر برای جامعه ی دگرباش ایران

سگرا ستيزی است،  مواجه نشود زندگی اجتماعی خيلی سختی دارد، جامعه ی ایران، جامعه ی همجن از طرفی اگر فردی دستگير نشود و با دولت

یعنی اطالعی ندارد که همجنسگرایان یا دگرباشان چه کسانی هستند چه حقوقی دارند و همانقدر طبيعی هستند که بقيه ی انسان ها طبيعی 

به طبع آینده ی ما گزارش های زیادی داریم که خانواده ها فرزندانشان را طرد می کنند و این فرزندان . هستند و به طبع رفتارهای ناشایستی دارد

آگه « گزارش های زیادی هست، حتی یک گزارش داریم که در یکی از روستاهای رشت به اسم . خوبی نخواهند داشت و خيلی نگران کننده است

 .پدری فرزند بيست ساله خودش را با بنزین آتش می زند وقتی که می فهمد پسرش همجنسگرا است» بيشه

ی افتد لزوم وجود اینچنين سازمان هایی را بيشتر تایيد می کند و باید دفاع کرد، باید آگهی رسانی کرد که گرایش این مواردی که در جامعه اتفاق م

 های جنسی طبيعی هستند و نباید به خاطر آنها این افراد تحت ظلم و ستم و شکنجه قرار گيرند

 

 تکه هایی از صحبت های آقای احمدی نژاد در سفرشان به آمریکا  آقای آرشام پارسی من می خواهم از همکارانم خواهش بکم که:بهنود مکری

که در دانشگاه کلمبيا گفته اند را پخش کنند، من هيچ توضيح خاصی یا نظری در این زمينه نخواهم داد بعد از شما خواهش می کنم که راجع به 

 :با هم نگاه می کنيم. صحبت های ایشان نظر دهيد

 

ن اوال همجنسباز مثل کشور شما نداریم، در کشور ما چنين چيزی وجود ندارد، در ایران این چيزها وجود ندارد، در ایران چنين ما در ایرا: احمدی نژاد( 

 )چيزی اصال وجود خارجی ندارد، من نمی دانم چه کسی این حرف را به شما زده است 

 

د بود که نظرات متفاوتی را در محافل و مجالس بين المللی هم به آقای آرشام پارسی اینها بخش هایی از صحبت های جنجالی آقای احمدی نژا

 دنبال خودش داشت شما در رابطه با صحبت های آقای احمدی نژاد چه نظری دارید ؟

 

 و از آمار  خيلی از رسانه ها بعد از سخنرانی آقای احمدی نژاد گفتند که رئيس جمهور ایران هيچ اطالعی در ارتباط با جامعه ندارد:آرشام پارسی

وجود همجنسگرایان بی اطالع هست و این قضيه را به تمسخر گرفتند ولی ما معتقد هستيم که ظرافت خيلی خاصی در این اظهار نظر وجود دارد و 

 پرسيده هيئت ارسالی جمهوری اسالمی به آمریکا دقيقا اطالع داشتند که چنين سئوالی. این در واقع اعالم موقعيت دولت جمهوری اسالمی هست

خواهد شد به دليل اینکه سال گذشته آقای خاتمی در دانشگاه شيکاگو سخنرانی داشت و با اینچنين سئوالی مواجه شد پس آقای احمدی نژاد 

عدی می دانستند که در آمریکا با این سئوال مواجه خواهند شد و آمادگی کامل داشتند، وقتی که می گویند ما همجنسگرا نداریم به طبع سئوال ب

که چرا آنها را مجازات می کنيد و چرا آنها را شکنجه می کنيد به وجود نخواهد آمد، اگر آقای احمدی نژاد می گفت، بله همجنسگرا داریم سئوال 

، ما به بعدی این بود که چرا اعدام می شوند، پس وقتی که می گویند همجنسگرا وجود ندارد در ایران به این معنی است که سئوالی پرسيده نشود

یکی از روزنامه نگاران به تمسخر نوشته بود که زنان باید . هيچ عنوان تمایل نداریم در این رابطه صحبت کنيم و قاعدتا حقی هم برای آنها نخواهيم داد

 ود بروند شکر کنند که آقای احمدی نژاد نگفت زن در ایران نداریم چون سئوال بعدی این بود که چرا حقوق زنان رعایت نمی ش

 

 آقای پارسی یک نکته مطرح می شود که سازمانی که شما بنيان گذاشتيد و در طول این مدت فعاليت های مختلفی انجام داده، :بهنود مکری



   و روشن   دست و                                                                                                                           نهم  و  شماره  سی–   ۵٣  

دی چگونه با کسانی که در ایران هستند در ارتباط است چه کمک ها یا مشورت هایی را می تواند در اختيارشان بگذارد، در این زمينه شما چه عملکر

 ظرف ماه های گذشته داشتيد

 

 ارتباط ما با جامعه داخل ایران از طریق اینترنت و گاهی از طریق تلفن هست و ما نشریه ای داریم که ماهانه چاپ می شود به نام :آرشام پارسی

 دی اف و به صورت آنالین وجود به جامعه ارسال کنيم، به صورت پی آگاهی رسانی چراغ که به فارسی هست و سعی می کنيم نشریه مان را برای

دارد که سعی می کنيم مقاالتی داشته باشيم در ارتباط با گرایش های مختلف جنسی و به جامعه داخل ایران این آگاهی را بدهيم، هرچند جامعه 

 .رند و جامعه را آشنا کنيمخارج از ایران هم همينطور احتياج به این آگهی رسانی دارند که همجنسگرایان چه کسانی هستند و چه حقوقی دا

فعاليت های دیگری که سازمان ما دارد برای دگرباشان، اگر تعدادی از دگرباشان با خطر مواجه بشوند و تصميم بگيرند از کشور خارج شوند سعی 

 کمک کند و آنها اقامت بگيرند که  نفر از دگرباشان٨٠ سازمان ما موفق شد به بيش از ٢٠٠٧می کنيم پروسه پناهنگی آنها را پيگيری کنيم، در سال 

ما مشاوره های تلفنی هم داریم و مشاوره های ایميلی که اگر .  درصد آنها به کانادا می آیند و ده درصد به ایاالت متحده آمریکا و ده درصد به اروپا٨٠

سخ سئوال های آنها را از دیگران می گيریم و ارتباط بچه ها با مشکلی مواجه شوند تماس می گيرند و نظر می خواهند و اگر احتياج داشته باشند پا

 . بر قرار می کنيم ميان آنها و پزشکان و مشاوره های اجتماعی تا بتوانيم مشکالتشان را حل کنيم

 

گونه  واکنش سازمان های بين المللی به اینچنين نقض حقوق بشری چه هست، شما ارتباطی دارید با نهاد های بين المللی، چ:بهنود مکری

 سعی می کنيد مشکالت دگرباشان را در ایران بازتاب دهيد یا منعکس کنيد در محافل جهانی

 

 ما ارتباطات زیادی داریم با سازمان ملل، با سازمان های حقوق بشر از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمان ها و :آرشام پارسی

اگر شما اخبار را در چند سال گذشته مطالعه کنيد، خبری از دگرباشان نبود اما . نسگرایان راسعی می کنيم انتشار دهيم مسائل و مشکالت همج

امروزه دگرباشان یکی از تيتر های مهم خبری هستند، خيلی ها فکر می کنند که از زمانی که دولت آقای احمدی نژاد قدرت گرفته است 

 اعدام باال رفته است، ولی خب ما می توانيم بگویيم که از آن زمان به بعد انتشار اطالعات همجنسگرایان تحت فشار زیادی قرار دارند، آمار شکنجه و

هم این اتفاقات می افتاده ولی جایی خبری منتشر نمی شده، مثال در رسانه های ارتباط جمعی،  آن زیادتر شده، ممکن بوده است که قبل از

ایان مسائل شان مطرح می شود و این خيلی تاثير گزار خواهد بود و برخوردی که جامعه دارد و امروزه همجنسگر. روزنامه های داخل و خارج از کشور

این سازمان ها دارند می توانم آنها را به دو دسته تقسيم کنم، عده ای هستند که کامال حمایت می کنند و عده ای خيلی مخالف هستند با اینگونه 

 همجنسگرایان و مطرح کردن مسائل آنها گامی هست بر تایيد حمله آمریکا و ما بهانه ای می دهيم به فعاليت ها و فکر می کنند که دفاع از حقوق

دست دولت آمریکا که حمله کند به ایران، و عده ای هم سعی می کنند وضعيت همجنسگرایان را آنچان تغيير دهند و آنچنان که حقيقی نيست 

 برای آنها و بعضی ها هم هستند که سعی می کنند بگویند که همه ی همجنسگرایان در داخل بگویند که یعنی ایران جای خيلی وحشتناکی هست

ایران بسيار زندگی ارامی دارند، هيچ مشکلی ندارند و هيچ اتفاقی برای آنها نمی افتد و آنها هم استفاده کنند برای جلوگيری از این اتفاق در هر دو 

سگرایان به عنوان ابزار های سياسی استفاده می کنند و این درست نيست و هر دوی آنها یک عده با صورت هر دوی این گروه ها دارند از همجن

کنند، ولی در حقيقت به عقيده ی ما به عنوان یک  استفاده ی منفی و یک عده با تعریف مثبت سعی می کنند که از این مسئله استفاده ابزاری

 . فقط و فقط به خاطر حقوق همجنسگرایان رعایت کرد نه هيچ دليل دیگریسازمان حقوق بشری باید حقوق همجنسگرایان را

 

حکومت جمهوری اسالمی عليه جامعه ی دگرباشان استفاده می شده اتهام   آقای پارسی یکی از ابزارها یا وسایلی که هميشه در:بهنود مکری

سب های دیگر که ما می دانيم که واقعا به این صورت نيست و زیاده و بی بندباری اخالقی یا خيلی برچ که به آنها می بستند، فساد هایی است 

روی های بسيار در این زمينه از سوی حکوت صورت گرفته است، نظر شما چه هست در رابطه با استفاده از این ابزار تبليغاتی یا متهم کردن جامعه 

 .دگرباشان به خيلی از صفاتی که به هر حال چندان واقعيت ندارد
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 جامعه وقتی که نخواهد یک چيزی را بپذیرد راحت ترین کار این است که آن را انکار کند، مثال در زمانی که زنان دنبال حقوقشان :م پارسیآرشا

هستند وقتی که یک زن می خواهد طالق بگيرد و می گوید من از شوهرم آزار می بينم و می خواهم آرام باشم، خب اولين چيزی که می گویند این 

 که می خواهد دنبال فساد و بی بندباری برود چون جامعه نمی خواهد که حقوق او را قبول کند که او حق دارد به عنوان یک انسان آن چيزی است

فرار از پذیرش است، اکثریت هيچ وقت حقانيت نمی اورد  که می خواهد باشد و معموال هم جامعه هميشه حق ندارد، انگ بستن به مردم برای

تمام مردم معتقد باشند این کار درست است ما نمی توانيم بگویيم این اشتباه نيست، خب اکثر مردم دگرجنسگرا هستند و اکثریت با آنها وقتی که 

اجازه دهيد من یک مثال بزنم، گاليله به تنهایی معتقد بود که زمين گرد است و به . است و به این دليل نمی توانيم بگویيم همجنسگرایی بد است

ر خورشيد می چرخد، در آن زمان اکثریت مردم و همه ی جامعه مخالف بودند و می گفتند که کفر می گوید و زمين صاف هست و ثابت است، دو

کليسا هم او را محکوم کرد به اعدام، االن سالها گذشته، گاليله راست می گفت یا اکثریت مردم؟ اکثریت حقانيت نمی آورد، االن ما می دانيم زمين 

می بستند و او را محکوم می کردند، بعضی از  د هست و به دور خورشيد می گردد، ولی خب گاليله در آن زمان که می گفت به او هزار و یک انگگر

 حق ها زمان می برد تا متوجه شوند که این حق وجود دارد برای انسان ها 

 

گفتگو به پایان برسد راجع به این جایزه ای هم که شما برده اید یک مقدار  آقای آرشام پارسی، حدود یک دقيقه ما فرصت داریم که :بهنود مکری

 توضيح می دهيد؟، جایزه حقوق بشر فليپا دوسوزا که اصال چگونه جایزه ای هست و چطور به شما اهدا خواهد شد

 

ویست که در راه دفاع از حقوق دگرباشان  این جایزه توسط کوميسيون حقوق بشر دگرباشان هرساله به یک سازمان و یا یک اکتي:آرشام پارسی

 هزار دالر آمریکا است و عالوه بر ارزش مادی که دارد ارزش حقوقی بسياری دارد که ما خوشحال ۵این جایزه به مبلغ . فعاليت می کند تعلق می گيرد

شحال هستيم که توانستيم فعاليت هایی بکنيم در هستيم که ایران و سازمان دگرباشان ایرانی امسال موفق شده است که این جایزه را بگيرد و خو

راه جامعه در راه دفاع از حقوق بشر، حقوق انسان هایی که ناخواسته مورد تبعيض و مورد ستم جامعه قرار می گيرند و بسيار خوشحال هستيم که 

 .اهد شد و اميدوارم آینده ی روشنتری در پيش باشداین جایزه به ما داده شده و در راه گسترش حقوق بشر و دفاع از حقوق دگرباشان استفاده خو

 

  آقای آرشام پارسی با سپاس از شرکتتان در برنامه ی شباهنگ، برایتان روز و شب خوبی را در تورنتو آرزو می کنم، خدانگهدار:بهنود مکری

 

  ممنونم:آرشام پارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   و روشن   دست و                                                                                                                           نهم  و  شماره  سی–   ۵۵  

 
 نامه  

 

 سالم خانم ساقی عزیز

  . گرفته است... جایزه ای که سازمان از طرف انجمن بخاطر به سازمان تبریک ميگمهم به شخص شما و هم 

دلم می خواست ، دلم می خواست گریه کنم، آرشام پارسی رو می دیدم همراه خانواده امشب وقتی ازبرنامه شباهنگ صدای آمریکا مصاحبه آقای

خدارو شکر کردم و به همه هم احساسانم بيصداتر از   تنها و ساکت و بيصدا تو دلم اما بازم طبق معمول تنهای،تونم هوار بزنم و شادی کنم تا می

  .هميشه تبریک گفتم

به آقای آرشام پارسی نگاه و گوش می کردند که انگار به معمای عجيب و غریبی  با چنان هيجانیی من و یه مطلب جالب که همه اعضای خانواده 

آقای آرشام و کال همجنسگرایان توضيح ع به نند و جالبتر این بود که وقتی من یه کمی فقط یه کمی راجمطرح شده است دارن فکر ميک که در فضا

  .انگار بهشت را به من دادند . آفرین به این آقای پارسی: گفتند  ؟ فعاليت داره ميدانی آنان چه گفتند دادم و اینکه این سازمان در دفاع ازدگرباشان

دليلی مورد   که از حقوق افرادی که به هر هایی و سازمان این برنامه ها و اشخاصها با این عناوین و  دم از طریق رسانه، واقعا وقتی مردميداني 

 که با مقوله ای مثل می شودخيلی راحتر و خيلی قابل درکتر برایشان  حق ميدهند بلکهبه آنها  آشنا ميشوند نه تنها ،دنظلم هستند دفاع ميکن

 اما باور ندمشکوک بشواینکه به من اینکه نخواستم لو بروم یا  حاال من نتوانستم خيلی راجب هوموها حرف بزنم بخاطر . بيایند همجنسگرایی کنار

 است که برای  و در تالش استند که این سازمان به فکری و همينکه مردم ميبينند و ميفهمآرشام پارس آقای کنيد همان چهره و همان گفته های

عميقتر به این واقعيات فکر کنند و در  تحسينش ميکنند و همين مسائل باعث ميشود که اذهان هر چه ساده تر و هر چهی بکند، کاراقليتی یک 

 بسيار بسيار  ی من ایجاد کردخانواده  همين حسی که در اعضایها به خاطراین جور برنامه  .بپذیرند را نهایت با حسی حمایت کننده این حقایق

پارسی برسانيد و اگر شد  را به آقای آرشام خواهش ميکنم سالم من. با آن انس بگيرند د و آنقدر که همه مردمندوارم بارها تکرار شوموثر هستند امي

  .بخوانند را برایشان بفرستيد تا خودشان شخصا اصال همين ایميل من
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 نامه ی بهروز

 

 هگا من به زور ميخوام صداي آمريكا ناحساس ميكنم آه همه تو خونه نگفته ميدونن آه چرا ....بم داره تند ميزنه مامان نشسته پشت سرم يه ذزه قل

يه بار هم با من سر بسته در اين باره حرف زديم آه نتيجش اين شد آه مامانم معتقد بود آه با (!) مامانم آآل موجش با همجنسگرايي منفيه......آنم

م يه قهر  هدشعم يه جر و بحث و ب هدشعب (!)امان قبلن باهاش در اين مورد حرف زده و البته آمك خودم ميتونه منو درمان آنهآمك روانشناس آه م

 ......آوچولو

يلي بابام آه از اولش با اين مسئله عادي برخورد آرده بود تو اون مصاحبه قبلي آه از صداي امريكا پخش شد آه ماني زانيار هم بود واآنش بابا خ

 ....اميدوار آننده بود و تقريبا داشت از گي ها دفاع ميكرد و البته با غرلند مامان و اخوي بزرگ اين جانب مواجه و مقابله ميكرد

 . تلويزيونیآه هر موقع مصاحبه اي چيزي پخش ميشه خانوده را با چه ترفندايي ميكشونم جلو(!) خالصه بماند آه من چه آدم هنرمندي هستم

 حرف نميگذارهمتاسفانه بابام يه اخالقي داره اونم اينه آه  .د گوش دادن وه محض اينكه صداي آرشام پخش شد يه هو همه ساآت شدنامشبم ب

از دختراي انگليسي اي از يكي  امشبم مطابق معمول وسط حرفاي آرشام بابام شروع آرد به تعريف خاطره .طرفش تموم شه و بعد اظهار نظر آنه

 اون نظرايي ميدادن آه ميخواستم بزنم جفتشونو له آنم زن زپسر خالم و زنش ا . و يه دوس دختر داشته و لزبين بودهنداده بابام پا هبآه اون موقع 

 !!!!!!!!!!!!وناي آمريكايي آه اينطورين آمتر خجالت بكشنو آرده آه جت ميكنم اين مسائل رو امريكا درسرمن فك :تپسر خالم ميگف

 درصد آل مردم همجنسگرا هستن و بابا با تاآيد خاصي لفظ ١٠ار ادامه داشت تا اينكه بابا گفت تو يه برنامه شنيده آه ميگن اين نظرات گهر ب

 (!)همجنسگرا رو ادا ميكرد 

 نيافته،ش به من هگامامانم تمام اين مدت اخم از چهرش دور نميشد و سعي ميكرد اصال ن .و گفت آه از نظر اون اين تعداد خيلي زياده و اغراق آميزه

تكرار ميكردم تا سخنوري بي پايان بابام باعث نشده باشه آه چيزي از صحبتا از قلم بيفته را  يه سري جمله هاي آرشام .يه جورايي خندم مي گرفت

آه در اينجا زن پسر خالم (ه در م اين جمله آه آدم نبايد چيزي رو آه نميشناسه انكار آنه رو تكرار ميكردم صداي مامانم در اومد داشت بتوقتي داش

 نشونشون تتو خود خارجم مسخره ميكنن من خودم سوئد بودم تو خيابون با دس) گي ها رو( اينا رو :ميگفت آه بنده آه ديوار بودم بشنوم )بود

 طرف منه عصباني بود ريد بابا اينقده مامانم ديدني بود از انكه ميدصخال .همسر محترم پسر خاله عزيزم هم با عالمت سر تصديق ميفرمودن .ميدادن

و آروم آنه منم در عين اينكه قلبم تند ميزد برگشتم و به جمعي آه پشت سرم بودم خنديدم و اومدم تو  ربا گفتن اين جمله سعي آرد خودش

 !!!!!اتاقم
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   گل سرخ ، نماک نگيرن ایران،

 آذین دروی پور 

  

آه .  بازخواست شوند،همان مجرمان اصلی ی آنکه گناهکاران واقعی،شد ب حکم اعدام اجراو ... 

 .آویخته شده داره سرزمين بی عدالتی ب در خود ست عدالت،ا زمانی که دیر

مادام که سرخ عاطفه  زنده ایم، تو مادام که من و زنده اند ها"انوماک" زنده است و "انوماک"

م را  اهمجنس خوش پيکر عطری من قبله ست و مادام که پيشانی  البالی آبی احساس جاری

 .چه آزاردهنده است بوی سرخ داغم در مشام جالدان غاصب سرزمين مادری، .کند جستجو می

 م می ابه رخ الياف طناب سرد جهل را .سرخ تا چه کران بّران است فهم این پيکار بدانند بگذار

 بی پایه و حکام پوچ واحکام،ا"بنام  انسان ستيز یکشند درون حجم مسموم مشتی یاوه

 .!".دارد ریشه در سطح امواج باد اساسی که تنها

بی  و که سطرهای سفيد کنند، همانان شيطان و خباثت می نشخوار کوچک تقليد، های حقير موش حجره های متعفن فيضيه های آیات عظام، در و

  ی غصب شده یالعالج در پيکره عفونتی شایع و تالن بالفطره آزادی وقا، کنند محکوم می سياه و  تاریک خود، یمحتوای اندیشه با را گناه کاغذ

 .ند اایران

محضر  در هایی، عجيب نيست انتظار چنين خودشيرینی. کنند سالخی می را و بيخردندکه خدا چه کوردل کنند سالخی می حاکمينی که عشق را

خون  به خاک و خدایانی مجسم که جز .ریشه شان بی اصل و و  پليدشان است از هزاران مضمون هویت بی هویتی که شناسنامه  !آیات عظام

 .سّفاکان قرن حاضرند که فی الواقع شياطين مجسم اند که بدانند بگذار. کرد نخواهند جالدی نصيبمان نکرده و کشيدن و

 کند؛ می جان بيدار ذهن و در ی راآزادگ در لطافت این ضرب المثل نهفته است که حس رهایی و پتکی غول آسای جهشی به وسعت حجم ضربه 

 ".هم بدرد از را تو شير روباه پناه نگير حتی اگری درسایه "

 پر های سياه و ست که دل این جز آیا باشد، قطورتر و سياه تر چه حد جمهوری اسالمی تا  سياه قطور یکه پرونده اگر کند براستی چه فرق می

 پرضجه خموش و های بی پناه و ميان فغان  این حاکميت سياه متعفن در یکه گستره پایيد  نخواهدهاست؟دیری تاریکی  حاکمان آن وامگير یکينه

 کوخ نشينان دیروز، بر غصب شده ای که لحظه به لحظه عرصه را ناحق وی گستره  شد، نيست خواهد و  آزادی محو یهای بی گناه تشنه  قلبی

 .کند می تارتر و تنگ تر همان کاخ نشينان امروز

 .کنی جستجو را راه ریز نصب، آگاه باش که در گذرگاه قصابان روحانی مآب بی اصل و تو ای همدرد، 

 .داد خواهد فناه باد ب مان را سرزمين مادری جور بی بنيان حاکمان ظلم و ضعيف وی ریشه  من، فریاد قدرت و با نيروی تو توان و

بی  سرکش و امواج خروشان و زنم تا می هستی ام فریاد ژرفترین عناصر از ت را اعشق بی پایان دوستت دارم و دوستت دارم ای همجنس من،

 .برجای ننهد تمامی متعلقاتش، شيطان پليدجمهوری اسالمی با اثری از هجومی سيل آسا پروای آن با

نچه  آو شد خواهد متبلور مان، ارزش پری توجه به لحظه های قربانی شده  همصدایی و سفيد تکرنگ نور عشق با منشور رنگين تابيده از فقدان نور

 .صدای ماست و فریاد از توست، جنس من و آنچه از  برای تحقق آرزوهایمان به ودیعه ميگذاریم، راآموخته ایم

 خواهم تازید، سياه دژخيم تو بر نوشتن، قدرت در و شعور توان در تا ست و قراول من نور، تا حنجره دارم، در صدا بدان که تا پس تو ای شریر پست،

 .بتازد تو تو خواهيم تاخت تاجهان بر ما بر .همصدایی دیگر او پس از و من کسی دیگر پس از

 .خواهم ساخت نور آوردن تو، در به زانو من از بری و آگاهی رنج می و فقدان نور تو از

 م اهمجنسی قطره های باران خوش بوسه  شمانم وهای چ اشک هنوز زند، هستی ام موج می پود و تار عشق به همجنس در هنوز زنده ام، هنوز

 .ت را به گرمای آگاهی تبدیل کند انادانیی سردی بی عاطفه  تا وجودم را بهار بخشد طراوت می
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 که به ست ااین نویدی رسيد، پایان خواهده ب کوتاهت زود واضح که عمر خالق آن فقدانی پر تو است اگر مشهود تو در ور نفقدان آگاهی و آه که چقدر

های سرخ در جای  گل همانند ها ماکوان و بارید سرزمينم خواهد در نور دانم بزودی زود، شادم که می دل آه که چقدر .دهم دگرباشان میی جامعه 

 .ذت خواهيم بردزندگی ل از ما و کند رنگين کمان نقاشی می با آسمان را آفتاب، زند، آنگاه که باران می آن موسم خوش، در و رویيد جای آن خواهند

بی ی بسته  حتی درون بار کرد همه جای ایران رخنه خواهد در که سيل نور ببند بی ثمرت را مان هستی بار غاصب سرزمين مادری اگر جالدی، اگر

 و زندگی، اميد و دی،سپي نداشت روشنایی و خود شکنجه با رنج و و تباهی، نوميدی و که جز سياهت را جایگاه تاریک و نيستی و دیگر آنگاه تو .برت

 .مسرورم که تا چه حد وه، .گرفت برخواهد لذت در شکوه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   و روشن   دست و                                                                                                                           نهم  و  شماره  سی–   ۵٩  

 
 )٣(آزاد زیستن 

 پيتر برنير

  حميد:برگردان

 

 :ازدواج همجنس گراها و اداره مهاجرت آانادا

ن منظور در ی ای برای مختلفی و قانونی مذهبیها تی مراسم، محدود قوق،ن، حي قوان وج استیا راي دنی آشورها مذاهب و فرهنگهایازدواج در تمام

ر يين مسئله توسط آشور هلند تغیاما ا. شناخت یت نمين دو همجنس را به رسمي ازدواج بیچ آشورير هي اخیها تا سال. نظر گرفته شده است

ن و ين قوانيد و همچننشناس یت مين دو همجنس را به رسمي ازدواج بد آهنوجود دار) كای آمریها التی از ایكیو (در حال حاضر پنج آشور . افتی

 .ن گونه ازدواج قائلندی ای برای همانند ازدواج عادییها تيمسئول

ك جفت شروع شد آه به یند ازدواج دو همجنس توسط یفرآ.  بر آن نظارت داردیالتیشود اما دولت ا ین مييدر آانادا ازدواج توسط دولت فدرال تع

به   مجبور٢٠٠٣یخ دهم جون سال  آه توسط دادگاه در تاریالتین اياول.  درخواست ازدواج آردند و موفق شدندیالتیه مراجعه آرده و از دولت ادادگا

 یها التیدادگاه ها در ا.  کنندی میالت زندگین ایت آانادا دراي درصد جمع۴٠ آه استیو الت اونتاریت شناختن ازدواج دو همجنس شد، ايرسم

 .ب آردیت شناختن ازدواج دو همجنس را تصوين مسئله را ادامه دادند تا سرانجام دولت فدرال قانون به رسمی ایگری پس از دیكیتلف مخ

ی از شوهر  در قانون ازدواج اسمیعنی. ها قائل نبود تين جنسي بینوشته شده بود اما اختالفقانون ر يي آانادا قبل از تغین مهاجرتياگر چه قوان

 .  شناسدیت مي آانادا را به رسمی قانون های ازدواجی است آه اداره مهاجرتهیبد.  بكار نرفته استمذآریا نث ؤمهمسر 

 : ییرآانادايت شناختن ازدواج غين به رسمي قوانیچگونگ

دا باشند و به غير از این، اشاره ای به این ازدواج ها باید هم مطابق با قوانين کشوری که ازدواج در آنجا صورت گرفته و هم مطابق قوانين ازدواج کانا

 . جنسيت در این تعریف وجود ندارد

است يك سیود، این کشور ت شناخته شي به رسمیگری پس از دیكی آانادا یها التین دو همجنس در اي آه ازدواج بیك سال قبل از زمانی بًایتقر

شد  یت شناخته ميل خانواده به رسميواج دو همجنس فقط در حد تشكش گرفت آه درآن ازدي همسردر پ)حمایت( پنگیموقت در مورد اسپانسر

 ... . ن پناهنده و ی  اعتبار بود چه برسد به مهاجری بیاز نظر اقتصاد) یی ازدواج آانادایحت( ازدواج دو همجنس یعنی). شترينه ب(

ن دو ي توانند ازدواج بینكه چرا آنها نمیشخص در مورد ا نامیحاتي صحبت آردم و آنها به من توضی اجتماعسياستیران بخش  با مدین بارمن چند

 .ت بشناسند دادندي را به رسمیا خارجی ییهمجنس آانادا

ی  قانونین دو همجنس را همانند ازدواج عاديدولت فدرال آانادا ازدواج ب) ٢٠٠۵ سال ینوزدهم جوال(  آهین مسئله از زمانید آه ايآن ی فكر محتمًا

 .ش گرفتنديپهم ین مورد در ا را است موقتيآنها همان س. ديآن یم اشتباه ؛آرد، حل شد

در (ن دو همجنس ي بی قانونیها  صادر آرد آه در آن تمام ازدواجی آانادا بخشنامه ایاست اجتماعيس سي بود آه رئ٢٠٠۶ دسامبر سال ١٨خ یدر تار

 اداره مهاجرت یبرا) كا انجام شده اندیالت ماساچوست در آمری و ای جنوبیقایا، آانادا، آفريك، اسپانی هلند، بلژی آه در آشورهاییحال حاضر آنها

 . شد یت شناخته ميآانادا به رسم

زا آه از ی از افسران مسئول صدور وی آه برخین معنیبه ا.  بوديير نكرده تغ٢٠٠٧ن مورد تا دسامبر سال یاست موقت آانادا در ايسفانه سأمت

 .آنند یرا اجرا م ٢٠٠۶همان مقررات پيش از ستند هنوز ی خبر ه ب٢٠٠۶دسامبر ١٨بخشنامه 

وال آردم ئ نشسته بودم و عصر آن روز از او سیاست اجتماعير سیك آنفرانس مربوط به مهاجرت درآنار مدی VIP من در٢٠٠۶ن گذشته در نوامبر یاز ا

ان صادر شد ی آه سه هفته بعد از آن جریبخشنامه ا.  آردمتیان وجود دارد شكای آه دربرابر ازدواج همجنسگرایضيو در مورد نقض قانون و تبع
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 .ر نبودميثأی تنه بين زمیآنم آه در ا یبه هر حال فكر م. گران بوده استیت دیت من و شكای بخاطر همسو شدن شكااحتماًال

 .ن دو همجنس از نظر اداره مهاجرت مورد قبول استي بی قانونیها  ازدواجیدر حال حاضر تمام

 ملزومات و ید تمامی آه هر دو طرف ازدواج باین معنیبه ا.  آه انجام شده معتبر باشدید در محلیازدواج با. ف ازدواجیم به تعرید برگردی بانجایدر ا

.  احراز آندط ملزوم راید شرایا اگر ازدواج در آانادا صورت گرفته باشد بایو . ت آرده باشندی آه ازدواج در آن صورت گرفته را رعای آشوریها تیمحدود

 .ر استین امر امكان پذی آشورها ایكه در بعضيتوانند ازدواج آنند درحال ی مثال خواهر و برادر در قانون آانادا نمیبرا

نگونه افراد به ی ازدواج اینست آه اداره مهاجرت برای انجام داده اند جالب باشد ای جنسی عمل جراحی آسانی برا استی آه ممكنمسئله ا

رد مورد توجه يگ ی صورت میت فرد بعد عمل جراحي آه در جنسیريي تغیعنی، یآند نه بعد از جراح یهنگام تولد داشته اند توجه م آه یتيجنس

 .باشد ینم

ادا  اما مانند آشور آانند ازدواج دو همجنس قائلی را براین ازدواج عادي از قوانی بعضنيزی آلمان و انگلستان  مذآور ، آشورهایر از آشورهايبه غ

 . برای ازدواج غير همجنس به رسميت نمی شناسندها دارند را  رهمجنسي آه ازدواج غیازاتي امتیتمام

 وال معموًالئن سیسفانه پاسخ اأيم؟ مت آانادا ازدواج آنیها  از سفارتیكیم دريتوان یا ما میآ: ن است آه ی امطرح می شود  آه معموًالیوالئس

رد آه سفارت در آن قرار دارد و يگ ی صورت مین آشوريشود تحت قوان ی آه در سفارت آانادا انجام مییها دواجل آه ازين دلیباشد به ا ی میمنف

 .شود ین آانادا نميشامل قوان

 شما ی ملیست آه آشوريمهم ن. شناسد یت مي مهاجرت به رسمیان را برای همجنسگرای قانونیها به هرحال اداره مهاجرت آانادا تمام ازدواج

 اداره مهاجرت آانادا ی درخواستنامه هاید حتما در تمامیا نشناسد فقط شما بایت بشناسد ين ازدواج را برسمید ايآن ی می آه در آن زندگییا جای

 . دي آنیزوجه خود را معرف

 نك يشتر به لي آسب اطالعات بیبرا

asp.index/manuals/resources/english/ca.gc.cic://phtt 

 نكيد با مراجعه به ليتوان یباشد را م ی آه مخصوص موارد ازدواج مین قسمتيهمچن. ديمراجعه آن

pdf.e02op/op/manuals/resources/english/ca.gc.cic://http 

 .ديدا آني پ۵-۴١ تا ۵-۴٠ و ۵-٣٢ تا ۵-٢٧ن يد بيتوان ی مربوط به ازدواج را میها قسمت. ديافت آنیدر

د يتوان ی م.يدد درباره آنها اطالعات آسب آنیاج داري آه احتیموضوعات مختلف هستم، موضوعات مطرح کردن یشنهادات شما برايمن به دنبال پ

 .دي من بفرستی   براca.Cheraq@gayimmigration شنهادات خود را به آدرس يپ

 .یلي و فامیشاوندین اداره مهاجرت آانادا در مورد روابط خويست بر قوانینده مروریموضوع ماه آ

 به عهده بگيرند،ی اداره مهاجرت ل درخواستنامه هايمر تكم شما را در ایندگینمامی توانند  آه ی در مورد اشخاصیرا اطالعاتي اخCICسازمان 

 :منتشر  آرده است

asp.rep-verify/representative/information/english/ca.gc.cic://http. 

ا ی آانادا و ی قانونی از وآالد حتمًایرند بايگ ی پول مCIC شما در یندگیا نمای و ی آمك آردن به امور مهاجرتی آه براید اشخاصيبه خاطر داشته باش

 . باشندCSIC سازمان یاز اعضا
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 فراخوان کمک به مهدی ندامی زندانی دو جنسه برای رهایی از زندان

  وکيل مهدی ندامی–محمد مصطفایی 

 

 از استان لرستان در حال حاضر در زندان اوین و به دليل وضعيت خاصش در انفرادی محبوس است او يكسـالش                      ١٣۶۵ال  مهدي ندامي فرزند عظيم س    

بود پدرش را از دست داد و در سن شانزده سالگی مادر فوت آرد پس از فوت مادرش دیگران او را طرد نمودنـد او بـه دليـل دو جنسـه بـودن نتوانسـت                                    

آمد و دوست دو جنسه ای یافته و با وی در یک منزل اجاره ای زندگی می کرد تا اینکه در سال گذشـته اتفـاقی بـرای وی       ادامه تحصيل دهد به تهران      

 :مهدی در تشریح این اتفاق می گوید . رخ می دهد 

، ونـك ، پـارك دانشـجو     محمد و مرتضي آمدند تحت طاوس چون مي دونستند جاي دو جنسه ها اونجاست اونجـا و آريمخـان      ١۶/١٠/١٣٨۵در تاریخ   « 

گفتم دو جنسه ام من نمي تونم با شما بيايم ولي مي خوام به من از نظر مالي آمك آنيد اونها من را بردند به منزل مرتضي  ، من را انداختند داخـل                   

ر زجر مي آشيدم تـا چنـد سـاعت دسـت و        و درب را قفل آردند من را داخل اطاق خواب بردند و تا ظهر بود من را مورد آزار و اذيت قرار دادند من تا ظه                         

پاي من را آه بسته بودند باز آردند من را لخت آرده بودند رفتم تا درب را باز آنم ديدم بسته است من را گرفتند زدند خواستم داد و فرياد آنم يكي از                              

يادم افتاد چاقو پيشم است من چاقو را نشون دادم و           آنها آه خيلي هيكلي بود من را آتك زد يه چاقوي آوچك براي ميوه آه خيلي آوچك بود داشتم                    

گفتم اگر بيايي نزديكم درب را باز نكني خودم را مي زنم مرتضي بدتر حمله آرد ولي محمد آنار ايستاده بود و من نفهميدم چي شد يـك دفعـه ديـدم                                

ردارش من را سوار تويوتا آرد و با يـك قمـه مـرا تهديـد آـرد مـن را       سرش را آورد پايين و ديدم سرچاقو يك ذره سياه و خون آلوده او به برادرش زنگ زد ب                  

آالنتري بردند و گفتند آه چيزي نگويم بعد مرا بردند آالنتري ، من تونستم مقداري از حرفهايم را بزنم تا اينكه برادرش آمد و نتوانستم حرفي بزنم بعد                    

 .من را بردند دادسراي ارشاد و از آن زمان فرستادند زندان 

 وارد زندان شدم در حال حاضر من را در سوئيت نگهداري مي آند آنجـا انفـرادي اسـت از صـبح تـا شـب هـيچ آـاري نمـي آـنم در اينجـا                                      ٢٣/١٠/٨۵از  

 متر است دستشويي و حمام هم داخل همانجاست بـراي شـام و نهـار مـن را مـي          ٩اعصابم خرد شده نه هوا خوري مي برند اطاقي آه من هستم             

 . و غذا مي دهند و درب را مجدد مي بندند بردند بيرون

من هيچ آس را ندارم و زندانم براي من خيلي سخت است دوست دارم از زندان بيارين بيرون و از اين وضعيت و گرفتاري نجات پيدا آنم آارآنم و پـول                               

هـا هسـتم خـودم دوسـت دارم عمـل آـنم و ازدواج آـنم        تا به حال هيچ آس و هيچ انجمني به من آمك نكـرده ، االن تنهـا و تن       . تهيه آنم و عمل آنم      

 .خيلي دوست دارم مثل يه مادر باشم و ازدواج آنم اين آرزوها را بايد به گور ببرم 

رفتـار مسـئولين بـا مـن بـد اسـت اآثـر              : وی مـی گویـد      . مهدی حاضر است به خاطر عمل جراحی و تعيين وضعيت خود کليه اش را به فروش رسـاند                   

از پيش من رد مي شدند به من توهين مي آنند نمي دانم چه آار آنم در زندان بـه مـن زيـاد اهميـت نمـي دهنـد از زنـدان خسـته شـدم                           زندانيها آه   

 .اعصابم خورده تحمل ندارم هيچ هم صحبتي ندارم 

نم گلهـاي پـرده را مـي شـمارم      مي خوابم و بعد بيـدار مـي شـوم سـوئيت را نگـاه مـي آـ       ١٠شبها تا صبح بيدارم و فقط فكر مي آنم صبح تا ساعت            

 » .آاشكي من را درآم مي آردند هيچ آس من را درك نمي آند 

 

 دادگاه عمومی تهران به دوسال حبس و پرداخت دیه در حدود هجده ميليون و پانصـد هـزار تومـان محکـوم                       ١٠٨٨مهدی توسط شعبه    

هم اکنـون مهـدی در زنـدان بـوده و     .  ده ماه تخفيف داد  دادگاه تجدیدنظر حبس وی را به ٣۶شده است با درخواست تجدیدنظر شعبه       

  . برای نجات وی از زندان نياز است مبلغ دیه پرداخت شود

  تهران٩/٩/١٣٨۶
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 سمينار بررسی موانع رعایت و ترویج حقوق بشر در ایران

 رــشـوق بــقـی حـرانــت ايــيـعـمـج 

 منزلت انسانی برای همهصلح، عدالت و

 

 صتمين سال اعالميه جهانی حقوق بشربه مناسبت ش

 برگزار می کند) شمال کاليفرنيا(جمعيت ایرانی حقوق بشر 

 سمينار بررسی موانع رعایت و ترویج حقوق بشر در ایران

  در سن خوزه کاليفرنيا٢٠٠٨ جون ٢٢ تا ٢٠

 

 – دکتر ژاله پيرنظر – دکتر ناهيد مظفری –د کریمی حکاک  دکتر احم– دکتر رضا افشاری – دکتر منصور فرهنگ – دکتر کریم الهيجی –مهرانگيز کار 

 – مهدی کوهستانی – بهاره منشی رودسری – دکتر هادی قائمی – ایرج مصداقی – منيره برادران – پرستو فروهر – فریبا داودی مهاجر –الهه امانی 

 حسين ماهوتيها – آرشام پارسی – آراز فنی –تر سهيال وحدتی  دک– دکتر عليرضا عزیزی – محمدرضا معينی – ندا شهيد یزدی –دکتر انتونی چيس 

 . دکتر کاوه احسانی–

 

در چهار دهۀ گذشته، ایرانيان معترض به استبداد حاکم بر کشور، در افشای نفی و نقض حقوق بشر فعال بوده ودر جلب توجه جهانيان به ماهيت ضد 

 .قابل تقدیری داشته انددموکراتيک عناصر ومنافع مسلط بر ایران دست آوردهای 

با وجود این . در سالهای اخير، اینگونه فعالييتها گسترش یافته و دفاع از حقوق بشر برای دگر اندیشان ایران ارج و اولویت بيسابقه ای یافته است 

 است و بندرت دیده ميشود که تحول اميد بخش، هنوزتعدادایرانيانی که بطور مستمر و مشخص برای ترویج فرهنگ حقوق بشر کوشش ميکنند اندک

در دو دهۀ اخير، . برخورد با وضعيت حقوق بشر در ایران از محکوم کردن رژیم و متهم کردن صاحبان قدرت به شقاوت و قانون شکنی فراتر رود

وجه ناظرین بين المللی را جلب نموده پژوهشگران ایرانی و غير ایرانی تحقيقات بد یع و بارزی در باره وضعيت حقوق بشر در ایران منتشر کرده اند که ت

بخش عمده ای از گزارشهای مستند در باره نقض حقوق بشر در ایران بوسيله . ولی ایرانيان مقيم خارج به اینگونه مطالعات توجه کافی نداشته اند

 .استسازمانهای بين المللی تهيه و منتشر شده و کمک جامعه ایرانی به این سازمانها بسيار ناچيز بوده 

در باره وضعيت حقوق ) non-partisan(هدف جمعيت ایرانی حقوق بشر در شمال کاليفرنيا در برگزاری این سمينار طرح بحثی گسترده و فراجناحی

مه کرده ایم در که ما فعال آن را فرا جناحی ترج) non-partisan(واژه . بشر در ایران و کندوکاو چالشهائی است که در برابر فعاالن حقوق بشر قرار دارد

 .جوامع باز به بينش و عملکرد مافوق مواضع و تمایالت خاص ایدئولوژیک اطالق ميشود

فراجناحی بودن در رابطه با حقوق بشر به معنی بيطرفی، غير سياسی و یا غير ایدئولوژیک بودن نيست، بلکه مفهوم آن بر این فرض استوار است که 

 روند تکامل و تعيين معيار ها و ارزشهای حاکم بر زندگی انسانها، تصميمات حقوقی و مدنی باید متاثر از اصول در رابطه بين مردم و دولت و نيز در

گفتن ندارد که تاکنون هيچ کشوری تمامی اصول مندرج در اعالميه جهانی حقوق بشر را مراعات نکرده . مندرج در اعالميه جهانی حقوق بشر باشد

لذا اگر تجربيات تاریخی . ه مراعات این اصول است که درجه ّمدنيت ویا دموکراتيک بودن هر جامعه ای را تعيين ميکنداست و این نزدیکی یا دوری ب

رامعيار قرار دهيم، آن دسته از احزاب و گروههائی که دستيابی به خواسته های خود را فقط از طریق بکارگيری روشهای دموکراتيک ميسر ميدانند، 

برگزارکنندگان سمينار بر این باورند که نهضت نوپای . حی از حقوق بشر را متّمم و مّکمل برنامه ها و فعاليتهای خود محسوب دارندباید حمایت فرا جنا

 .دموکراسی ایران نياز مبرمی به اشاعه اهميت سياسی و اجتماعی بينش و رفتار فراجناحی با مسائل و مقوالت حقوق بشر دارد

که گفتمان حقوق بشر را از توجه منحصر به عملکرد و ادعا ها و توجيهات حکومت فراتر برده و چالشهائی را که در زمينه هدف دیگر سمينار این است 

های رفتاری و فرهنگی و تاریخی در برابر رعایت و احترام به حقوق بشر در جامعه ایران قرار دارند مورد مطالعه قرار دهد، چرا که کوتاهی در شناخت، 
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ج نهادن به تّکثر عقيده و سليقه و گوناگونی اولؤیت های ارزشی در جامعه تنها به صاحبان قدرت سياسی و توده های مردم محدود نبوده، پذیرش و ار

ی تفکيک ما بر این باوریم که بر خورد قاطعانه با این واقعيت بخش. بلکه در رفتار و گفتار بسياری از دگر اندیشان و مخالفين رژیم حاکم نيز متبلور است

 .ناپذبر از مبارزه برای ترویج فرهنگ حقوق بشر و حرکت بسوی دموکراسی است

البته بر این نکته باید تاکيد کرد که در هنگام دفاع از قربانيان نقض حقوق بشر در قلمرو سياسی و اجتماعی و یا برخورد با تبعيضات قضائی توجه ما به 

واهد بود، ولی وقتی که سخن از اصول حقوق بشر و یا شکستن تابوها و عادات تبعيض آميز سنتی نهاد های حکومتی و مسئولين دولتی معطوف خ

 .به ميان مياید، ضروری است که بحث با نگاه انتقادی به خویش و جامعه ایران توأم باشد

ج در آمده است، اما استبداد حاکم برکشوراجازه بسيار دلگرم کننده است که گفتگو در باره حقوق بشر در بين دانش آموختگان ایرانی بصورت امری رای

این فرصت تاریخی برای ایرانيان . نميدهد که فعاالن درون مرز سازمانی تشکيل دهند و اعتقادات و خواستهای خود را در سطح جامعه مطرح کنند

شورکوششهای خود برای دفاع از مبارزان درونمرز و ارتقاء مهاجر و تبعيدی وجود دارد و ارتباطات اینترنتی امکان پذیر کرده است که فعاالن خارج از ک

 .فرهنگ حقوق بشر در جوامع ایرانيان را در تماس و مشورت مستمر با همفکران و همرزمان خود در داخل کشور به پيش برند

محل این . دارکات سمينار را شروع کندتصميم دارد بزودی فعاليتهای الزم برای تهيه مخارج و ت) ١(جمعيت ایرانی حقوق بشر در شمال کاليفرنيا

 . خواهد بود٢٠٠٨گردهمائی سه روزه درشهر سن خوزه در ایا لت  کاليفرنيا و زمان آن از بيستم تا بيست دوم  ژوئن سال   

 :موضوعات کلی مورد نظر ما برای سمينار بقرار ذیل اند

 مفهوم  برخورد فراجناحی با مسائل حقوق بشر -١

  و اجتماعی ارتقاء حقوق بشرموانع فرهنگی -٢

 مبارزات زنان و حقوق بشر -٣

 شکنجه و اعدام در سيستم قضائی حاکم -۴

 قوانين الئيک، ارزشهای مذهبی و حقوق بشر -۵

 کارکودکان، اعدام نوجوانان و حقوق بشر  -۶

 تمایالت عام نسبت به شکنجه و اعدام متهمين و محکومين جنائی -٧

 يتهای مذهبی، قومی، جنسیحقوق شهروندی و اقلي -٨

 شرایط کار، فقر و حقوق بشر -٩

 نهادینه کردن ترویج و ارتقاء حقوق بشر -١٠

 روابط بين المللی و حقوق بشر -١١

  بشر آلودگی محيط زیست و حقوق -١٢

 حقوق بشر در رفتار و بينش گروههای مخالف رژیم حاکم -١٣

 حقوق بشر در ادبيات فارسی -١۴

عالقمندان . کس کننده مسائل و چالشهای کلی برنامه سمينار هستند و هریک از آنها ميتواند مبدأ طرح سئوالت مشخص تر باشداین موضوعات منع

 ١۵-١٠به شرکت در اين سمينار ميتوانند در چارچوب یکی از این مقوالت کلی موضوع مشخصی پيشنهاد کنند که برای نگارش یک مقاله تحقيقی 

ما از همه حاميان و فعاالن حقوق بشر، بویژه پژوهشگران و نویسندگان وفعاالن سياسی و . مناسب باشد) نگليسی فارسی یا ا( صفحه ای 

چکيده ای حداکثر یک صفحه ای در باره موضوع ) ارائه رساله ويا شرکت در ميز گردهای بحث(اجتماعی دعوت ميکنيم که برای شرکت در اين سمينار، 

یميل کنند تا ما بتوانيم بر مبنای پيشنهادات رسيده، موضوعات و ترکيب ميز گردهای بحث را تنظيم کنيم و با شرکت کنندگان مورد نظر خود را برای ما ا

 .در آنها تماس بر قرار نمائيم 
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ی و اصول مندرج در اعالميه جهانی حقوق  توسط گروهی از ایرانيان متعهد به مبان٢٠٠٣جمعيت ایرانی حقوق بشر در شمال کاليفرنيا، در سال  -١

در چهار سال گذشته، این جمعيت با برگزاری سخنرانی ها، تجمعات اعتراضی، نامه . بشر و دیگر ميثاق های مربوط به ان تشکيل شده است

ر عليه نقض حقوق بشر های اعتراضی به سازمانهای مدافع حقوق بشر و کميساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمع آوری امضا ب

این . در ایران، برگزاری آکسيون های سراسری در حمایت و دفاع از حقوق زنان، کارگران، زندانيان دگر اندیش و اقليت ها فعاليت کرده است

 . در ایالت کاليفرنيا به ثبت رسيده است٣٠١١٢١١جمعيت با شماره 

 .اساسنامه این جمعيت از این قرار است

 :اساسنامه

ت ایرانی حقوق بشر، سازمانی است غير انتفاعی، فرا جناحی وغير دولتی که برای گسترش، آموزش و دفاع از حقوق شناخته شده در جمعي

این جمعيت شبکه ای از ایرانيان آمریکائی است که متعهد به تحکيم فعاليت های . اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای مربوط به آن فعاليت ميکند

جمعيت ایرانی حقوق بشر، معتقد است رعایت قوانين حقوق بشر و احترام به شان و منزلت انسانی ميتواند از . در ایران استحقوق بشر 

ما معتقدیم هرکس حق دارد که خواستار آن باشد که در صلح، عدالت وبا منزلت . خودکامگی، افراط گرائی، عدم مدارا و خشونت جلو گيری کند

 .  برای حفظ استقالل خود ازهيچگونه کمک های مالی دولتی استفاده نميکنداین جمعيت. زندگی کند
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IGLHRC Announces 2008 Felipa de Souza Award Winners 

Date: March 4, 2008 

For Immediate Release 

Contact: Hossein Alizadeh, IGLHRC Communications Coordinator, 212-430-6016 

Sarah Tobias, IGLHRC Communications and Research Manager, 212-430-6034 

 

(New York, NY, March 4, 2008) - The International Gay and Lesbian Human Rights 

Commission (IGLHRC) announced today that it would award its 2008 Felipa de Souza 

Award to two outstanding nominees—the Iranian Queer Organization (IRQO) and Chilean 

trans activist Andrés Ignacio Rivera Duarte. IGLHRC’s Felipa Award recognizes the courage 

and effectiveness of groups or leaders dedicated to improving the human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender, 

intersex (LGBTI) and other individuals stigmatized and abused because of their sexuality or HIV status. Each award 

winner will receive a $5,000 stipend. The awards will be presented at a special ceremony in New York on April 28, 2008. 

 

“We are so honored this year to be able present this award to two extraordinarily powerful voices for LGBTI human 

rights,” said Paula Ettelbrick, IGLHRC’s executive director. “IRQO provides absolutely vital assistance for lesbian and gay 

Iranians fleeing the threat of death in their home country, literally helping to save and rebuild countless lives and Andrés 

Rivera has been an enormously courageous pioneer for the rights of trans people in Chile. It is truly our pleasure to 

honor all that these remarkable activists have done to promote human rights and dignity for LGBTI people.” 

 

In 2005, Andrés Ignacio Rivera Duarte, a trans man, founded Organización de Transexuales por la Dignidad de la 

Diversidad, the first NGO in Chile dedicated to fighting for trans people’s rights, which he currently heads. He has worked 

with government and the local health system to facilitate the evaluation, treatment and surgery of trans people, and 

organized the first Rancagua debate on the Civil Union Pact. But his work is not just with high-level officials; he also 

provides direct support to sex workers—visiting them nightly to distribute coffee, food and information about HIV/AIDS. 

Himself the victim of employment discrimination, he fought a landmark lawsuit, bringing issues of gender identity into the 

public view, finally winning the right for trans people to legally change their name and sex in 2007. 

 

Founded in 2001 as the Rainbow Group, and known as the Persian Gay and Lesbian Organization until 2006, IRQO serves 

as the representative of thousands of Iranian queers, giving visibility to a population the Iranian government is 

aggressively trying to silence. Based in Toronto, Canada, with members working out of Europe and Iran, IRQO has 
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played a key role in documenting LGBT rights violations in Iran and in mobilizing public opinion to pressure Iranian 

authorities to end the inhumane treatment of sexual minorities. The organization also helps gay and lesbian refugees 

around the world to fight deportation orders that would return them to Iran—where they could face torture or the death 

penalty—and helps them obtain asylum in friendly countries. IRQO strives to increase the self-esteem of Iranian queers 

by offering phone counseling inside Iran and raising awareness of homosexuality in the Persian-speaking media. 

 

“We are thrilled that the international community has come to acknowledge the LGBT rights struggle in Iran,” said 

Arsham Parsi, IRQO’s executive director. “We can no longer claim that no one cares about our plight. This is not an 

award just for IRQO. We accept this award on behalf of all Iranian queers who have been long fighting for their basic 

human rights. The stipend will allow IRQO to continue its campaign for human rights and to challenge homophobia in 

Iran.”  

 

“I receive this award with humility and honor,” said Andrés Rivera. “On behalf of murdered trans people, of those who 

fight to build a more egalitarian and fair world, and of those trans people who day-by-day live with the pain of not being 

considered human beings.”  

 

Nominations for the Felipa Award are solicited each year from activists around the world. Nominees go through a rigorous 

review by the staff, board and the International Advisory Committee of IGLHRC. The award embodies the spirit of Felipa 

de Souza, who endured persecution and brutality after proudly declaring her intimacy with a woman during a 16th 

Century inquisition trial in Brazil. 

 

Previous Felipa Award winners include: the Blue Diamond Society (BDS) of Nepal; Rauda Morcos, founder of ASWAT 

(Voices) the first group for Palestinian lesbians; Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ), the first organization to push for 

the human rights of LGBT people in Zimbabwean society and to provide counseling services and HIV/AIDS prevention 

campaigns; Simon Tseko Nikoli, the famed LGBT/HIV activist from South Africa; Jamaica Forum for Lesbians, All-Sexuals 

and Gays, whose leader Brian Williamson was murdered in 2004; Lohana Berkins, a globally recognized transgender 

activist from Argentina; and Maher Sabry, the Egyptian activist who notified IGLHRC of the arrests of the Cairo 52, a 

group of 52 men who were arrested by the Egyptian police at a Cairo gay nightclub in 2001. 

For more information regarding IGLHRC’s Felipa de Souza Award and its A Celebration of Courage events, visit: 

www.iglhrc.org 

http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/section.php?id=5&detail=835 
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A Seminar on the Impediments to the Observance and Promotion of Human Rights in Iran 

Iranian Society for Human Rights 

Peace, Justice and Dignity for All 

June 20 – 22, 2008 San Jose, CA, City Hall 

Mehrangiz Kar, Dr. Karim Lahiji, Dr. Mansour Farhang, Dr. Reza Afshari, Dr. Ahmad Karimi Hakak, Dr. Nahid Mozafari, Dr. Jale Pirnazar, 

Elahe Amani, Fariba Davodi Mohajer, Parastu Foruhar, Monire Baradaran, Iraj Mesdaghi, Dr. Hadi Ghaemi, Bahare Monshi Rudsari, 

Mehdi Kuhestani, Dr. Antoni Chis, Neda Shahid Yazdi, Mohamadreza Moeini, Dr. Alireza Azizi, Dr. Soheila Vahdati, Araz Fani, Arsham 

Parsi, Hossein Mahutiha, Dr. Kaveh Ehsani. 

 

In the past four decades, dissident Iranians, both inside and outside the country, have exposed violations of human 

rights in Iran, calling for international attention to the Iranian states’ abuses of power. In recent years, such activities 

have been expanded and defense of human rights has gained unprecedented urgency among dissident Iranians. While 

this development is encouraging, the number of Iranians engaged in such activities in a sustained manner remains small 

and those who are involved rarely go beyond condemning the state authorities for committing illegal and cruel acts. 

There is an impressive body of scholarly studies about the human rights situation in Iran, but few Diaspora Iranians are 

familiar with these works or have done much to support or praise their authors. Similarly, the bulk of the documented 

reports about human rights violations in Iran have been produced by international human rights organizations with little 

material assistance from Iranians.  

Iranian Society for Human Rights in Northern California plans to organize a seminar in order to generate an inclusive and 

non-partisan discussion among interested Iranians on the problems and challenges facing human rights activists in Iran.  

The idea of a non-partisan struggle for human rights or democracy is very new to our political culture. While recognizing 

that non-partisanship is not opposed to or a substitute for partisanship, the proposed seminar will explain the central role 

of non-partisan agents and agencies in promoting a culture commensurate with the idea of human rights. It is true of 

course that there can be no struggle for human rights or democracy in a country without partisan politics or competing 

social agendas.  It is equally important, at the same time, that non-partisan defense of human rights should transcend all 

partisanship. Leaders of political groupings or parties can also be non-partisan defenders and promoters of human rights 

and democracy. An open society needs human and civil rights associations whose goals, strategies and tactics are strictly 

non-partisan.  

The proposed seminar intends to go beyond routine condemnations of the Iranian state and devote some attention to 

human rights deficits in the context of Iran’s history, culture and society. To be sure, when defending victims of human 

rights abuses in the political realm, or critiquing prejudicial state policies, our activities must be directed at the institutions 

of the regime and public officials. But when it comes to promoting a culture of human rights or debunking the traditional 

taboos and discriminatory practices rooted in the culture, we need to observe and advocate a self-critical approach as 

well. We need to recognize that cultures embody values of identity and solidarity, as well as practices that perpetuate 

privilege and exclusion.  

We need to take our discourse of human rights beyond concerns about state behavior and begin to view the challenges 

facing us from cultural and historical perspectives. Failure to appreciate the diversity and pluralism of Iranian society is 

not limited to holders of political power; it even permeates the discourse and behavior of many dissident elements of our 

people, and we need to counter this reality in a systematic fashion. It is of course heartening that conversations on 
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human rights have become routine among educated Iranians, even though clerical despotism has made it extremely 

difficult for them to transform their vision into a sustained project. Diaspora Iranians now have the opportunity to do so 

and the Internet has made it possible for them to do it in constant contact with like-minded Iranians inside the country.  

Iranian Society for Human Rights in Northern California(1) will soon begin a fund raising drive and preparation for the 

seminar. The seminar will be held on June 20-22, 2008 and it will take place in San Jose, California. 

The general topics to be considered for the seminar’s discussions are the followings: 

1- The concept of non-partisan human rights activism   

2- Socio-cultural impediments to the cultivation of respect for human rights 

3- Women’s struggle for human rights 

4- Torture and capital punishment in Iran’s judicial system 

5- Secular laws, religious values and human rights 

6- Child labor, juvenile execution and human rights 

7- Popular attitudes concerning torture or death penalty for convicted criminals  

8- Rights of citizens and religious, ethnic and sexual minorities  

9- Work, poverty and human rights 

10- Institutionalization of human rights activism 

11- Human rights issues, national foreign policy and international organizations 

12- Environmental politics and human rights 

13- Respect for human rights among opposition groups 

14- Human rights in Persian literature 
 

These topics reflect the general issues and challenges facing Iran’s human rights movement and each one of them can 

be the basis of some specific questions that concern the activists, scholars or analysts. We invite all individuals interested 

in participating in this seminar to e-mail us a brief abstract of an issue or question that they wish to address in a 10-15 

page essay or research paper. We particularly appeal to those working in social sciences, literature, arts and humanities, 

as well as activists and journalists to consider our invitation (presenting a paper or participating in panel discussions) and 

send us their suggestions for elevating the quality of the seminar and making it a learning and inspiring experience for all. 

In anticipation of such a gathering, we hope to receive encouraging responses from interested Iranians so that we can 

begin to organize the presentations and panel discussions and establish contact with potential participants. 

Please e-mail us at: koshesh@aol.com  
 

---------------------  

1- Iranian Society for Human Rights was established in 2003 by a group of Iranians committed to the sanctity and 

advancement of the Universal Declaration of Human Rights and related United Nations Human Rights Conventions. In the 

past four years, the Society has been active in defending and promoting human rights principals by organizing lectures, 

protests, petition drive and appealing to the United Nations High Commissioner for Human Rights and other international 

human rights organizations. The Society has also responded to numerous international calls for action in support of 

prisoners of conscience and other victims of human rights abuse, as well as the rights of women, workers and ethnic, 

religious and sexual minorities. Iranian Society for Human Rights is registered as a non-profit organization in the state of 

California. 
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Mission: 

IS4HR is a non- profit, non- partisan and non-governmental Human Rights group working to promote and provide a 

better understanding of the rights defined in the Universal Declaration of Human Rights and all other international 

covenants. IS4HR is a network of Iranian-Americans committed to strengthening advocacy on human rights issues in Iran. 

IS4HR believes that building respect for human rights law will ensure that individuals are treated with dignity and will 

thus curtail tyranny, extremism, intolerance, and violence. We believe that every individual has the right to live in peace 

and with justice and dignity. In order to maintain our independence, we accept no government funding. 
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The issue is torture 

When talking about Iranian asylum seekers, activists should be careful not to play the Home Office's game 

Scott Long 

March 31, 2008  

 

Anyone who has spent, as I have, long hours over two years listening to Iranian tales of torture 

would know just how the controversy over Mehdi Kazemi's asylum claim misses the point. 

 

George Galloway says gays are not executed in Iran, just rapists. Peter Tatchell says Galloway 

spouts "Iranian propaganda". Neither gets at the gist of Mehdi's case, or of Britain's broken 

obligations with regard to torture under international law. 

 

Let's start with the facts. 

 

Homosexual conduct in Iran can get you the death penalty. Penetrative sex acts between men can bring death on the 

first conviction; non-penetrative activity, up to 100 lashes. Women earn floggings on the first three convictions; four 

strikes and you die. 

Iran's penal code requires four reiterated confessions, or the eyewitness testimony of four "righteous men", to prove 

lavat, or sodomy. Yet judges are allowed to guess and infer. Moreover, police helpfully provide the witnesses: raiding a 

party in Isfahan in May 2007, they brought along four men, presumably righteous, to watch. 

 

Torturing and killing gays is legal in Iran: you don't need to view the bodies to prove it. International law bars Britain 

from returning people to the risk of torture. Britain must give gay Iranians asylum. 

 

Yet despite this clarity, confusion hangs over the situation in Iran. Some activists, trying sincerely to help Mehdi, are 

helping the British government off the hook. 

 

Peter Tatchell is wrong to assert, without real evidence, that gay men are routinely hanged in public; that mass 

"pogroms" have led to mass executions in recent years; or that fake rape charges are regularly tacked on to charges of 

consensual homosexual acts. Nor should anyone's asylum case hinge on such claims. The last documented death 

sentences for consensual homosexual conduct in Iran were handed down in March 2005. It is not known whether they 

were carried out. Ramping up the allegations means accepting the government's exaggerated standards of proof. And it 

can backfire - against people in Iran. 

 

Europe and the US have seen a public campaign in recent years to identify executions - often random ones - in Iran as 

killings of gay men. Pictures of the horrific public hanging in Mashhad in 2005 of Ayaz Marhoni and Mahmoud Asgari - 

convicted, in all likelihood, of the rape of a 13-year-old boy while both were minors - spread virally round the world like a 

postmodern Pieta. Monstrous, yes: but there is no conclusive evidence that they were gay or that consensual homosexual 

acts had anything to do with their judicial killing. In the months after that, campaigners in the US and Europe repeatedly 

claimed, without evidence, that hangings for rape in Iran were actually a "pogrom" against gay men. One US paper 

claimed four men were hanged for "being gay". They turned out to have been convicted of the rape of a woman and 
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three girls - 10, 7, and 8 years old. 

 

Such mistakes can have dire consequences. In November 2007 in Kermanshah, Makwan Mouloudzadeh, 20, faced the 

death penalty on false charges of raping several boys seven years before. His accusers retracted their claims. No 

evidence suggested he had committed any crime under Iranian law. 

 

However, European activists wildly seized on him as another "gay" victim. They organised a mass petition to 

Ahmadinejad for mercy for "the young Iranian gay". Their pleas sent an inadvertent message: Makwan was innocent of 

one capital crime, but Europe believed him guilty of another. On December 5, Makwan Mouloudzadeh, probably neither 

gay nor a rapist, went to the gallows. 

 

Why so much confusion? Why the need to find "gay" victims, even when it endangers a man already on death row? 

 

Emotion makes discussion difficult. People asking what the evidence really is are likely to be called "apologists for Iran". 

Britain's slammed asylum door indeed breeds desperation. It's crucial to remember, though, that the reason asylum 

authorities seek pretexts to reject gay Muslims isn't "Iranian propaganda": it's home-grown propaganda stoking fears of 

Muslim immigration. Activists must combat racism in Britain, not just repression in Iran. 

 

The most cogent answer, though, shows the failure at the heart of Britain's policies on asylum - and torture. Home Office 

minister Lord West said of Mehdi: "We are not aware of any individual who has been executed in Iran in recent years 

solely on the grounds of homosexuality. And we don't consider there was systematic persecution of gay men in Iran." 

 

In other words: no execution, no persecution. If you aren't dead, you're OK. This is a disastrous evasion of the UK's 

responsibilities under international law. 

 

Human Rights Watch has shown how Britain tries to redefine its obligations on torture, so it can send people back to 

states where they face grave risk. Usually it happens in the context of counterterrorism. But with gay Iranians, too, the 

government aims to change the rules, denying that legal torture is "persecution". 

 

The UK should recognise - as the Netherlands has done - that with a law prescribing death or torture for gay Iranians, 

they need not demonstrate the details of past persecution. Lift the burden of proof from Mehdi and his gay compatriots. 

End the threat of deportation. 

 

Activists, though, must avoid playing the government's torturous game. Don't let the Home Office define torture down till 

a corpse on a gallows is the only proof that counts. Hold Britain to its real obligations. Otherwise, it will remain complicit 

in persecution. 

 

Scott Long 

Director, Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Program 

Human Rights Watch 

Tel +1 212.216.1297 

E-mail longs@hrw.org 
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Private Homes Raided for ‘Immorality’ (March 28, 08) 

Human Rights Watch 

For Immediate Release  

Iran: Private Homes Raided for ‘Immorality’ 

Authorities Escalate Arbitrary Arrests, Harassment 

 

(New York, March 28, 2008) – The arrest of more than 30 men attending a party in a private home in the city of 

Esfahan signals renewed efforts by Iranian authorities to enforce “morality” codes, and highlights the fragility of 

basic rights in a country where police powers routinely undermine privacy, Human Rights Watch said today. 

 It urged Iranian authorities to release the men reportedly arrested in late February, and to drop charges against 

people accused of consensual homosexual conduct, drinking alcohol, and other related “morals” offenses. 

“When police routinely break down doors to enforce a brand of morality, it means a line has been crossed to invade people’s privacy at 

any time,” said Joe Stork, Middle East director at Human Rights Watch. “Iran’s repressive system of controlling people’s dress, behavior, 

and personal lives violates fundamental rights.” 

Sources inside Iran report to Human Rights Watch that on February 28-29, police in Esfahan raided a private home and arrested 30 or 

more men attending a party. They have been jailed for almost four weeks without access to lawyers and without charge. Police 

reportedly referred them to a forensic medical examiner to look for “evidence” that they have engaged in homosexual conduct. 

In May 2007, during a nationwide crackdown to enforce dress codes and conduct, police raided another private party in an apartment 

building in Esfahan. They arrested 87 persons, including four women and at least eight people whom they accused of wearing the 

clothing of the opposite sex. Victims told Human Rights Watch that police stripped many of them to the waist in the street, and beat 

them until their backs or faces were bloody. Several reportedly had bones broken. 

Of those arrested, 24 men were tried for “facilitating immorality and sexual misconduct,” as well as possessing and drinking alcohol. In 

June 2007, an Esfahan court found all of them guilty of various combinations of these charges. Most were sentenced to up to 80 lashes 

and to fines of 10 million to 50 million riyals (US$1,000-5,000). The verdicts are under appeal and have not yet been enforced. 

Sources in Iran have told Human Rights Watch that since the May 2007 arrests, police have intensified surveillance, harassment, and 

abuse against people connected to the 87 arrested men, or otherwise suspected of homosexual conduct. Several described being 

detained by police and interrogated to reveal contacts. 

According to one man’s account, police “poured water over me. … They threatened me, they said ‘cooperate with us.’ … They are after 

everyone, they said, ‘You are completing your gang, you are creating new members, where do you gather?’” They told me, ‘Go out 

and meet people.’ In essence, I should spy for them.” 

Human Rights Watch learned that in December 2007 at another private gathering in Esfahan, police arrested 16 more people, 

subjecting them to forensic examinations.  Authorities released them after four days in detention. 

Other reports indicate that in March 2008, Esfahan police entrapped several men over the internet by answering personal 

advertisements, and interrogated them to reveal the names of friends and contacts. Police found erotic pictures of men on another 
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man’s mobile phone after arresting him, and a court reportedly sentenced him to three years of imprisonment. 

Iranian law provides punishments up to death for penetrative same-sex sexual activity between men on the first conviction, and 

punishes non-penetrative activity with up to 100 lashes. Homosexual conduct between women is punishable with death on the fourth 

conviction. Iran’s Penal Code requires four reiterated confessions, or the testimony of four “righteous men” as eyewitnesses, to prove 

lavat, or sodomy. However, judges are permitted to accept circumstantial evidence or inference. At the May 2007 raid in Esfahan, 

police reportedly brought four civilian witnesses to prove that “immorality” was taking place. 

The last documented death sentences for consensual homosexual conduct in Iran were handed down in March 2005. It is not known 

whether they were carried out. In extensive interviews with men and women inside and outside Iran, Human Rights Watch has 

documented widespread patterns of arbitrary arrest and torture based on sexual orientation and gender identity. 

Western sources have suggested that charges of consensual homosexual conduct are converted to charges of rape in the Iranian 

judicial system, but Human Rights Watch has found no evidence of this. 

“In Iran, for some people, the spy at the bedroom window or the knock at the door can mean the threat of a death sentence,” said 

Stork. “Privacy, freedom from arbitrary arrest, and freedom from torture are human rights. Police and judges must respect them.” 

 

 

For more of Human Rights Watch’s work on Iran, please visit: 

http://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=iran 

For more information, please contact: 

In New York, Scott Long: +1-646-641-5655 (mobile) 
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Free to Be! 3 

Peter Pernier 

Same Sex Marriage and Canadian Immigration 

Marriage exists in most religions, cultures and countries in the world. There are many different ceremonies, rights and responsibilities, 

religious or legal restrictions and recognition, etc. around the world. Until fairly recently no country legally recognized marriage 

between two persons of the same sex. This has changed, starting with the Netherlands. Now there are five countries (and one state in 

the USA) where same sex marriages are legally valid and offer essentially the same rights and responsibilities as opposite sex 

marriages.  

In Canada marriage is defined by the federal government but administered by the provincial governments. The process toward legal 

same sex marriages was started by same sex couples who wanted to marry taking provincial governments to court, and winning! The 

first province to be forced by the Courts to recognize same sex marriages was on June 10 2003 in Ontario where almost 40% of the 

population of Canada lives. The courts in province after province fell into line until eventually the Federal government passed a new 

Marriage Act that defined marriage as being between two persons.  

The current immigration law and regulations, though written before these changes to marriage in Canada, were written to be gender 

neutral. There are no references to husband, wife, male, female, etc. It is not stated, but understood, that immigration recognizes 

legal Canadian marriages; for non-Canadian marriages the immigration regulations state: “’Marriage’, in respect of a marriage that took 

place outside of Canada, means a marriage that is valid both under the laws of the jurisdiction where it took place and under Canadian 

law.” As you note there is no mention of sex at all in this definition.  

However, in the policy manuals they did talk about opposite sex only. This was reasonable while Canada did not have legal same sex 

marriage. When same sex marriage started to be recognized in province after province it took almost a year before CIC (Citizenship 

and Immigration Canada) added an “Interim Policy” to the manual on sponsoring spouses that recognized legal Canadian same sex 

marriages for Family Class purposes only. This meant that even legal Canadian same sex marriages were not recognized in Economic 

Class applications, for refugee claimants and all other areas of immigration. I spoke to several successive Directors of Social Policy (the 

section responsible for this) and was given several dubious explanations of the reasons why they could not recognize these legal 

Canadian marriages or legal foreign same sex marriages. 

You would think that this would be solved when the Federal government of Canada finally enacted a marriage law that equalized 

opposite sex and same sex marriage for all of Canada on July 19 2005. You would be wrong. They kept the same “Interim Policy” in 

place. It was only December 18th 2006 that the Director of Social Policy issued a directive that stated all legally valid same sex 

marriages, currently meaning those performed in the Netherlands, Belgium, Spain, Canada, South Africa and the State of 

Massachusetts USA, would be recognized for all Canadian immigration purposes. Unfortunately the “Interim Policy” in the manual has 

not been changed as of December 2007. This means that some visa officers will still enforce it if they are unaware of the  

Dec 18th 2006 directive.  

Just as an aside, in late November 2006, I was at an immigration conference seated at a VIP table next to the Director of Social Policy 

and over the afternoon I questioned him and complained about this violation of the law and discrimination on same sex marriages. 

That the directive was issued about three weeks later may be coincidence as I know others were also complaining about this, but I like 

to think I had some influence.  

So now all legally vali same sex marriages are recognized by Canadian immigration. We have to go back to the definition for a moment. 
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The marriage must be valid where it occurred; this means both partners must meet all restrictions and requirements of the country 

where the marriage was performed. For instance many countries where same sex marriages are performed have residency 

requirements. The marriage is not valid if you do not meet these requirements. The other half of the definition requires that the 

marriage would be valid if it occurred in Canada. For instance siblings by adoption cannot get married in Canada, though there may be 

some countries where they can. 

point that may be of interest to those who have had gender reassignment surgery is that immigration looks only at your birth sex 

when considering the validity of a marriage. They do not consider subsequent changes made to legal documents.  

Beyond the countries I mentioned earlier there are many that have some form of legal recognition of same sex relationships such as 

Germany and Britain. People often refer to these civil unions as “marriage”. They are not recognized as marriage by Canada as they 

are not the same as opposite sex marriages in these countries.  

A question I often hear is “can we get married at a Canadian Embassy?” The answer, unfortunately, is usually no. The reason is that 

marriages performed at a Canadian Embassy or High Commission are performed under the laws of the country where the Embassy or 

High Commission is located, not Canadian law.  

Canadian immigration recognizes all legally valid same sex marriages for all Canadian immigration purposes. It does not matter if the 

country of your nationality or the one you are living in does or does not recognize your same sex marriage, you MUST declare and 

include your same sex spouse in any Canadian immigration application you make. It is not an option, it is an absolute requirement.  

If you wish, you can look at the policy manuals that visa officers use to process applications at 

http://cic.gc.ca/english/resources/manuals/index.asp. The particular one that covers marriage is at 

http://cic.gc.ca/english/resources/manuals/op/op02e.pdf. The pertinent sections on marriages are 5.27 to 5.32 and 5.40 and 5.41. 

I look forward to your suggestions for column topics; please let me know what topics you need to hear about in a future column. You 

can send suggestions to me at Cheraq@gayimmigration.ca. Next month the topic of my column is an overview of common-law 

relationships in Canadian immigration. You may find that you qualify as a  

CIC recently updated their information on verifying that a particular person can represent you on your immigration application. The 

page is at http://cic.gc.ca/english/information/representative/verify-rep.asp. Remember that if you pay someone to assist you on your 

application and/or represent you to CIC they must be a Canadian lawyer or member of CSIC.  You may deal with the local agent of one 

of these accredited people but remember that the agent is not permitted to advise you. See: 

http://cic.gc.ca/english/department/media/notices/notice-reps.asp  
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 چاپار

 .چون همدیگر را نمی بينيم اینجا می گيم

 .بفرستيد editor@irqo.net  خود را به آدرسخبرها و آگهی های 

 

 

 

 تولدتان مبارک

 د         فرنام         ساسان قهرمان        بينشآرش         مهدی کاظمی        مهرزا
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 رسانه ها

 

 

  مجله ی الکترونيکی همجنسگرایان ایرانی- ماها

Majaleh_maha@yahoo.com 

 

 نسگرایان ایرانی  ماهنامه ی ادبی همج- دلکده

delkadeh@gmail.com 

 

 نامه ی دگرباشان ایرانی  فصل– رنگين کمان

majalehranginkaman@gmail.com 

 

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی – چراغ

www.cheraq.net 

member@irqo.net 

 

   نشریه ی لزبين های ایرانی– همجنس من

hamjenseman@gmail.com 

 

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

 

  ضيافت
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 تماس 

 )است  -٧٫۵اختالف ساعت تورنتو با تهران ( ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روشن برهان -١

 آرشام پارسی -٢

 صبا راوی -٣

  سليمینياز -۴

 سام کوشا -۵

  ساقی قهرمان-۶

info@irqo.net 

  ویکتوریا طهماسبی-٧

 اعضای شورای دبيران سازمان

roshan@irqo.net روشن برهان 

Arsham@irqo.net آرشام پارسی 

saba@irqo.net صبا راوی 

niaz@irqo.net نياز سليمی 

sam@irqo.net سام کوشا 

Saghi@irqo.net ساقی قهرمان 

Vicky@irqo.net ویکتوریا طهماسبی 


