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 خانه ی ھنر، خانه ی وبTگ نویسان دگرباش جنسی، که جمعه به جمعه خبر به روز رسانی وبTگ ھای دگرباش را منتشر می کند و نظرمند است و

خانه، . لطف داردبه گزیده ی خبرھای مربوط و مورد نظر جامعه ی دگرباشی نيز می پردازد، به سازمان دگرباشان جنسی ایرانی و چراغ اش نظر 

 اوایل ماه گذشته از وبTگ نویسان دعوت کرد که به مناسبت انتشار چھل شماره چراغ، شماره ی چھل و یکم را از صفحه ی اول تا صفحه ی آخر

  . حتی خواندن این خبر روی صفحه ی خانه، شيرین بود. برای ما بنویسند و بدھند دست مان

، ما  42یعنی نه این ماه، بلکه ماه آینده، شماره ی . معاوضه کند 42را  با  41شماره ی اما خبر دادند که خانه، مایل است 

با کمال تشکر از . حاH چرا خواستند ما تا ماه آینده انتظار بکشيم، نمی دانم. مھمان خانه ھنر و وبTگ نویسان خواھيم بود

ین را بگویم که ما این شماره را ھم در می آوریم و ماه بعد خانه، و از وبTگ نویسانی که شماره ی آینده را خواھند نوشت، ا

را می نویسيم و باز ما خواھيم بود با ھمين چراغ ھميشگی که ھميشه ھم  43صبر می کنيم و چراغ . اگر به ما چراغ ندھند، منتشر نمی شویم

می کنيم  به آن مسائلی بپردازیم که خوانندگانش ضرورتی اميد داریم که خواننده ھایش ضرورتی برای خواندنش داشته باشند و ھميشه ھم تTش 

با وجود این ھميشه اميدواریم که کم کم به آن جا برسيم؛ که دوست داشته باشند ما را . برای خواندنش دارند اما ھميشه ھم موفق نيستيم

شاید بخشی از این انتظار، به عنوان سردبير . و دو ھستيمبه ھر حال، بی صبرانه منتظر چراغ چھل . بخوانند و دليلی برای خواندن ما داشته باشند

و ممکن است این . چراغ، فقط به خاطر یک ماه تعطيلی نباشد، برای دیدن و خواندن چراغی باشد آنجور که جامعه ی دگرباشی دوست دارد بخواند

انيم؟ حوصله و دقت و پشتکار و تيزھوشی و تحليل سياسی چراغ که قرار است که به ما ھدیه شود، مجموعه ای باشد از آنچه در وبTگ ھا می خو

ه، و مشاوره و مھربانی و شيطنت و گزیده گویی و  فلسفه و شعر و نمایشبازی و آموزش و توجه و اعTن جنگی پر نفس به ھر ھموفوب زنده و مرد

ود سزای عاشقی و باران اشک و ابژکتيو و پژ و ھمتا و جعبه که به نام فوروم ھمجنسگرایان و پسر و سرزمين آفرینش و مای بوھيميين ورلد و این ب

پسران نارنجی و دزد دلھا و خيلی زیادند، دلبستگی ھای مردانه، یادداشت ھای روزانه ی یک دزد و اميد رضا و پسرای کوچه پشتی و ميرزا کسری و 

نس و پسر  خسته و اصT اسم ھای وبTگ ھا خودشان قصه و قبيله و ھزل و طنز ھمجنسگرایی و خاکستری سرخ و اینگونه رازھا و پسران ھمج

پيچک در پيچک عشق، مانی زانيار، . ھمه ی این وبTگ ھا را بارھا زیر و رو کرده ام. آزادی واقعيت دارد. ھمزاد. راز نسل سوخته. خبر اند

نتشر می شوند ؟ این جمله خيلی دراز شد، کوتاھش این م... دگرباشی، دگرباشان و آخرین بازمانده از نسل ھمسرشت . تراجنسيتی، پناھگاه تو

اH  بود که آیا چراغی خواھيم داشت با تمام آن ھمه ویژگی ھای چشمگير و خواندنی و ضروری که در مجموعه ی وبTگ ھا می بينيم؟ ھر ھفته ؟  ح

اما گذشته از اسم، مطالبی است که در . می کرد از این بگذریم، کاش فقط ھمين اسم وبTگ ھا را کسی می گذاشت جلوش و یک کار تحقيقی

کسی از اول تا آخر، یعنی یکبار از اول تا آخر وبTگ ھمزاد را خوانده است؟ یا آخرین بازمانده را؟ یا مای بوھيمين ورلد را ؟ . مسيرش قلم می زنند

نبال کرده کسی ؟ از اول تا آخر به عنوان یک مجموعه ی کامل؟ وبTگ پسر را چطور؟ یا کارھایی که مدیر فوروم ھمجنسگرایان انجام داده است را د

  .سياست. ادبيات. تاریخ

جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی رسانه ھایی دارد که مثل خوشه ھای گندم کنار ھم رویيده اند و مثل حلقه ھای زنجير یکی به یکی به ھم 

معه را بازگو می کنند و تفسير می  کنند و منتشر می کنند و مثل رسانه ھای دیگر پيوسته اند و مثل ھمه ی رسانه ھای دیگر یک جامعه، این جا

می شود گفت، حتما می شود گفت که در ميان صادقانه ترین و . نيستند، چون مسئوليتی که به دوش گرفته اند از جایی آمده که به جان بند است

وبTگ ھای دگرباشان بنا به مسئوليت روزنامه . این رسانه ھا به دوش گرفته اندفداکارترین و خونریزترین مسئوليت ھای نویسندگی است کاری 

اگر زندگی این است که در سطح اجتماع . نگاری، به روز می کنند، و ھمدیگر را می خوانند انگار که اگر این خواندن دیر شود زندگی متوقف می شود

ما ھم که در چراغ می نویسيم، به خاطر ھمان چيزھایی که آنھا . گی واقعا متوقف می شودجریان دارد، اگر این خواندن، و نوشتن اش دیر شود، زند

و به خاطر ھمان راھی که باید این جامعه بنویسد و بپيماید تا برسد به آن دری که باید . به خاطرش می نویسند می نویسيم، دليلی دیگری نداریم

ون تعدادمان این ھمه زیاد است بشکنيم در را، در است دیگر، می شود برایش سه چھار تا قرار ھم نيست چ. گشوده شود و حتما گشوده می شود

  . یعنی ھمين کاری که داریم می کنيم توی وبTگ ھا و نشریه ھامان. کليد خوب ساخت

یانی که در ایران و در چنين جو جا دارد که از تمامی ھمجنسگراواراند در مقاله ای که در این شماره ی چراغ از او منتشر می شود نوشته است، 
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شود و ھمچنين آرزو کنيم که  با باH رفتن فرھنگ عمومی آوری خفقان و ھموفوبيکی در پی به دست آوردن حقوق بحق خود ھستند قدردانی و یاد

ه و ھمجنسگرایان بدون ترس از جامعه در آینده ی نه چندان دور شاھد آن باشيم که ھموفوبيا از جامعه ی ایرانی داخل و خارج کشور رخت بربست

   .برخوردھای خشن و تنفر ھم نوعان خویش به حضور خود در جامعه رونق بيشتری دھند

ه جز با دعوتی که خانه ھنر برای ھدیه کردن یک شماره از چراغ به چراغی ھا کرد، با این یادآوری زیبای ھمبستگی و ھمکاری، یادآوری کرد که ب

رباشان، کسان دیگری ھم ھستند که تک به تک دارند می نویسند و در ھمين دو ماھه ی اخير اگر نگاھی به سایت ھا و نشریه ھا و وبTگ ھای دگ

اگر قائل باشيم . رسانه ھای رسمی و غير رسمی فارسی زبان بيندازیم در ھر شماره مطلبی با ارزش در ارتباط با دگرباشی و دگرباشان می بينيم

در رسانه ھای غير دگرباش از مسائل دگرباشان می نویسند، صاحب این مسئوليت و این عشق اند و برای جامعه ی خود که نویسندگان دگرباش که 

می است قلم می زنند، اما حضور روزنامه نگارانی چون اHھه بقراط که دگراندیشی و دگرباشی  را با روشن بينی آماج یک حمله ی واحد می بيند گرا

ما دیگر در این جامعه تنھا . ویی گزارشگران حقوق بشر که پرونده ی مھدی ندامی را تا آزادی او پيگيری کرد، مغتنم استو حضور کميته ی دانش ج

 نيستيم و این بخصوص در زمانی که ھمراه Hیحه ی جدید قانون مجازات اسTمی خبرھای تلخی دھان به دھان می شوند، یک دنيا اميد به ھمراه

  .ران ایم و حتی اگر پنھان باشيم دیگران در کنار ما ھستندما در کنار دیگ. دارد

به با تشکر از خانه ھنر که با ھدیه ای که به چراغ می دھد یادآوری کرد که خيلی قدردانی بدھکاریم به خودمان در داخل جامعه ی دگرباشی و 

  . جامعه ی بزرگتری که ما ھم پاره ی تنش ھستيم
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  ی از دو عاملیک

  نياز سليمی

  
) AIPAC( سخنرانی باراک اوباما، نامزد انتخاباتی دموکرات ھا، در کنفرانس ساHنه ی برنامه ریزی امریکا و اسرائيل 

موج عظيمی از اعتراضات سران عرب و طبعا تشویق و تبليغ دولتمردان اسرائيل و مشخصا اھود اولمرت را به ھمراه 

در این کنفرانس که یکی از با نفوذترین مراکز طرفدار سياست ھای صھيونيستی در در طی سخنرانی . آورد

امریکاست، اوباما در حالی که به تفصيل در مورد اھميت اسرائيل به عنوان ھم پيمان و متحد امریکا سخن می 

طرف اوباما باعث نکات مطرح شده از . گفت تأکيد کرد که اورشليم پایتخت اسرائيل است و ھرگز تجزیه نخواھد شد

بروز خشم و نااميدی شدید در ميان کسانی شد که ادعای فلسطين را در مورد استرداد بخش شرقی اشغال شده 

  . ی اورشليم به رسميت می شناسند

وباما بعد از جون، در یک مصاحبه ی مطبوعاتی اعTم کرد که سخنان ا 5صائب اراکات، سخنگوی ارشد فلسطين در مذاکرات صلح در روز پنجشنبه، 

او در ادامه ذکر کرد که با این سخنان اوباما ھمه ی افراط گرایان منطقه را . مخرب ترین اتفاقی است که بر ملت فلسطين تحميل شده 1967قرارداد 

رزه در انتخابات شد ولی مسئله ای که باعث نگرانی است این است که اوباما با شعار تغيير وارد ميدان مبا"اراکات گفت، . تحریک و مسلح کرده است

پيام ما به اوباما این است که سعی کند در برخورد با . در برخورد با مسئله ی فلسطين از ھمان طرح ناعادHنه ، تکراری و غير عملی حمایت می کند

آینده اش در این مسئله دخالتی توصيه ی ما این است که امریکا و پرزیدنت . مسئله ی فلسطين از اسرائيلی ھا متعصب تر و اسرائيلی تر نباشد

  ." نداشته باشند و پروسه ی صلح بين فلسطين و اسرائيل را به مردم این دو کشور واگذار کنند

بدون حق اعTم اورشليم به عنوان " فلسطين مستقل"در ھمين رابطه محمود عباس رئيس جمھور فلسطين، رسماً اعTم کرد که از پذیرش طرح 

حق باز پس گيری شرق اورشليم یکی از شش نکته ی . مسئله بسيار روشن است"محمود عباس در ادامه مطرح کرد که . دپایتخت امتناع می کن

  ."مورد مذاکرات ماست

ھمان اوباما در ھمين سخنرانی موضعی بسيار تند و افراطی در مقایسه با اظھارات قبلی اش در ارتباط با ایران اتخاذ کرد که به عبارتی تکرار 

او از ایران به عنوان جدی ترین خطر برای امنيت خاورميانه و کل جھان نام برد و . دھای ھيTری کلينتون بود با کمی تغيير در کلمات انتخاب شدهتھدی

ت و ما با او در ادامه گفت در حال حاضر ایران برای امنيت اسرائيل و صلح منطقه بسيار خطرناک اس. تأکيد کرد که ما این خطر را بر طرف می کنيم

او ھمچنين اعTم کرد که احتمال حمله ی نظامی به ایران به ھيچ وجه از . اتخاذ سياستی بسيار جدی و اصولی با این خطر مبارزه خواھيم کرد

نه در  مطرح شدن این تھدیدات در شرایطی است که بسياری از صاحب نظران بازدید اخير جورج بوش از اسرائيل را.  دستور کار حذف نخواھد شد

  . رابطه با مسئله ی فلسطين بلکه در جھت برنامه ریزی و تصميم گيری در مورد مسئله ی ایران می دانند

Tیم و خوشبينانه بوده و سخنگوی دولت ایران رسماً اعTم کرد که نکته ی جالب این است که پاسخ دولت ایران به این اظھارات تا این لحظه بسيار م

حميد رضا حاج بابایی، . انتخابات، اوباما قادر به ایجاد تغييرات مثبتی در رابطه ی بين دو کشور ایاHت متحده و ایران خواھد بوددر صورت برنده شدن در 

طریق به  از اعضای ھيئت دولت، اظھار اميدواری کرد که اوباما قول ھایش را در مورد بکارگيری راه حل ھای دیپلماتيک به عمل تبدیل کند تا از این

  . یران ضمانت داده شود که دوران خصومت بين دو کشور به پایان رسيده و راه جدیدی برای مذاکرات عادHنه و صلح آميز باز شده استا

ز سناتور مک کين، کاندیدای جمھوری خواھان، که در روز دوشنبه دوم جون در ھمين گردھمایی سخنرانی کرده بود با پيش فرض ساده لوحانه ای ا

 است خارجی اوباما، مشخصاً در ارتباط با منافع اسرائيل انتقاد کرد و بخصوص تمایل او برای درگير مذاکره شدن با رھبران کشورھایی نظيرانعطاف سي

د سناتور مک کين ھمچنين رأی مخالف اوباما را در مورد قراردادن سپاه پاسداران ایران در ليست گروه ھای تروریستی مور. ایران را خطرناک دانست

  . حمله قرار داد

ابات قادر پذیرش این واقعيت که حتی اوباما با ھمه ی ادعاھا، و شاید واقعيت ھای صلح طلبانه و مترقی و دموکراتيک مطرح شده در این دوره از انتخ

که وقتی در شروع جنگ عراق و  شاید باید باور کنيم. به سرپيچی از قانون ابراز وفاداری به Hبی ھای صھيونيستی نيست، بسيار نگران کننده است



  و روشن دست و                                                                                                                                     و یکمشماره  چھل   –   6  

آنقدر نگویيد امریکایی ھا اینطور و آنطور، ما : پيرو اختTف نظر بين بوش و شارون، شارون در مقابل ھمه دوربين ھای ی خبری جھان اعTم کرد

  . ، زیاد ھم Hف و گزاف نبودهمالک امریکا ھستيم

وباما به عقب باشد و گرنه می باید منتظر چرخشی افراطی در ادعاھای صلح طلبانه اش، باید اميدوار باشيم که این اولين و آخرین گام سناتور ا

سناتور اوباما که برای کسب رأی مردم در مرحله ی اول انتخابات چھره ای مترقی و خواھان . بخصوص در رابطه با احتمال حمله به ایران نيز باشيم

چھره را کنار گذاشت و برای کسب و یا حفظ حمایت Hیه ھای باHتر قدرت، اکنون راھکار متفاوتی  تغيير به خود گرفته بود، پس از کسب رأی مردم این

با آن که تفاوت و عدم تفاوت احزاب ایاHت متحده ی امریکا در اصول، دغدغه ی این نوشته نيست، و . را به زبان متداول کارگزاران قدرت بکار می گيرد

ین واقعيت که اصول سياست ھای دولت ایران نيز مورد تأیيد این نوشته نيست، اگر انتھای مسير این گونه سياستکاری با در نظر گرفتن و کنار نھادن ا

اینجاست که تکليف ما به عنوان شھروندان ایرانی کشورھای غربی، . ھا حمله ی دولت امریکا به مردم ایران باشد، دغدغه ی این نوشته می شود

ولی ایران را دارند از این بازی در کلمات برای تغيير یک حزب و جایگزینی حزب دیگر، جدا می شود و ھر کدام از ما به به عنوان کسانی که دلمشلغ

  .عنوان یک شھروند ایرانی، با یک چنين احتمالی مبارزه می کنيم

 . داخل ایران است، و آماده ی دفاعدر صورت وقوع یک حمله، که احتمال قریب الوقوع بودن آن ھست و نيست، جای ما در کنار شھروندان 

بخشی از معنای این دفاع، پيشگيری از یک حمله است، حمله ای که اگر چه در کلمات متوجه حکومت ایران است اما در عمل حمله به جان و 

دازه اھميت دارد که برخورد روشن و در مسير این پيشگيری، مبارزه و مقابله با سياست ھای باراک اوباما به ھمان ان. آسایش مردم ایران خواھد بود

  .قاطع با سياست ھای  حکومت ایران به عنوان یکی از دو عامل جنایت
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   رویارویی با ھمجنسگراھراسی

  خبرنامه ی بنياد برومند

 یادبودی برای پيشبرد دموکراسی و حقوق بشر در ایران - اميد

  

کنند و مرا به عنوان عضوی از  نم چطور ھم کيشان مسلمانم وجود ھمجنسگرایی در اسTم را انکار و محکوم میبرایم خيلی دردناک است که می بي"

 ."پذیرند جامعه خود نمی

  ١٣٨٧، فيTدلفيا، یازدھم اردیبھشت دگرباشان جنسی ایرانیسازمان  از اعضای شورای دبيرانارشام پارسی،  - 

  

 ."يفيت نوع آن در اختيار حاکم شرع استحد لواط در صورت دخول قتل است و ك"

 قانون مجازات جمھوری اسTمی ١١٠ماده 

  

شود که  ، روز جھانی مبارزه با ھمجنسگراھراسی در شرایطی در کشورھای جھان گرامی داشته می)١٣٨٧خرداد  ٢٨برابر با (٢٠٠٨می  ١٧روز 

جنسيت داده ادامه  صی، و حق زندگی شھروندان ھمجنسگرا و تغييرجمھوری اسTمی ایران ھمچنان به زیرپا گذاشتن حيثيت، زندگی خصو

 .دھد می

تاکنون، ھزاران ایرانی مرعوب شده، در  ١٣۵٧از سال  . شود در ایران روابط جنسی مرضىالطرفين ميان اشخاص بالغ و عاقل جرم محسوب می 

بعضی را دچارعدم . اند نبيھات خشن جسمی قرار گرفته، و اعدام شدهھایشان مورد اذیت و آزار قرار گرفته، دستگير و شکنجه شده، مورد ت خانه

در تمامی موارد، . اند شان نموده، و یا به عنوان گناھکار ترغيب به توبه کرده برخی دیگر را مجبور به نفی تمایTت جنسی  دانسته اند،  تعادل روحی

   . اند گی توام با ترس در انزوا شدهشان ناگزیر به زند آنھا به بدليل تمایTت جنسي یا ھویت جنسيتی

به دليل روابط    برای زنان و مردانی که) ضربه شTق تا اعدام ۶٠از (قانون جزایی جمھوری اسTمی مجازاتھای معينی را  ١٣۴تا  ١٠٨مواد  

مرد كه با ھم خویشاوندی نسبى نداشته ھرگاه دو : "گوید چنين می ١٢٣برای نمونه، ماده . کند اند، مقرر می ھمجنسگرایانه گناھکار شناخته شده

برای لواط مجازات مرگ تعيين  ١١٠ماده   ." ضربه شTق تعزير مىشوند ٩٩باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برھنه قرار گيرند، ھر دو تا 

 .اند یب به مجلس ارائه شده، حفظ شدهبرای تصو ١٣٨۶این مجازاتھا در Hیحه جدید مجموعه قوانين و مقررات جزایی که در آذرماه . کند می

برای مثال در . کند اند که ایران افراد را به جرم اعمال ھمجنسگرایانه به مرگ محکوم می در طول ساليان، مقامات ایرانی در بيانات خود تایيد کرده 

که به اعمال   نون شریعت اسTمی، ھمجنسگرایانیبنابر قا: "، در پاسخ به تحقيقات گزارشگر ویژه سازمان ملل، دولت ایران گفته است١٩٩١سال 

 ." ١شوند کنند، به مرگ محکوم می خود اعتراف کرده و بر آنھا پافشاری می

کرد در پاسخ به سئوال نمایندگان مجلس انگليس گفت که اگر اعمال  ، رئيس ھيئت پارلمانی ایران که از انگلستان دیدن می٢٠٠٧اخيرا در ماه می 

ھمجنسگرایی خTف . ... زنند باید اعدام شوند شوند، مشکلی نيست اما آنھایی که آشکارا به این اعمال دست می خلوت انجام ھمجنسگرایی در 

 ." ٢طبيعت انسان است

سيصد و برای مثال در سال ھزار و  .به بعد مستند کرده است ١٣۵٧را از سال " عمل ھمجنسگرایانه"مورد اعدام به جرم  ١۴٣بنياد برومند دست کم  

لواط مکرر، به طوری که این عمل کثيف غيراخTقی مثل مرضی مزمن برای ایشان "و چھار نفر دیگر را به جرم  ناصر فرھاتیپنجاه و نه در تبریز آقای 

  در سال ھزار و. در مشھد اعدام شد" عمل شنيع لواط و زنا"در سال ھزار وسيصد و شصت و یک فرد گمنام به جرم . اند ، اعدام کرده"درآمده بود

در سال ھزارو سيصد و . دھد در اراک و پنج گمنام دیگر خبر می آقای منصوریویژه سازمان ملل درباره ایران از اعدام  سيصد و شصت و نه گزارشگر

 .عام اعدام شد وی در ميدان باھنر گرگان و در مTء. محکوم شد" عمل ھمجنسگرایی"به جرم . آقای مختار نو چھار،  ادھشت

اند و عمل  فھرست بنياد برومند از اعدامھا، که به ھيچوجه کامل نيست، ھمچنين دربرگيرنده افرادی است که به دHیل سياسی و غيره اعدام شده 
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  .ھمجنسگرایی نيز در ميان اتھاماتشان گنجانده شده است

 

ی متھم شد و در آذر ماه سال گذشته برخTف قوانين ایران و سالگ ١٣به ارتکاب جرمی در سن  ماکوان مولودزادهیک جوان بيست ساله کرد به نام 

ھمچنين به مورد . (بنا به اطTعات موجود، اعدام وی ممکن است به دليل دشمنی دادستان محل صورت گرفته باشد. قوانين بين المللی اعدام شد

 .)مراجعه کنيدمحمد جميل حسينی و  محمد سعيد بيضی

به نظر می رسد که در ميان آنان، . اند، در بر نمىگيرد کسانی را که به اتھام تجاوز ھمجنسگرایانه اعدام شده تعداد بيشمار فھرست مذکور،  

حلق آویز پيش از  ١٣٨۴در مشھد که در سال نوجوانان نظير مورد پرسروصدای دو . اند اساس کشته شده ھمجنسگرایانی به جرمھای واھی و بی

ی صحت اتھام تجاوز امری دشوار است و تا زمانی که مراجع ایرانی، حقوق اوليه متھمان، ھمچون حق بررس. ضربه شTق خوردند ٢٢٨شدن، 

حقوق بشر داشتن وکيل در طول بازجویی را نفی مىکنند يا اعتراف فرد را به مجرم بودن خود مTك قضاوت قرار مىدھند و مانع از حضور ناظران مستقل 

 . واھد بوددر دادگاھھا مىشوند، امکان پذیر نخ

گرایی عTوه بر بنياد برومند، ديگر مدافعان حقوق بشر و حقوق ھمجنسگرایان نيز موارد زیادی را از دستگيرى و شTق زدن افراد مظنون به ھمجنس 

زار و سيصد و ھشتاد و دو به اند که چنين تنبيھات بدنى از سال ھ آنھا گزارش کرده. ٣) فرشاد و فرنامو امير، رجوع کنيد به اظھارات (  مستند کرده اند

 .است طرز محسوسی افزایش یافته 

 ٧۵به " اعتراف به انجام یکبار عمل ھمجنسگرایی"مرد جوان را به جرم  ۵درپی یک گزارش مبھم پزشکی،    ، دادگاھی در اصفھان،١٣٨۴در تيرماه   

شTق خوردن "، دگرباشان جنسی ایرانیپارسی مؤسس سازمان به گفته ارشام   .۴سال تبعيد به استان خوزستان محکوم کرد  ٣ضربه شTق و 

  ." شوند آسوده خاطر می" اند تنھا به تنبيه بدنی محکوم شده" برای بسياری از ھمجنسگرایان ایرانی به امری عادی مبدل شده و گاه از اینکه

فاش شدن ھویت جنسی خویش کشانده  مراه با ترس ازسال خشونت و تبعيض سازمان یافته، اقليتھای جنسی ایرانی را به زندگی مخفی ھ ٢٩ 

دادگاه ١٣٨۶برای نمونه در تابستان . ، به شكار آسانى بدل ساخته است"اراذل و اوباش"ھای مختلف دولت عليه  ھمچنين آنان را در برنامه. است

 ١٧۵دو مرد به بھانه ھمجنسگرایی ھر یک به  ميان آنھا در. را به زندان و سایر تنبيھات محکوم کرد" اراذل و اوباش"انقTب شيراز چندین نفر از 

. یک مھمانی در اصفھان گردید   مرد در ٣٠منجر به دستگيری " طرح امنيت اخTقی"اجرای   ،١٣٨۶اخيرا در اسفند ماه  ۵.شTق محکوم شدند   ضربه

ھا، دستگير شدگان نه  بنابر گزارش  . دربازداشت نگھداشتند ھا نيروھای امنيتی به یک منزل شخصى یورش بردند و مھمانان را دستگير و برای ھفته

 . ۶تنھا دسترسی به وکيل نداشتند بلکه براى اثباتِ داشتن روابط ھمجنسگرایی مورد معاینه قرارگرفتند

مين برابری شھروندانش تضاد بيرحمانه عليه اقليتھای جنسی در ایران، با ادعای جمھوری اسTمی مبنی بر تأ آميز و واقعيت غم انگيز رفتار تبعيض 

 :ای دارد خيره کننده

یکی از اصول اصلی گنجانده شده در این Hیحه، تضمين . تدارك ديده است ای برای حقوق شھروندان قوه قضایی جمھوری اسTمی ھمچنين Hیحه" - 

تعلق قومی و سایر عوامل نظير نژاد، رنگ، جنس،  از و آزادیھای فردی، مستقل   به طوریکه حقوق. است بھره مندی تمامی شھروندان از حقوق برابر

 ."٧شوند و غيره، تضمين می

تواند مشکTت پيش روی ایرانيان با تمایل  تنھا می  "،٨ما این پدیده را نداریم ... در ایران ما مثل شما ھمجنسگرا نداریم"انکار رسمی نظير اینکه  

مقامات برای مقابله با موضوع از طریق صادر کردن گواھی عدم تعادل روحی و تشویق عمل تTش    .جنسی و ھویت جنسيتی ديگر را افزایش دھد

در حاليکه کمک دولت برای عمل تغيير جنسيت خاص اشخاص دگرجنس است، بسياری از . تغيير جنسيت، نه نشان رواداریست و نه راه چاره

 .به تغيير جنسيت دادن متوسل شوند ھمجنسگرایان ممکن است در جستجوی پذیرفته شدن و فرار از خشونت،

ھایی بود  این گزارش دربرگيرنده مصاحبه. ، خبر از شمار بسيار باHی عمل جراحی در ایران داد٢٠٠٨یک گزارش مستند بی بی سی در فوریه سال  

صاحبه شوندگان برگزيدن عمل جراحی دردناک، به طور کلی، م. شدند آن می انجام با افرادی که یا عمل تغيير جنسيت را انجام داده بودند و یا آماده

زار پيچيده، و خطرناک را نه به علت ناراحتى بنيادی با جنسيت خویش، بلكه با عدم به رسميت شناخته شدن در جامعه و موارد گوناگون اذیت و آ

 . کردند توسط مقامات توجيه می
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اگه پدرم . تا زمانی که پسر بودم، توی محيط خيلی مشکل داشتم: "گوید ویدا که تحت عمل جراحی برای تغيير جنسيت قرار گرفته است، می 

یکی از این ارگانھا مرا . یا کTنتری منو ميگرفت یا امر به معروف یا سپاه} ميزدم{آژانس نمی گرفت مرا ببره بياره سر کTس، واقعا یه قدم سر خيابان 

مأمور می آمد } کرد اگر کسی اذیتم می{. توانستم ھيچ کاری بکنم ه عنوان یک پسر نمیب.... احترامی می کردند بردند، بی مرا می.... می گرفت

ميزان باHی خودکشی بعد از جراحی و مشکTت ھماھنگ  ."من دھنم بسته بود. با این وضعيت اومدی بيرون. خودت می خواھی دیگه: گفت می

بایست رفتار متفاوتی توسط دولت ایران و جامعه مدنی صورت  ن نکته است که میاند، مؤید ای شدن برای کسانی که از جراحی جان سالم بدر برده

 . اين رفتار، از جمله بايد ھمجنسگرایی را به عنوان جرم از قانون حذف کند و براى اقليت جنسی حقوقى برابر قائل شود. بگيرد

شان متوقف کرده و قوانينی را که جنسيت آنھا  سي و ھویت جنسيتیبایست تمامی اشکال خشونت عليه افراد را به خاطر تمایل جن دولت ایران می 

اگر دولت وجود آنان را انکار کند و برایشان گواھی عدم تعادل روحی صادر کند و یا روابطشان را جرم محسوب . کند، ملغی سازد را جرم محسوب می

قوانينی که روابط جنسی مرضىالطرفين ميان اشخاص واجد سن را . دادغام افراد ھمجنسگرا در جامعه ایران به دشواری ميسر خواھد بو نماید،

کنند، تبعيض آميزند و حق خصوصی فرد را بر مبنای ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی که دولت ایران از سال ھزاروسيصد وپنجاه  مجازات می

 )١٩٩۴سال " تونن"در تصميم کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد . (کنند و شش به رسميتش شناخته، نقض می

در  حتی اگر قوانين مربوط به روابط جنسی ميان دوھمجنس در عمل اجرا نشوند، بدنام کردن این روابط، توسط قانون در تداوم تعصبات و تبعيضات 

جنسيت داده را در برابر خشونت دھھا سال خشونت، تبعيض و محروميت، ایرانيان ھمجنسگرا و تغيير. جامعه عليه افراد ھمجنسگرا مؤثر خواھد بود

فعاHن حقوق بشر و نھادھای جامعه مدنی . درون جامعه آسيب پذیر ساخته و َآنھا را نيازمند حمایت حقوقی و به رسميت شناخته شدن کرده است

       .کنند مھمی ایفا شان برای حقوق بشر و برابری، نقش  آگاھی بخش  توانند با گنجاندن حقوق ھمجنسگرایان در مبارزه در ايران می

اصول مربوط به شمول قوانين بين المللی حقوق : جاکارتا اصول جوگ"ای تحت عنوان  ، بنياد برومند مقاله٩ستيزیدر روز جھانی مبارزه با ھمجنسگرا

كارشناسان برجسته در  نفره از ميان ٢٩این اصول توسط گروھی . را به فارسی ترجمه کرده است "ى تمایل جنسي و ھویت جنسيتی بشر در زمينه

" جاکارتا اصول جوگ"مقدمه   .١٠جاکارتای اندونزی تدوین و تصویب شد  عرصه قانون حقوق بشر در نه نوامبر سال دوھزاروشش ميTدی در شھر جوگ

 . باشد می" خشونت جنسی و نابرابری جنسيتی"ای برای تداوم  عامل تعيين کننده" جنسيت کنترل پليسی"کند که  بر این نکته تاکيد می

آنھا برای دولتھا ھمانند دست اندرکارانی چون سازمانھای ملی و بين المللی . جاکارتا بر تعھد دولتھا برای اعمال حقوق بشر تاکيد دارد اصول جوگ 

بنياد برومند اميدوار است که با گذاشتن اين ابزار ارزشمند . اند کارھای جامعی ارائه کرده ن ملل راهحقوق بشر، رسانه ھا، و نظام حقوق بشر سازما

مند شدن آنان از برابری حقوق و  دگرباشان ایران، و بھره  در اختيار طيف وسيع فعاHن ایرانی حقوق بشر، نقشی در مبحث بسيار ضروری حقوق

 .حيثيت انسانی، ایفا نماید

  

  

 ١٩٨٩-١٩٩٤، به نقل از تاریخچه وقایع از سال ١٩٩١فوریه  ١٣ازمان ملل متحد، س) ١

  ٢٠٠٧نوامبر  ١٣تایم آنTین، ) ٢

٣( http://pglo.net/IRQO/English/pages/119.htm  

 ١٣٨۴تير  ٢٣روزنامه ھمشھری، ) ۴

 ١٣٨۶مرداد  ٣١جویان ایران، خبرگزاری دانش) ۵

نفر در  ٨٧موجب دستگيری  ٢٠٠٧درباره این واقعه ذکر شده است که یورش مشابھی در ماه می " حقوق بشر بان دیده"بنابر گزارش مطبوعاتی ) ۶

. اند و شتم قرار گرفته، مورد و ضرب "تا جایی که پشت یا صورتشان خونی شده"بعضی از آنھا در خيابان برھنه شده و . یک مھمانی شده است

 . اند محکوم شده" ترویج منكرات و رفتار منافی عفت"ھاى سنگين به جرم  ضربه شTق و جريمه ٨٠سایرین بازداشت و محاکمه شده و به 

ر كميسرعالی نامه ماموریت دائمی جمھوری اسTمی ایران به واحد ضد تبعيض دفت...پاسخ به پرسشھایی درباره اجرای مفاد اعTميه دوربان) ٧

  ١٣٨۶اسفند  ٢٣  .حقوق بشر



  و روشن دست و                                                                                                                                     و یکمشماره  چھل   –   10  

   ١٣٨۶مھر ٢محمود احمدی نژاد، رئيس جمھور اسTمى، دانشگاه کلمبيا، ) ٨

عدم تعادل روحی در مجمع عمومی سازمان جھانی  ھمجنسگرایی از فھرست ١٩٩٠می  ١٧این تاریخ از آن جھت برگزیده شده است که در ) ٩

 .تندرستی خارج گردید

١٠ (http://www.yogyakartaprinciples.org 

  

 

 

Addressing Homophobia in Iran 

Boroumand Foundation  

 

“It is painful for me to see how my fellow Muslims deny and condemn the existence of homosexuality within Islam and 

refuse to accept me as a member of their community.” 

 

-- Arsham Parsi, sits on the Board of Directors, Iranian Queer Organization. Philadelphia, May 1, 2008 

 

 

“The punishment for sodomy [lavat] where penetration has occurred is death, and the method of execution is at the 

discretion of the Sharia judge.”  

 

-- Article 110, Islamic Republic Penal Code 

 

 

Washington, DC, 17 May 2008 

On May 17, 2008, as International Day Against Homophobia is celebrated in countries around the world, the Islamic Republic of Iran 

continues to violate the dignity, the privacy, and the right to life of its lesbian, gay, bisexual, and transgendered (LGBT) citizens.  

In Iran, same sex sexual acts between consenting adults are crimes. Since 1979, thousands of Iranians have been intimidated, 

harassed in their own homes, arrested, tortured, subjected to cruel corporal punishment, and executed. Some are diagnosed with 

psychological disorders while others are forced to deny their sexual orientation or induced to repent as sinners. In all cases they are 

compelled to live in fear behind closed doors because of their sexual orientations or gender identities. 

Articles 108 to 134 of the Islamic Republic’s Penal Code impose specific punishments -- ranging from 60 lashes to execution -- for men 

and women found guilty of homosexual acts. Article 123, for example, reads: “If two men, unrelated to one another, lie, without 

necessity, naked under the same cover, they will each be punished by up to 99 lashes of the whip.” Article 110 imposes the death 

penalty for sodomy. These penalties are maintained in the revised draft of the penal code submitted to the parliament for approval in 

December 2007.  

Over the years, Iranian authorities have confirmed in their statements that Iran sentences individuals to death for homosexual sex. In 
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1991, for example, in its reply to inquiries made by a UN special representative, the Iranian government stated that: "according to the 

Islamic Shariat, homosexuals who confess to their acts and insist on [their homosexuality] are condemned to death."[1] More recently, 

in May 2007, the head of a parliamentary delegation visiting the United Kingdom stated, in response to inquiries by British MPs, that if 

homosexual activity is in private, there is no problem, but that those engaging in overt activity should be executed. He also said that 

homosexuality is against human nature.[2] 

The Abdorrahman Boroumand Foundation (ABF) has documented at least 146 cases of executions of individuals charged with a 

“homosexual act” since 1979. In 1980 in Tabriz, for example, Mr. Nasser Farhati and four other individuals were executed for 

“repeated sodomy, so much so that this immoral and filthy act had become like a chronic disease with them.” In 1982, an un-named 

individual was executed for “the hideous act of sodomy and adultery” in Mashad. 

In 1990, the UN Special Rapporteur on Iran reported on the execution of a Mr. Mansuri in Arak and of five other un-named individuals. 

In 2005, Mr. Mokhtar N. was found guilty of a “homosexual act.” He was executed in public in Bahonar Square in Gorgan. 

ABF’s list of executions, which is far from being exhaustive, includes individuals who have been executed for political or other unrelated 

reasons and whose charges include a homosexual offense. Mr. Makwan Moludzadeh, a 20-year-old from Kurdistan, was sentenced to 

death and executed for homosexual acts committed at the age of 13, in violation of Iranian and international law. His execution may 

have been prompted by the reported enmity of the local prosecutor. (See also Mr. Mohammad Sa'id Beizi and Mohammad Jamil 

Hosseini).  

The list does not include, however, scores of individuals executed for allegedly committing homosexual rape. Among these are believed 

to have been homosexuals killed based on trumped-up charges, such as in the highly publicized case of the teenagers in Mashad who 

received 228 lashes each before being hanged in public in 2005. Investigating the accuracy of these rape charges is difficult and will 

not be possible as long as the Iranian authorities deny defendants’ basic rights, such as the right to an attorney during interrogation or 

the right not to incriminate oneself, and as long as they refuse independent human rights monitors access to trials. 

ABF and other human rights and LGBT rights groups have documented many instances in which individuals suspected of 

homosexuality have been arrested and flogged[3]. (See Amir, and Farshad and Farnam) They note that such corporal punishments 

have increased noticeably since 2003.  

In July 2005, after an inconclusive medical report, a court in Esfahan sentenced five young men to 75 lashes apiece and three years of 

exile to the Khouzistan province for “having confessed one time to a homosexual act.”[4] According to Arsham Parsi, founder of 

Iranian Queer Organization, “being flogged has become routine for many Iranian gays who may even express relief at the fact that 

they were ‘only sentenced to corporal punishment.’ ”  

Twenty-nine years of institutionalized violence and discrimination have driven Iranian gays and transsexuals to an underground life 

marked by the fear of being caught. It has also made them easy targets of violence in recent government campaigns against 

“hooligans”. In the summer of 2007, the Revolutionary Tribunal of Shiraz sentenced several “hooligans” to prison and other 

punishments. Among them were two men whose punishment included 175 lashes each for homosexual acts.[5] More recently, in 

March 2008, another “morality campaign” led to the arrest of 30 male guests at a party in Esfahan. Security forces broke into a private 

home, and the guests were arrested, detained for weeks with no access to legal counsel, and reportedly examined for evidence of 

homosexual sex.[6]  
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The sad reality of the discriminatory and violent treatment of sexual minorities in Iran contrasts starkly with the Islamic Republic’s 

glowing claims of providing equality to its citizens: 

- “The judiciary power of the Islamic Republic has also worked out a bill of citizens rights. One of the main principles incorporated in 

this bill ensures the enjoyment of every person of equal rights so that his individual rights and freedoms are guaranteed irrespective of 

his ethnic origin and other factors such as race, color, sex, etc…”[7]  

Other official statements such as: “[I]n Iran, we don’t have homosexuals, like in your country. … We don’t have this phenomenon,”[8] 

only exacerbate the problems faced by Iranians with a non-conforming sexual orientation or gender identity. The authorities' efforts to 

address the issue by providing certificates of mental disorder or encourage sex change operations are neither a sign of tolerance nor 

helpful. While the state assistance to sex change operations is reserved to transsexuals, many homosexuals may resort to sex change 

operations in search of acceptance and to escape violence.  

A BBC documentary aired in February 2008 reported on the exceptionally high number of sex change operations in Iran. It contained 

interviews with several individuals who had had or were about to undergo sex change operations. For the most part, the interviewees 

justified their choice of resorting to a painful, complicated, and potentially dangerous surgery as a way to counter the lack of 

recognition in society or harassment by authorities, rather than to address a fundamental uneasiness with one’s own gender.  

Vida, who underwent sex change surgery, says: - “When I was a boy…my father had to call for a cab to take me to school. If, instead, 

I went out walking, the police, the revolutionary guards, or the morality police would arrest me, … take me in, and treat me 

disrespectfully. … As a boy, I couldn’t do anything. [If someone bothered me, the authorities would say] 'Look at you, you’re asking for 

it,' and what could I say to that?” The reportedly high rate of suicides following these operations and the difficulties of integration for 

those who survive them underlines the need for a different approach by the Iranian government and the civil society. Such an 

approach should consist of decriminalizing homosexuality completely and providing equality of rights to sexual minority individuals. 

The Iranian government should stop all violence against individuals on the basis of sexual orientation and gender identity and repeal 

the laws that criminalize their sexuality. The reintegration of LGBT individuals into Iranian society can hardly succeed if the State 

denies their existence, provides them with certificates for psychological disorder, and outlaws their relationships. Laws punishing 

consensual sexual relationships between adults are discriminatory and violate individuals’ right to privacy under the International 

Covenant on Civil and Political Rights, to which the Iranian government is party since 1975. (UN Human Rights Committee in its 

Toonen decision, 1994.) 

Even when laws regarding same sex relationships are not enforced in practice, they are stigmatizing and serve to perpetuate 

prejudices and discrimination against LGBT individuals in society at large. Decades of violence, discrimination, and exclusion have 

made Iranian LGBT’s vulnerable to violence within society and left them in need of legal protection and visibility. Human rights activists 

inside Iran, the reform-oriented media, and other civil society actors can play a crucial role by including LGBT rights in their campaigns 

for awareness and equality.  

On the occasion of the International Day Against Homophobia[9], ABF has translated into Farsi The Yogyakarta Principles: On the 

Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity. These principles 

were drafted and adopted by a group of 29 distinguished experts in the field of human rights law on November 9, 2006 in Yogyakarta, 

Indonesia.[10] The introduction to the Yogyakarta Principles highlights the “policing of sexuality” as a key factor perpetuating “gender-
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based violence and gender inequality.” 

The Yogyakarta Principles emphasize the obligation of States to implement human rights. They provide States, as well as other actors, 

including national and international human rights organizations, media, and the United Nations human rights system, with 

comprehensive recommendations. By making this valuable tool accessible in Farsi to a broad range of actors in Iran, ABF hopes to 

contribute to a much needed debate on Iranian homosexuals, bisexuals, and transsexuals and their inherent rights to dignity and 

equality.  

 -----------------------  

[1] United Nations, February 13, 1991. Quoted in UNHCR, Chronology of events 1989-1994. Question and Answer Research Papers. 

[2] Times Online, November 13, 2007 quoting the minutes taken by an official describing the meeting between British and Iranian MPs. 

[3] http://pglo.net/IRQO/English/pages/119.htm 

[4] Hamshahri newspaper, July 14, 2005 

[5] Iranian Students News Agency, August 22, 2007 

[6] http://www.hrw.org/english/docs/2008/03/28/iran18385.htm  

Human Rights Watch’s press release regarding this event noted that in a similar raid in May 2007, 87 guests in a party were arrested. 

Some were stripped in the street and beaten “until their backs or faces were bloody”. Others were detained, tried and sentenced to 80 

lashes and heavy fines for “facilitating immorality and sexual misconduct.” 
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  شبيه مقدمه و اضافات

   مھران

  

ھمجنسگرایی بد است و یا خوب، مثبت است و یا "اکنون سخن گفتن از ریشه ھا و مطالبی از این دست و این بحث . ھمجنسخواھان و ناجورھا

  .ور می نمایدبه نظر شخص من دیگر امری غيرضر" منفی، نسبت اش با دین چگونه است و یا قرار است که کجا چه کسی ما را تأیيد کند،

  .شاید، و البته تحقيقن این موارد و موضوعاتی از این دست ھم مھم اند و ھم پتانسيل ایجاد بحث و گفتگو در ھمه ابعاد را دارا می باشند

تنھا  س ما ھستيم،ایھاالناآیا آنچه  امروز من و شما را  به چنين تقTیی وادار کرده که می نویسيم، داد می زنيم،اعTميه می دھيم و می گویيم، 

  ! شاید بگویيد برای القای نوعی حس تفاوت است . دليلش ھمين ذکر مصائب و مطالب است

می شوند، و  اما آیا فقط ما متفاوتيم و تفاوت را می شود با داد زدن در حلقوم مردمی فرو کرد که گاه برای انتخاب ميان دو رنگ متفاوت دچار سرگيجه

  .ھم متفاوت ترندالبته در عين حال از ھمه 

  تا به حال فکر کرده اید  که چرا ما باید بجنگيم  در حالی که ميدان، عملن نابرابر است ؟ 

  یا چرا باید اینگونه سعی در اتحاد با نيروھایی داشته باشيم که تا دیروز از دست دادن با ما کراھت داشته اند؟

  ير کنيم که ھمه از گوشت و پوست و استخوان آنھایيم؟چرا ما باید اینگونه خود را با ملتی و انسان ھایی درگ

می  یا چرا اصTً ما باید به شکلی خفقان آور سعی در گذراندن لحظاتی داشته باشيم که گاه  گلوھایمان را تا سرحد نوازش طناب ھای قطور پيش

  برد؟

ن خودداری می کنم، به نظر من در یک کلمه خTصه می شود و آن بقا چرایی ھمه این مسائل و بيشتر از آن که در اینجا به دليل کمبود زمان از ذکر آ

  .می باشد؛  برای بقا و به خاطر زنده ماندن و زندگی کردن

  .پذیرفتن این نکته که من و تو اقليت ھستيم

  .ما چون  خواھان بودن ھستيم باید تTش کنيم تا بمانيم

خورد شدید و قاطع گشته ایم و ایشان خواستار محو یک ھمچنين پدیده ای به ھر نحو ممکن اکنون که به دستور صریح رھبر انقTب، ما مستوجب بر

  .شده اند، دیگر حجت بر ھمه ما تمام گشته و ما وارد یک نبرد برای بقا می شویم

ی ای که حرمت انسانی اش زیر تTش برای آغاز زندگ. جدای از بحث مبنایی قضيه و چرایی آن، اکنون وقت عمل است، تTش برای بودن و زنده بودن

  .پا گذاشته نشده باشد

ت برگزیدن باید بحث را به سمتی ببریم که به یک ھمدلی آگاھانه برای مبارزه کردن برسيم و این خواب را از سر بيرون کنيم که با گوشه عافيت و عزل

  .می توان راحت به زندگی، که البته حق ماست، برسيم

  تنھا به دليل ھمنشينی در یک کشتی و " ناجور بودن"شکلی از به اصطTح  ھرکدام ما با ھر درجه ای و

  . شراکت در یک سرنوشت مشترک، مجبوریم برای بودن مبارزه کنيم

 .این سرنوشت ماست و نه تنھا سرنوشت، که دليلی برای بودن ما ست
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  و دادخواستقدردانی  و سپاس و نامه ی تشکر

  می نامه ی سرگشاده مھدی کاظ

  

خيلی خوشحالم و در ضمن . سال به من اجازه ی پناھنده گی داده شد 5دولت انگستان برای  2008مه  19در روز دوشنبه 

می خواھم از مردم بر یتانيا، ھلند، ایتاليا و تمام مردم اروپا، کانادا، آمریکا و تمام مردم دنيا و کسانی که دلواپس من بودند، 

ند در وقتی که به حمایت شان احتياج داشتم و کسانی در این زمان دشوار، سخت کار کردند کسانی که من را حمایت کرد

بدون پشتکار و کاری که برای من کردند اáن . تا به من کمک کنند و مرا تا جایی که اHن ھستم ھمراھی کنند، تشکر کنم

  .ھرگز فراموش نمی کنمکارھایی که برای کمک به من و حمایت از من شده است را . زنده نمی بودم

من در ضمن می خواھم از تمام گروه ھایی که ازطرف من مبارزه کردند، مخصوصاً گروه اوری وان، سی او سی ھلند، ایرکيو، 

و دیدبان حقوق بشر، اخبار ھمجنسگرایان بریتانيا، و روزنامه ی ایندیپندنت که از دشواری ھای زندگی من نوشت تشکر و 

ینده گان مجلس در بریتانيا، ھلند، به خصوص آقای بوریس فن درھام واتحاد یه اروپا، آقای مارکو کپاتو، ازنما. قدردانی کنم

آقای مارکو پنT، خانم سوفی اینت فلد، و به خصوص آقای مایکل کشمن که ازدولت بریتانيا درخواست کرد به من پناھندگی اعطا شود تشکر و 

داگانه  برای وزیر کشور به خاطر اعطای پناھندگی به من و به نمایندگان مجلس در بریتانيا، ھلند و نمایندگان من نامه ی تشکرآميز ج. قدردانی نمایم

پالم، وکيل من در ھلند و خانم گبریT بتيگا ھمکار دفتر لورنس لوپين سوليسيترز وکيل . ای. از آقای ب. مجلس اروپا برای تشکر از زحمات شان نوشتم

   .برای درخواست پناھندگی جدید به من کمک کرد تشکر و قدردانی نمایممن در این کشور که 

می خواھم از نماینده مجلس ناحيه، آقای سایمون ھيوز و گروھش تشکر کنم که . ھمچنين دوست دارم تشکر و قدردانی ھای خيلی ویژه ای بکنم

اگر مداخله ی ایشان . جلوگيری کنند 2006کرد از اخراج من در دسامبر  به من شانس زندگی در این منطقه را دادند؛ ایشان از وزارت کشور درخواست

نمی دانم اگر تأثير این . در ماه آپریل امسال که من را به بریتانيا برگردانند، ایشان باز ھم مثل گذشته از من پشتيبانی کردند. نبود اáن من اینجا نبودم

  .گی بگيرم یا نهاقدام ایشان نبود آیا می توانستم اجازه ی پناھند

برای تمام پشتيبانی ھایشان، برای پذیرفتن من ھمينگونه که ھستم، . عTوه بر ھمه، می خواستم بزرگترین تشکر و قدردانی را ازدایی ھایم بکنم

م داده اند و برای برای حمایت از من، با ھمين ھویتی که دارم، برای دشواری ھایی که تحمل کردند، برای ھمه ی آن کارھایی که برای من انجا

  . من خيلی خوش بختم و افتخار می کنم که دایی ھای من دوستم دارند و از من حمایت می کنند. عشقی که به من نشان دادند

برای ھمين از دولت بریتانيا درخواست . خيلی می ترسيدم. زندگی من از ھمان زمانی که شنيدم دوست پسرم را اعدام کردند خيلی سخت شد

خيال می کردم مردم این کشور که ھمجنسگرایان را قبول دارند و بر اساس قانون، بدون توجه به جنسيت شان، حقوق مدنی برابر . ی کردمپناھندگ

من . بنابراین وقتی درخواست پناھندگی ام رد شد تردید به جانم افتاد و خيلی نااميد شدم. دارند، به درخواست پناھندگی من جواب مثبت می دھند

گمان می کردم دولت . انتظار این را داشتم که حقوق یکسان مثل مردم اینجا به من داده شود. ردم این کشور خيلی بيشتراز این انتظار داشتماز م

  .متوجه وضعيت وحشتناکی که در آن به سر برده بودم، خواھد شد

بTفاصله بعد از رد شدن . ن ھيچ توجھی نکرده استنفھميدم چرا درخواست من رد شد و بعد احساس کردم که قاضی به درخواست فرجام م

در یک دقيقه، من ھنوز به مدرسه ای در برایتون می رفتم و در دقيقه ی دیگر . درخواست فرجامم، بازداشت شدم و ھمه چيز خيلی سریع اتفاق افتاد

احساس کردم یک قدم با مرگ فاصله .تباه شدم. ن برگردمبرگه ی امضا شده ی اخراج به من داده شد و اعTم شد که در عرض چند روز باید به ایرا

اما من فکر . به من گفته شد که تقاضای فرجام بر عليه این تصميم را وقتی که از این کشور خارج شدم و به ایران برگشتم، می توانم بکنم. دارم

مرده ی من؟ آن وقت فکر می کردم که تنھا معجزه کردم چگونه چنين چيزی ممکن است؟ چه کسی برای من درخواست فرجام خواھد کرد؟ بدن 

  .است که می تواند مرا نجات بدھد

ز تماس دراین مرحله، دایی من، که از ابتدای ورودم به بریتانيا در خانه ای او زندگی می کردم با نماینده ی مجلس منطقه شان، آقای سایمون ھيو
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به طور موقت آزاد شدم . باورم نمی شد که به من شانس دیگری داده شده است. بيندازد گرفت و او موفق شد اخراج مرا درست به موقع به تعویق

من به این نتيجه رسيدم که در بریتانيا امن نخواھم بود بنابراین . ولی خيلی می ترسيدم که دوباره چند ماه بعد باز به نقطه ی اخراج برگردانده شوم

از آنجا بار دیگر گریختم و به ھلند . اما در جمھوری چک دستگير شدم و به آلمان فرستاده شدم. انادا بروماميدوار بودم که به ک. تصميم به گریز گرفتم

  .شنيده بودم که ھلند امتياز مخصوص برای ھمجنسگرایان پناھجوی ایرانی قائل می شود و نيز قوانين عادHنه تری دارند. رفتم

پناھنده ھا حقوق . آن یک سال خيلی سخت گذشت به من. ، حدود یک سال را در آنجا گذراندمبعد از این که در خواست پناھندگی از ھلند کردم

. نمی توانيد درس بخوانيد، یا کار کنيد، یا ھر کار دیگری انجام بدھيد. شما به عنوان یک پناھنده فقط اجازه دارید که یک پناھنده باشيد. واقعی ندارند

من در ھلند با تعدادی مردم خيلی مھربان برخورد داشتم، کسانی که از کار و زندگی خود برای کمک . بکشيدبه شما تنھا اجازه داده شده که نفس 

  . دوست دارم به زودی برای دیدن آنھا به آنجا برگردم. به من زدند و دوستان خوبی برای ھم شدیم

ر که طبق معاھده ی اروپا، پناھجو فقط در کشور اولی که به آن وارد سرانجام دوباره درخواست پناھندگی من رد شد، این بار در ھلند، و به این خاط

من فکر کردم که حداقل ھمين که تمام سعی ام را برای نجات جان . خيلی از تصميم که گرفته شد افسرده شدم. شده می تواند پناھندگی بگيرد

من دیگر خسته شده . ه موفقيت نرسيد، بيشترازاین کاری انجام بدھمگفتم ھر آن چيزی که می توانستم بکنم کردم اما ب. خودم کرده ام کافی است

  .دیگر نمی خواستم زنده بمانم. فقط می خواستم ھمه چيز تمام بشود. بودم

تنگ شده خيلی دلم برایشان . خيلی ترسيده بودم ولی از طرفی ھم برای دوباره دیدن دایی ھایم خشنود بودم. در ماه آپریل مرا به بریتانيا برگردانند

ک خيلی سپاسگزارم از اطمينان دوباره ای که از طرف نماینده مجلس ناحيه، آقای سایمون ھيوز، که گفته بود ھر کاری در توانش باشد برای کم. بود

تند و واقعاً به من من و خانواده ام با ایشان خيلی زود بعد از برگشت من به بریتانيا مTقات کردیم وایشان وقت گذاش. به من خواھد کرد، داده شد

 از اتفاق ھایی که برای من افتاده بود پرسيدند و بعد خودشان به وزارت کشور و دولت توضيح دادند که چرا باید به من اجازه داده شود تا. گوش کردند

خيلی سپاسگزارم از خانم گبریT . کردایشان من را با وکيل در تماس قرار دادند و او برای درخواست پناھندگی جدید به من کمک . در این کشور بمانم

ھمچنين آقای سایمون ھيوز در پشتيبانی . بتيگا از دفتر امور حقوقی لورنس لوپين برای تمام سخت کوشی ھایش و تمام کمک ھایی که به من کرد

  .که مردم برای دفاع از من جنگيدندواقعاً احساس کردم . من انتظار این ھمه کمک را نداشتم. از درخواست من به وزارت کشورنامه ای نوشتند

این بھترین خبری  بود که . نمی دانم چه جوری بگویم که چه احساسی داشتم. روز دوشنبه به من گفته شد که دولت به من پناھندگی داده است

ه زندگی را شروع کنم، برای احساس می کنم که می توانم دوبار. من راحت شدم، و حاH فقط خيلی خيلی خوشحال ھستم. بعد از سال ھا شنيدم

حاH برگشته . عقب افتادگی ھا را جبران کنم. می توانم به کارھایی که در این سال ھای سخت عقب افتاد برسم. زندگی و آینده ام برنامه ریزی کنم

ست دارم در دانشگاه، داروسازی خيلی دو. دارم برنامه ریزی برای ادامه ی تحصيلم انجام می دھم. ام و با یکی از دایی ھایم زندگی می کنم

  . بخوانم

اما دلم برای خانواده ام و دوستانم درکشورم تنگ . بی صبرانه منتظر آینده ھستم وانجام تمام کارھایی که فکر کردم دیگر قادر به انجام شان نيستم

نجا حق و حقوق یکسان، مثل این کشور را ندارند، و خيلی ناراحت کننده است که مردم در آ. ایران کشور من است. من ایران را از دست دادم. شده

اميدوارم یک روز بتوانم دوباره آنجا زندگی کنم، روزی که زندگی در آنجا امن . این برای من یعنی که در زمان حاضر نمی توانم در آنجا زندگی بکنم

ه برخوردار باشند، این قدر از زندگی وحشت نداشته باشند، آن اميدوارم که روز برسد که کسانی مثل من از حقوق یکسان با دیگر مردم جامع. باشد

  . جور که می خواھند زندگی کنند و به خاطر جنسيت شان، و گرایش جنسی شان، مورد اذیت قرار نگيرند

مردم بریتانيا، ھلند، ایتاليا و دلم می خواھد باز ھم از . ولی امروز، و به خاطر امروز، من خيلی سپاسگزارم که اینجا ھستم و در امنيت به سر می برم

برای این . دندتمام مردم اروپا، کانادا، آمریکا و تمام مردم دنيا و کسانی که دلواپس من بودند، کسانی که من را حمایت کردند و موقعيت من را درک کر

  . تشکر و قدردانی می کنم حق زندگی که به من دادند، برای این آزادی که به من دادند که کسی که ھستم باشم، خودم باشم،

به خاطرحفاظت از زندگی، امنيت، و آسایش خاطرم نمی خواھم رسانه ھا با من   .در این لحظه من چيز دیگری بيشتر از این نمی خواھم بگویم

  .تماس داشته باشند

  مھدی، بامھر
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  ، جوان دو جنسی، از زندان )ميترا( آزادی مھدی ندامی

   1387خرداد  14سه شنبه 

  يته دانشجويی گزارشگران حقوق بشرکم

  

جوان دوجنسی که به دليل عدم توانايی در پرداخت ديه، به مدت يکسال و نيم در  - ميترا وليزاده -مھدی ندامی

زندان اوين به سر می برد، با تأمين مبلغ ديه ی خود از طريق کمک ھای مردمی، از زندان  ٢۴٠سلول انفرادی بند 

  .آزاد شد

به اتھام دفاع از خود در برابر دو جوان به نام ھای محمد و  ١٣٨۵ساله در پانزدھم دی ماه سال  ٢٢مھدی ندامی 

وی . مرتضی که منجر به جرح و از دست رفتن بينايی يکی از آنان شد، بازداشت و از اين تاريخ در زندان بسر برد

دود ھجده ميليون و پانصد ھزار تومان دادگاه عمومی تھران به دوسال حبس و پرداخت ديه در ح ١٠٨٨توسط شعبه 

  .دادگاه تجديدنظر به ده ماه حبس و پرداخت ديه کاھش يافت ٣۶محکوم شد که حکم صادره توسط شعبه 

پيرو انتشار فراخوانی برای جمع آوری کمک مالی برای اين جوان دوجنسی، و به دنبال اعTم شماره حساب از 

ھزار تومان از سوی ايرانيان در داخل و خارج از کشور جمع آوری شد، که با پرداخت آن به  ۴٠٠ميليون و  ١٢سوی محمد مصطفايی وکيل پرونده، مبلغ 

  . شاکی پرونده، وی رضايت خود را اعTم داشته و موجبات آزادی مھدی ندامی را فراھم آورد

کردن يکسال و نيم در سلول انفرادی، از آزادی خود نااميد  روز است از زندان آزاد شده است، می گويد که پس از سپری ٢٠مھدی ندامی، که حدود 

  .شده بود تا اينکه با کمک مردم توانست يکبار ديگر آزادی را تجربه کند

ت که او ضمن تشکر از تمام کسانی که در اين راستا کمک کرده اند، از زحمات محمد مصطفايی و خانم سھرابی وکTی پرونده نيز قدردانی کرد و گف

  .دارد با تأمين ھزينه عمل جراحی خود، زندگی جديدی را آغاز کندقصد 
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  دگرجنسگونه گان را بشناسيم 

  رھا

 
  یعنی چی؟  transgenderism)(  دگرجنسگونگی

دگرجنسگونه گان یا فراجنسگونه گان جنسيت و ھویت جنسی خود را غالباً به گونه ایی ابراز می کنند که با 

قشر دگرجنسگونه گان یا فراجنسگونه گان . رھای سنتی مردانگی و زنانگی رایج در جامعه در تضاد استھنجا

  :می تواند شامل گروه ھای زیر باشد

  .افرادی که خود را ھم مرد و ھم زن می دانند  - 

  .افرادی که خود را نه زن و نه مرد و متعلق به یک جنس سوم می دانند - 

  . بپوشند" مردانه"بپوشند یا زنانی که دوست دارند لباس " زنانه"د لباس مردانی که دوست دارن - 

  .افرادی که دوست دارند گاھی مردانه رفتار کنند و لباس بپوشند و گاھی زنانه ھرچند جسم آنھا ممکن است مؤنث باشد یا مذکر - 

  .معرفی کنند افرادی که خود را با ھيچ یک از صفت ھا و لقب ھای جنسيتی معمول نمی خواھند - 

و بدن شان ناھمگونی می بينند  و بدن خود را به قصد ھمگون کردن با جنسيت و  Gender Identity)(افرادی که ميان ھویت جنسی شان  - 

. )می کند" مردانه"مثTٌ فردی که جنس او مؤنث است و با توسل به ھورمون یا جراحی  بدن و ظاھرش را ( احساس درونی شان تغيير می دھند 

  .می نامند Transsexualاین دسته از دگرجنسگونه گان را 

  .افرادی که احساس می کنند واژه ی دگرجنسگونه یا فراجنسگونه برای توصيف جنسيت شان واژه ی مناسبی است - 

  یا دگرجنسگونگی یک بيماری یا اختyل روانی است؟آ

از دگرجنسگونه گان در افسانه ھا .  جنسگونه ھميشه در تاریخ وجود داشته اندفرا /دگرجنسگونگی پدیده ای طبيعی  است و انسان ھای دگر.  نه

در برخی از فرھنگ ھای کھن دگرجنسگونه گان مقدس و باارزش به شمار می آمدند و در . و اسطوره ھای ھر فرھنگ و ملتی گفته شده است

  . دگرجنسگونگان انسان ھایی معمولی تلقی می شدند در باقی فرھنگ ھا. برخی از فرھنگ ھا مورد آزار و نفرت قرار می گرفتند

. بنابراین ميليون ھا انسان دگرجنسگونه در کره ی زمين وجود دارد. جامعه انسانی دگرجنسگونه است% 2طبق برخی از مطالعات بيش از 

  .ن می دھددگرجنسگونگی ھمچون باقی تنوع ھا و شگفتی ھای طبيعت، بخشی از غنا و تنوع  زندگی انسانی را نشا

 Gender)(مطالعات پزشکی و علمی در نيمه ی اول قرن بيستم منجر شد که دگرجنسگونه گان  به عنوان بيماران مبتT به اختTل ھویت جنسی 

Identity Disorder  مطالعات فمينيستی و اجتماعی در دھه ھای گذشته اما نشان می دھند که دگرجنسگونگی یک نوع بيماری . معرفی شوند

عمده ی افراد دگرجنسگونه از نظر ذھنی توانمند و سالم ھستند و در صورت نبود فشارھا و تبعيض ھای اجتماعی ھمچون باقی . وانی نيستر

 Body) آن دسته از دگرجنسگونه گان که از آشفتگی بدنی شدید . اعضای جامعه می توانند زندگی سالم و مثبتی برای خود داشته باشند

Dysphoria) مت ذھنی برسندرنج مTبنابراین دگرجنسگونگی یک . ی برند ھم با استفاده از ھورمون و تغيير بدن شان می توانند به آرامش و س

  .اختTل روانی نيست

 کهبسياری از دگرجنسگونه گان به دليل فشارھا و تبعيض ھای اجتماعی احساس افسردگی و بی ھویتی می کنند زیرا جامعه از آن ھا انتظار دارد 

آن ھا  به دليل مبدل پوشی، یا داشتن شناسنامه ی مردانه ولی ظاھری زنانه، و یا داشتن سينه و آلت تناسلی زنانه ولی .  یا مرد باشند و یا زن

مبارزه با این اما بسياری از دگرجنسگونه گان در حال . ظاھری مردانه از طرف خانواده،  جامعه و قانون مورد  تحقير، توھين و خشونت  قرار می گيرند

از دید آن ھا دگرجنسگونگی، دو جنسگونگی، و یا فراجنسگونگی نيز ھم چون زن بودن و مرد بودن یک نوع ھویت . نظام جنسی دوقطبی ھستند

  .   جنسی است که جامعه باید به رسميت بشناسد

  دگرجنسگونگی یک انحراف اخyقی یا جنسی است؟آیا 

ميشه در تاریخ وجود داشته اند و در نبود فشارھای اجتماعی می توانند مانند بقيه انسان ھا یک زندگی مثبت، فرا جنسگونه ھ/انسان ھای دگر. نه
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  . موفق و پربار داشته باشند

کودکان بر اساس آلت تناسلی تعيين می شود و پس از تعيين جنس والدین و جامعه کودک را وادار به پيروی از  sex)(در جامعه ی ما جنس 

ھویت جنسی اما پدیده ی بسيار پيچيده ایی است و شکل گيری آن تنھا  وابسته به ساختار . ی قراردادی زنانگی و مردانگی می کنندھنجارھا

بنابراین داشتن آلت تناسلی . ژنتيکی، کروموزمی و تناسلی نيست و از عوامل تا کنون شناخته نشده ی روانی، ذھنی و روحی  ھم اثر می گيرد

  .نه الزاٌماٌ به معنای  داشتن ھویت جنسی مردانه یا زنانه نمی تواند باشدمردانه یا زنا

 آن چه غيرانسانی و غير اخTقی است ظلم و آزاری است که خانواده ھا و جامعه به انسان ھایی که ھویت جنسی شان با تصورات و انتظارات بی

Tمت روحی دگرجنسگونه گان  را بدون آزار به دیگری تضمين می کندپایه جامعه وفق نمی کند می کنند و نه برگزیدن ھویت جنسی که س  .  

را زیر سئوال برده اند و " منحرف"و " بيمار"، و جنسيت " طبيعی"و "  سالم"بسياری از فعالين حقوق دگرجنسگونه گان  تعاریف رایج از جنسيت 

  .منطق قراردادی و مستبدانه ی پشت این تعاریف را آشکار و نقد کرده اند

انجام برخی از رفتارھا که امروز زنانه  . باید توجه داشت که معيارھا و تعاریف زنانگی و مردانگی در جوامع مختلف و در طی زمان تغيير می یابد

از رفتارھا که درگذشته برای مردان پذیرفته شده بوده و یا  انجام برخی ...) مانند آرایش کردن، موی بلند داشتن، دامن پوشيدن و (دانسته می شود 

امروز برای زنان پذیرفته ...) مانند شلوار پوشيدن، موی کوتاه داشتن، کار کردن، در سياست شرکت کردن و (در گذشته مردانه دانسته می شده 

  .  وژیبنابراین  ھنجارھای زنانگی و مردانگی قراردادی ھستند و ریشه در مناسبات فرھنگی و اجتماعی دارند و نه  در بيول. شده است

نظام جنسی دوقطبی حاکم  بر جامعه ما تنھا دو جنسيت زن و مرد را به رسميت می شناسد و زن و مرد را ھم مخالف و مکمل ھم تعریف می  

ی این نظام در نتيجه نمی تواند تنوع و پویایی بدن ھا، خواسته ھا، جنسيت ھا و ھویت ھای انسان ھا را در خود جای دھد، و کسانی که نم. کند

با چنين منطق و نگرشی این نظام ده ھا . توانند خود را در یکی از دو قطب جنسی جا دھند را چندش آور و مضحک  و یا بيمار ومنحرف می پندارد

دارد و گناه کار یا بيمار می پن) شان داشتن ھویت جنسی متفاوت از اکثریت جامعه است" مشکل"یا " جرم"که تنھا (ھزار انسان بی گناه و سالم را 

  .شرایط به زیر چاقوی جراحی و در بدترین شرایط ی به زیر شTق و چوبه ی دار می فرستد"  بھترین" آن ھا را در

  ھستم؟  transgender)(ازکجا بدانم که یک دگرجنسگونه 

دن به این شناخت و درک برای باقی آنھا می گویند که رسي. بعضی از افراد دگرجنسگونه می گویند که ھميشه می دانستند دگرجنسگونه ھستند

گاھی احساسات برای مدتی می آیند و می روند، گاھی با گذشت سن تشدید می شوند، و گاھی به . آنھا یک پروسه ی آرام و تدریجی بود

  .ناگھان در اثر مشاھده ی فردی شبيه به خود سر باز می زنند

  :می کنند یا فکر می کنند که دگرجنسگونه ھستند زیرادگرجنسگونه گان معموHٌ شروع به زیر سؤال بردن جنسيت خود 

  .احساس می کنند که از درون جنسيت آنھا با آنچه خانواده و جامعه تصور می کند متفاوت است - 

  .احساس می کنند که چند جنسيتی یا بی جنسيت ھستند - 

   .نسبت به افراد دگرجنسگونه ایی که دیده اند احساس تعلق یا ھمراھی می کنند - 

  .مرد در جامعه زندگی کنند/زن یا پسر/دوست ندارند که به عنوان یک دختر - 

  .را بپوشند" مخالف"دوست دارند که لباس ھای جنس  - 

حس بد یا نفرت دارند، و درباره ی داشتن بدن ) سينه، واژن، موی صورت، آلت مردانه(نسبت به اجزای بدن شان که معوHٌ به جنسيت مرتبط است  - 

  . فکر و خيال می کنند" الفمخ"جنس 

اگر به جامعه ی  . با این وجود این تنھا و تنھا تصميم شماست که  از واژه ی دگرجنسگونه یا فرا جنسگونه برای توصيف خود استفاده  کنيد

جنسگونه یا دگرجنسگونه احساس تعلق می کنيد این حق شماست که خود را دگرجنسگونه بناميد و اگر احساس می کنيد که واژه ی دگر

  .فراجنسگونه برای شما مناسب نيست بازھم این حق شماست که از آن استفاده نکنيد

  اگر مطمن نباشم که دگرجنسگونه ھستم چطور؟ 

این حق مسلم دگرجنسگونه گان است که . داشتن شک و تردید  در طول دوره ی زمانی که به دنبال کشف و درک خود ھستيد طبيعی است 
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آن ھا نباید برای انجام عمل تغيير جنسيت و یا برگزیدن یک جنسيت و شيوه . کشف خود و امتحان راه ھای مختلف داشته باشند فرصت کافی برای

  .راھی است که از طرف خود شما و با آگاھی و رضایت تمامتان انتخاب شود" صحيح"تنھا راه . ی زندگی محدود و ثابت زیر فشار قرار گيرند

  :انند به شما در درک ھویت جنسی تان کمک کنندکارھای زیر شاید بتو

زن،  دوجنسه  و یا مخلوطی از ھمه ی این جنسيت ھا تصور کنيد و ببينيد با کدام یک از این /مرد، دختر/خود را به عنوان یک فراجنسگونه، پسر - 

  .ھویت ھای جنسی احساس راحتی و آرامش می کنيد

اوت باشد یا اصT بار جنسی نداشته باشد انتخاب کنيد و  از آن در نامه ھا و خاطرات تان استفاده برای خود اسمی جدید که بار جنسی آن متف - 

  . این کار را برای مدتی انجام دھيد و احساسات خود را ارزیابی کنيد. کنيد

  .بپوشيد و حس خود را ارزیابی کنيد" مردانه"/"زنانه"لباس زیر  - 

  .اس، مدل مو و آرایش خود تغييرات دلخواھتان را انجام دھيد و حس خود را ثبت کنيددر خانه و یا فضایی امن در نوع لب - 

  .موی بدن و صورت خود را بزنيد - 

  .  در خانه و یا فضایی امن سينه ی مصنوعی یا آلت مردانه ی مصنوعی برای خود بگذارید، خود را برانداز کنيد و حس خود را ثبت کنيد - 

  باشد، یعنی من دگرجنسگونه ھستم؟ " مردانه"یا " زنانه"اگر رفتار و حالت ھای من 

دگرجنسگونه بودن . بودن حالت ھای شما چه قضاوتی داشته باشد ربطی ندارد" مردانه"یا " زنانه"دگرجنسگونه بودن به این که جامعه در مورد . نه

خود را دگرجنسگونه می دانند و بعضی نمی " زن نما"ردان و بعضی م" مردنما"بعضی زنان . تنھا و تنھا درباره ی احساس شما به خودتان است

  . دانند

  ارتباط  دگرجنسگونگی با ھمجنسگرایی چيست؟ از کجا بفھمم که من دگرجنسگونه ھستم و نه ھمجنسگرا؟

خود چه احساسی بودن، یا دوجنسه بودن " زن"بودن، " مرد" این که به(دگرجنسگونگی به حس شما نسبت به جنسيت و بدن تان برمی گردد  

در حالی که ھمجنسگرایی و دوجنسگرایی درباره ی گرایش و تمایTت جنسی شما ). دارید و ھویت جنسيتی خود را چگونه دوست دارید ابراز کنيد

اقی دگرجنسگونگان ھمچون ب  گرایشات جنسی در ميان. دگرجنسگونگی و ھمجنسگرایی رابطه ی مستقيمی وجود ندارد  ميان. به آدم ھا است

عمل .  بعضی از دگرجنسگونه گان و ترنس سکشوال ھا دگرجنسگرا ھستند و بعضی از آنھا ھمجنسگرا یا دوجنسگرا.  انسان ھا متنوع است

  .جراحی بدن و جنسيت شما را تغيير می دھد و نه گرایش جنسی شما را 

برای  مثال گرایش جنسی شما به .  ند داشت غلط استاین تصور که ھمه ی افراد ترنس سکشوال بعد از عمل به جنس مخالف گرایش خواھ

گرایش جنسی شما . می تواند به مرد باشد که در این صورت قبل از عمل دگرجنس گرا به حساب می آیيد و بعد از عمل ھمجنسگرا FTM عنوان 

. نيز به ھمين صورت است  MTFبرای . جنس گرامی تواند به زن باشد، در این صورت قبل از عمل ھم جنسگرا به حساب می آیيد و بعد از عمل دگر

  .  گرایش جنسی شما می تواند به زن باشد یا مرد و عمل جراحی این گرایش را عوض نمی کند

را درونی کرده ا ند تصور می کنند تغيير جنسيت می تواند مشکTت آن ھا با homophobia)  (زنان و مردان ھمجنسگرایی که ھمجنسگراھراسی 

در جامعه ی ما متأسفانه بسياری از ھمجنسگرایان به دليل عدم اطTعات صحيح تصور می کنند بيمار و یا . رم و گناه را برطرف کنداحساسات ش

  .منحرف جنسی ھستند و برای رھایی از این احساس شرم و ننگ به عمل تغيير جنسيت روی می آورند

له با احساس شرم و گناه کسب اطTعات صحيح درباره ی تنوع گرایشات جنسی ھمجنسگرایی اما یک گرایش جنسی سالم است و راه حل مقاب 

  . انسان ھا،  رسيدن به خود باوری و مبارزه با ھمجنسگرا ھراسی است و نه تغيير جنسيت

 آیا من باید عمل کنم؟. از نظر جسمی بدن من زنانه است اما  من دوست دارم ھویت جنسی مردانه داشته باشم

فرا جنسگونه گان است که از بدن و جسم خود ناراضی ھستند و  می خواھند برای مثال /ی تغيير جنسيت برای دسته ایی از دگرعمل جراح. نه

باقی . می گویند  transsexualبه این دسته از دگرجنسگونه گان . سينه یا بيضه نداشته باشند و یا آلت تناسلی مردانه با زنانه داشته باشند

  .گان ممکن است تنھا بخواھند مبدل پوشی کنند و یا ھورمون استفاده کنندفرا جنسگونه /دگر

اگر شناسنامه ی فردی مرد . در جامعه ی ایران اما دولت به دگرجنسگونه گان اجازه نمی دھد ھویت خود را آنطور که احساس می کنند ابراز کنند
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مردم نيز به دگرجنسگونه گان احترام نمی گذارند . و جسم خود را عوض کرده و زن بشودباشد حتماٌ یا باید مردانه رفتار کند و یا زیر تيغ جراحی برود 

برای رھایی از این توھين ھا، . و آنھا را تنھا  به خاطر داشتن ھویت جنسی غير معمول و متفاوت مورد توھين، تحقير و تجاوز قرار می دھند

  .وند به جراحی تن دھندمشکTت و فشارھا بسياری از دگرجنسگونه گان مجبور می ش

  آیا  ھمه ی دگرجنسگونه گان باید از بدن یا آلت تناسلی خود متنفر باشند؟ 

ھستند یعنی  Social Dysphoria)" (آشفتگی اجتماعی"آن ھا  دچار . بسياری از دگرجنسگونه گان یدن و یا آلت تناسلی خود را دوست ھستند. نه

برای مثال مردم فکر می کنند که شما، طبق آلت تناسلی . تعریف جامعه از آن ھا ناھمگونی وجود داردميان حس درونی آنھا نسبت به خودشان و  

این دسته از دگرجنسگونه گان با آلت تناسلی خود . یا شناسنامه تان پسر ھستيد در حالی که شما از درون احساس می کنيد دختر ھستيد

  . زندگی آنھا متفاوت و یا برعکس آن چه جامعه از آنھا می خواھد باشدمشکلی ندارند و تنھا دوست دارند که نوع پوشش و 

با فيزیک مردانه شاید بخواھد لباس زنانه بپوشد، آرایش زنانه  کند و ھورمون استفاده نماید ولی بيضه و آلت  transwoman)(زنی دگرجنسگونه 

به ھر مرد و زنی از ھر شکل و شمایل و جنسيتی باشد و این گرایش جنسی گرایش جنسی این فرد می تواند . مردانه خود را  نگاه دارد  تناسلی

  .به دگرجنس پوشی و دگرجنس زیستی او ربط مستقيمی ندارد

با فيزیک زنانه شاید بخواھد لباس مردانه بپوشد، سينه ھایش را بردارد و با ھورمون چھره اش را مردانه کند اما   transman )(مردی دگرجنسگونه 

گرایش جنسی او می تواند به ھر مرد و زنی از ھر شکل و شمایل و جنسيتی باشد و این . رحم و تخمدانش را نگاه دارد و حتی بچه دار شودواژن، 

  .گرایش جنسی به دگرجنس پوشی و دگرجنس زیستی او ربط مستقيمی ندارد

نی احساس می کنند که در بدنی اشتباه اسير ھستند زیرا بدن ھستند یع Body Dysphoria)" (آشفتگی بدنی"برخی از دگرجنسگونه گان اما دچار

برای مثال آن ھا از داشتن سينه یا خونریزی ماھانه رنج می برند چون احساس می کنند که پسر ھستند . شان با حس درونی آنھا ھمگون نيست

 .و بدن شان نيز باید مانند بدن یک پسر باشد

گاھی آشفتگی جنسی چندان شدید نيست و وجود گروه و فضایی . گونه ھای متفاوتی کنار می آینددگرجنسگونه گان با این آشفتگی ھا به 

گاھی اما  آشفتگی جنسی آنھا چنان شدید . آنھا به آرامش کافی است  برای رسيدن trans positive)(دوست  -مثبت، حمایت گر و دگرجنسگونه

  . اه حل موجود استاست که تغيير کامل  نقش جنسيتی، ظاھر و بدن تنھا ر

  اگر  دگرجنسگونگی یک حس و پدیده ی طبيعی است چرا من این قدر افسرده و آشفته ھستم؟ 

مھم تلقی می شوند و بر اساس آنھا روابط اجتماعی، و ساختار خانواده، سياست  gender roles)(در بسياری از فرھنگ ھا نقش ھای جنسيتی  

مردم پيش فرض ھای زیادی درباره ی جنسيت دارند و از بدو تولد بر اساس جنس کودک به این پيش فرض   در فرھنگ ما. و اقتصاد تنظيم می شود

  . ھا و انتظارات بی پایه و قراردادی بال و پر می دھند

ا فراجنسگونگی خانواده ھا و آشنایان از وجود ما افراد دگرجنسگونه احساس سردرگمی، آشفتگی، ناراحتی و خطر می کنند زیرا دگرجنسگونگی ی

ھستند و  homophobic)(این افراد  معموHٌ ھمجنس گرا ستيز. باورھا و پيش فرض ھای  اجتماعی این افراد درباره ی جنسيت را زیر سوال می برد

دگرجنسگونه گان گاھی این نگرش ھای دگرجنسگونه . به اشتباه تصور می کنند که ھمه ی دگرجنسگونه گان ھمجنس گرا ھستند

  .را درونی می کنند و در نتيجه دچار احساس  شرم، گناه، سردرگمی و خود بيزاری می شوند transphobic)(ستيز

. برای بسياری از دگرجنسگونه گان سخت و طاقت فرساست که در جوامعی که درباره ی جنسيت قوانين سخت و انعطاف ناپذیر دارند زندگی کنند

را مجبور می کنند که در خود فرو روند و در خفا و ترس زندگی  تاٌ آزار دھنده ھستند و دگرجنسگونگانبرخوردھای تمسخر آميز و تحقير آميز طبيع

بسياری از خانواده ھا اطTعات صحيح و علمی درباره ی پدیده ی دگرجنسگونگی ندارند و از این رو احساسات  فرزند خود را درک نمی کنند، . کنند

در اثر این فشارھای شدید بسياری از دگرجنسگونگان از زندگی سرخورده شده و دچار .  مرگ می کننداو را سرزنش و گاھی حتی تھدید به 

  .افسردگی و آشفتگی روحی روانی می شوند

  آَشکارسازی ؟ 

فيان را نيز آَشکارسازی به دوره ای گفته می شود که شما به خود شناسی و خودباوری می رسيد و تصميم می گيرید که خانواده ، دوستان و اطرا
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  برای مثال. از دگرجنسگونگی تان مطلع کنيد

  .  با خانواده ، دوستان و اطرافيانتان درباره ی پدیده دگرجنسگونگی، طبيعی بودن آن و وجود آن در طول تاریخ بشرصحبت می کنيد  - 

  . از دوستان و اطرافيان تان می خواھيد که شما را به اسم دلخواھتان صدا زنند - 

  . افل خصوصی و مکان ھای امن دگرجنس پوشی می کنيددر مح - 

  . به پزشک متخصص برای استفاده از ھورمون، و یا انجام عمل جراحی تغيير جنسيت مراجعه می کنيد  - 

  

پوشش و  آشنایی شما را در موقع دگرجنس پوشی ناگھان می بيند یا حالت، نگاه،. برخی از اوقات،  شما بدون آن که بخواھيد آشکار می شوید

اگر شما دگرجنسگونگی خود را از خانواده یا آشنایانتان پنھان کرده اید، . رفتار شما به کلی با آن چه جامعه از زنان و مردان انتظار دارد متفاوت است

حل زیر را معموHٌ  کم خانواده و دوستان معموHٌ این قضيه را به راحتی نمی پذیرند و برای پذیرفتن مرا. آشکارسازی تصميم سخت و بزرگی است

ھرچند بعضی از خانواده ھا ھيچ وقت به مرحله ی آخر یعنی پذیرش (شوک روحی، انکار، ترس، خشم، غم و پذیرش: وبيش پشت سر می گذارند

  ). نمی رسند

بسياری از . ميز و دوستانه دارندمتأسفانه تا به امروز تنھا تعداد محدودی از خانواده ھای ایرانی با فرزندان دگرجنسگونه شان برخورد احترام آ

- دگرجنسگونگان پس از آشکارسازی از جانب خانواده ی خود طرد می شوند و مجبور می شوند که بين داشتن ھویت جنسی و سTمت روحی 

  . نتيجه ی این انتخاب سخت ھيچ وقت خوشایند نيست.  روانی و داشتن خانواده و سرپناه یکی را انتخاب کنند

  

چند منبع آموزشی ساده به خانواده و دوستان . ی ما عموماٌ با پدیده ی دگرجنسگونگی آشنا نيستند و اطTعات صحيح و علمی ندارند مردم جامعه

آشنایی با تاریخ دگرجنسگونگی و کسب . شاید پس از فروکش کردن احساسات شان حاضر به کسب دانش و اطTعات بيشتر باشند. تان بدھيد

ی بودن آن به عنوان یک حالت انسانی شاید بتواند به آنھا کمک کند که فرزند، دوست یا ھمکار دگرجنسگونه شان  را بھتر دانش درباره ی طبيع

  .درک کنند و به او احترام گذارند
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   برابری استثنا پذیر نيست 

  ناشناس

  

، )3/4( 4بر  3می، با رأی  15چند روزی بيش نمی گذرد که مطلع شدیم دادگاه عالی کاليفرنيا در 

طی حکمی ممنوعيت ازدواج ھمجنسگرایان را در کاليفرنيا که بی شک از قطب ھای ھمه جانبه ی 

  . ایاHت متحده و دارای بيشترین تراکم جمعيتی است لغو کرد

جرا ا) روز دیگر، مطابق اواخر خرداد ماه در ایران 30بر اساس قوانين ایااتى کاليفرنيا این حکم تا 

  . خواھد شد

در این زمينه  قابليت تبدیل شدن به یک شعار )  HRWدر LGBTدبير (و جمله ی جالب اسکات Hنگ 

   . برابری استثنا پذیر نيست: مبارزاتی را دارد

یت آرا، به عTوه مشارکت نمایندگان حزب جمھوری خواه ربا وجود به تصویب رسيدن این حکم با اکث

ع مخالف با نظر ریاست جمھوری ایاHت متحده مبنی بر رسميت نداشتن در این تصميم که در واق

ازدواج ھمجنس گرایان است، از طرف گروه ھايی شاھد تظاھراتی در لس آنجلس بودیم که 

خواستار به تعویق افتادن این حکم تا نوامبر آینده بود که تا آن زمان تTش ھایی در اضافه کردن 

  . موجب ان از ازدواج ھمجنس گرایان در کاليفرنيا جلوگيری شود تبصره ھایی انجام گيرد كه به

تصميم ایالت آیوا منتظر تصميم شورای استيناف دادگاه عالی می (این عمل می تواند با نظر به اینکه در حال حاضر تنھا ایالت ماساچوست و آیوا 

ناسد و آن را ثبت می کند به عTوه تبدىل شدن انجمن متعھد کليساھا در محدوده ی ایاHت متحده ازدواج ھمجنسگرایان را به رسميت می ش) باشد

مسىحى در حمایت از قانونی بودن ازدواج ھمجنسگرایان كه قبdenomination  Tبه عنوان بزرك ترىن   ) United Churches of Christ(در ایاHت متحده 

  . مورد بررسی قرار داد,) 2005(اعTم داشته بود

نای ایاHت متحده به وسيله ی جمھوریت خواھان مانع از آن نشد که حتی حاميان پرزیدنت بوش در سنا از پيشنھاد فرد شماره ی یک البته کنترل س

رأی موافق  49خودداری نکند و این پيشنھاد تنھا با ) که موجب منع ازدواج ھمجنسان با ھم می شد(خود مبنی بر افزودن اصTحيه به قانون اساسی 

  . آرا Hزم بود 2/3که البته برای تصویت این اصTحيه اکثریت  ھمراه شد

 اگر از دید موشکافانه ی حقوقی در این زمينه کمی فاصله بگيریم این سؤال پيش می آید که چگونه است که با وجود این ھمه حمایت که البته

  ریکا از رسميت دادن به ازدواج ھمجنسگرایان سر باز می زنند؟خاسته از زمينه ی آزاد در ایاHت متحده ی امریکا است، چرا اکثرا ایاHت ام

 مسلما پاسخ شما عدم وجود آزادی در ایاHت متحده امریکا نيست، حال آن که دولت امریکا برای ھمجنسگرایان مانند تمام افراد جامعه حقوق

اما بحث به رسميت شناختن ازدواج . فعاليت می کنندمساوی قائل است و آنھا در ھمه عرصه ھای اجتماعی آزادانه و بدون ھيچ ممانعتی 

 ھمجنسان با ھم است و تحقيقا مثال زنده ی آن که در گوش ھمه مان پر است وجود قدرتمند اسرائيل در مناطق شرق ميانه و به رسميت نشناختن

  ..ته شدگی در ميانه ملل مورد تأیيد است امابه ھمان قدرت و شناخ) ازدواج ھمجنسان با ھم(این مھم ھم . موجودیت آن از جانب کشور ماست

در عين اینکه ستيز در مقابل فعاHن ھمسان سازی حقوق دگرباشان در ایاHت متحده امریکا شدت گرفت، در ھمين سال دادگاه عالی  2003از سال 

  . را لغو کرد" sodomy laws"قوانين موجود باقيمانده در زمينه 

در ادامه ى این شکست ھا سال بعد، دادگاه ایالتی ماساچوست دستور آزاد .ر شکستی بزرگ در برابر قدرتشان بودتلقی محافظه کاران از این ام

در  زوج H9500زم به  است تا به حال تقریبا .( شدن ازدواج ھمجنسان با ھم را، ابTغ کرد تا حداقل در یک منطقه برابری قابل لمس باشد

  . در ادامه ایاHت دیگر قوانين و سياست مشخص به خود را در این زمينه به تصویب رساندند). اند ماساچوست ازدواج خود را ثبت کرده

آنھا با فشار بر ایاHت متعددی و با برتری دادگاه ھای ایالتی را مجبور به شکل دادن . نو محافظه کاران در این راستا سياست ھایی را پيشه کردند
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این مساوات دسته کم با موفقيت از نظر دادگاه ھای یازده  2004در سال . دن برابری ازدواج در قوانين مدنی کردندنظام خاص ھر ایالت برای محدود کر

  . ایالت گذشت

مسلما از دیدگاه فعاHن . این قوانين فراگير تا آنجا پيش می رفت که حتی ممنوعيت مTقات زوج ھمجنس یک فرد در بيمارستان را شامل می شد

تصور می شد در آن زمان ھدف دولت دفاع از قشر . دفاع از ازدواج و کيان آن نبود,بته سىاسىون ھدف تصویب این قوانين محدود کننده دگرباشی و ال

از در این راستا آميزه ای . مذھبی و ایجاد روابط بھتر با آنان، گسترش کنترل ایالتی بر زندگی خصوصی افراد در عين سکوHر ماندن قوانين ایالتی باشد

حده در محافظه کاری، ترس از سکسشواليته، به ھمراه تأثير اتحادیه ھای مذھبی  محافظه کار و فعاليت ھای این گونه گروه ھا باعث شد ایاHلت مت

گيری از ایدز تبدیل شود که اساس این فعاليت ھا برای جلو/مقابل سؤاHت افکار عمومی به بزرگترین کشور و رھبر مبارزه ی جھانی با اچ آی وی

  . بر پا بوده و ھست) ھتروسکسوال(شيوع ایدز عTوه بركنترل اعتىاد بر پرھيز روابط جنسی نامشروع و با نوعی وفاداری زوجين 

بر ھمين اساس، ازدواج ھتروسکسوال پایه ی محيطى امن برای روابط جنسی شناخته می شد و به دنبال آن تلویحا سرکوب ھمجنسگرایان را بجا 

   .می گذاشت

  .اما امروز با مبارزه ی ھمجنسگرایان و فعاHن این امر ناظر تصویب چنين قوانينی در باHترین سطح ھستيم

برنامه ھای کنترل ایدز به جای سرکوب ھمجنس گرایی و تلقی این روابط به عنوان عامل شيوع ایدز دست به آموزش ھایی در این زمنيه براى   

  . ده استپيشگيری ھمانند دگرجنس گرایان ز

و   , Gay Men’s health Crisis, Project Informاز کمپين ھای انجام شده برای باH بردن سطح آگاھی ھمجنس گرایان در زمينه ی ایدز می توان به 

ACT UP اشاره کرد.  

ليت ھمجنسگرایان در جامعه ی ایاHت اگر از بررسی بيشتر در این زمينه بگذریم و باور کنيم که شرایط پشت سر گذاشته شده خاسته از عدم مقبو 

شاید درد . متحده نيست که محدودیت ھای سياسی عامل آن است، و با نگاھی به عقب شرایط خودمان را بسنجيم به نکته ای پی می بریم

دنيا جاری است، البته بر این  ھمجنسگرایان ایرانی آن باشد که نمی توانند خود را اظھار کنند، اما ھمين درد به صورتی دیگر درکشور شماره ی یک

باید باور داشت که جھت تTش ھا ھرچند با . باورم که تحقيقا شرایط ھمجنسگرایان در جؤامع  اساHمی باHخص ایران با جوامع غربی یکسان نيست

ی بحث مطروحه رسميت داشتن یا اما ھمگی به سمت اثبات خود پيش می رود چه در ایران چه در ایاHت متحده با این که در جوامع غرب, تفاوت

  . نداشتن این قشر نيست اما ھمچنان فعاHن این قشر به فعاليت خود برای به دست آوردن حداکثر حقوق در این جوامع تTش می کنند

رسيم که این جز خاطری در شاید در جایی که ما زندگی می کنيم ھنوز با تمام وجود باید روز جھانی مبارزه با ھموفوبيا را گرامی داشت تا به حدی ب

متأسفانه با این که باH رفتن از پله ھای یک . را تداعی نکند و اساسا مشکل دیگر ھموفوبيا نباشد) ھموفوبيا(ذھن ما دیگر مبارزات فردا در این زمينه 

ن حد نرسيده ایم که برای خود آسانسور ساختمان چندین و چند طبقه که نام اش را تحول بگذاریم، بسيار سخت است اما باید قبول کنيم که به آ

حال آن که شرایط و عدم موفقيت ھا در مبارزات عواملی غير از خواست جامعه باشد که حتما آنطور ھم ھست، به قولی وقتی رئيس یک . بسازیم

زمانی که سخن زمامداران مبنی بر . ؤیت استقبيله امری ناپسند کند انتظار بيش از افراد آن قبيله نمی رود، مثال زنده ی آن در جامعه ی ما قابل ر

  . نفی موجودیت ماست، شاید از دید نقل قولی که عرض کردم جایی برای حرف زدن ما نباشد اما قطعا ھمه چيز به خودمان بستگی دارد

به دوردست تر نگاه ,  مينه باHتر بردهاینکه سعی کنيم حتی دغدغه ھای خودمان را به سطح باHتری ببریم و با دیدی مثبت نگرانی ھایمان در این ز 

  کنيم چرا که ھمه چيز بستگی به ما دارد

 به اميد آن روز
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  موفوبيا در زبانوھ

  ھومن کاظميان

  

در مخالفت . ھمجنسگراستيزی ھمه جا وجود دارد حتی آنجا که ھمجنسگرایی وجود ندارد

شود، ابعاد این آموزش پنھان یا ترس از ھمجنسگراھا، به مردم، آموزش رسمی داده نمی 

را شاید در واژه ی فراگير و ترسناک بيمارجنسی یا منحرف جنسی بتوان دید، اما حتی این 

ھمجنسگرایی بسيار کم /درباره ی این بيماری. واژه ھم بيان گر گستره ی ھموفوبيا نيست

اطTعات، گفته می شود و در ھمين شرایط است که سخنان مخالف با آن، بر پایه ی نبود 

رویکرد کلی جامعه انکار و به حاشيه راندن . تأثير عميق و شایع در ذھن دیگران  می گذارد

ھمجنسگرایی است، و بر ھمين اساس، ھموفوبيا با نشانی که از خود در ذھنيت مردم به 

  .  جا می گذارد، درک ھمجنسگرایی و آشنایی با ھمجنسگرا را به تعليق می اندازد

مقابل سئوالی که به نقض حقوق ھمجنسگراھا اشاره می کند، با بTھت  احمدی نژاد در

جواب این تناقض مضحک، . اگر از او درباره ی لواط می پرسيدند قطعا نمی گفت نداریم. ما در ایران ھمجنسگرا نداریم: ھميشگی اش پاسخ می دھد

اما . اد، و دیگرانی مانند احمدی نژاد، به آن تعلق دارندلواط بخشی از زبان مسلط و فرھنگ اسTمی است که احمدی نژ: ساده است 

. استھمجنسگرایی، به دليل پيوندی که با ھویت فردی و چند صدایی جنسيتی دارد، خارج از قلمروی زبان و فرھنگ ترکيبی ِ مسلط بر ایران امروز 

ط از نظر فرھنگ مسلط، نوعی از دگرجنسگرایی است که در اثر انحراف عمل لوا. لواط با دخول و تجاوز فھميده می شود: بيایيد مسئله را بازتر کنيم 

ایرانی می گذارد /و محدودیت، کاری که باید با زنان انجام دھد را با مردان و پسران انجام می دھد، یعنی مردان را در جایگاه زنان در فرھنگ اسTمی

وفوبيا در ھمين جا نھفته است؛ در زبان و واژگان که جابجایی ھویتی را اعمال کرده ھم. و به آن ھا دخول می کند، و اگر Hزم دانست تجاوز می کند

خویشاوند است، و پيش از آنکه ھمجنسگرایی ... لواط با کلماتی مانند دخول، ابنه ای، تجاوز، قوم لوط، عذاب الھی، برانگيختن خشم خداوندی و. اند

  .در زبان شکل گرفته است و راه ورود آن را بسته است بتواند گفتمانی را در جامعه آغاز کند، ھموفوبيا

وقتی جنبش دفاع از ھمجنسگرایان و دگرباشان به مبارزه با ھموفوبيای . ھموفوبيا از پيش در زبان نھادینه شده است، متأخر بر ھمجنسگرایی نيست

. ت و ھمجنسگرایانه ندارد اما ھموفوبيا را می شناسدموجود می پردازد با ذھنيتی روبرو می شود که تعریف درستی از تمایTت جنسی متفاو

  .ھموفوبيا پيش از ھمجنسگرایی، از طریق زبان مسلط، زبانی که تجاوز دگرجنسگرایانه را به کلمه آورده است، وارد ذھنيت افراد شده

یTت جنسی و نوع روابط جنسی اشاره ای نيازی نيست مستقيماً به ھمجنسگرایی و تما. بخشی از ساختار  معنایی زبان مسلط، ھموفوبيا است

شود، شوخی ھای  لفظی جنسی که پسران بالغ با یکدیگر می کنند، استفاده از لطيفه در تمایل جنسی خاص در یک منطقه ی جغرافيایی 

از تجاوز، ھمگی بخشی از ساختار  مشخص، داستان پردازی درباره ی قوم لوط، و اخبار شایع مربوط به تجاوز به کودکان و بيماران روانی، و ترس مدام

ی ھموفوبيک زبان  مسلط ھستند و بنا بر ھمين، مردم بدون آنکه چيزی از ھمجنسگرایی بدانند، ھمراه با ترس از تجاوز، از ھمجنسگرایی نيز م

  . ترسند

اما اگر بگویيم در رختخواب خود حق داریم . اگر بگویيم ھرکسی حق دارد در آشپزخانه اش غذای دلخواه خود را بپزد، کسی مخالفتی نخواھد داشت

دليل محدود بودن . با ھر کسی که مایليم بخوابيم، بTفاصله صدای مخالفت از ھر سو بلند خواھد شد؛ فساد جامعه را در بر می گيرد، خواھند گفت

  دامنه ی انتخاب شریک جنسی چيست؟

انتظار دارند حق مالکيت انحصاری آنھا بر بدن و سرنوشت زنان خویش را به  مردان سنتی خود را صاحب ھمسران خویش می دانند و از دیگران

می . واژه ھای زنا، روابط نامشروع، اغواگری، روسپی گری و نظير آن، ھمگی به این قانون جامعه پدرساHر اشاره می کنند. رسميت بشناسند

/ فاسد به ترتيب با تقابل ھای مشروع / مثTً تقابل سالم . ان نھادینه می کندخواھم توجه شما را به مکانيزمی جلب کنم که سرکوب را از طریق واژگ
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دزدھا مخفی ھستند، زناکار مخفيانه عمل . قرینه می شوند... دزدی/ زناکاری و مالکيت / مخفی، روابط زوجين / منحرف، قانونی / نامشروع، راست 

با کلماتی با " سالم"از طرفی واژه ی . مردی دیگر می کند/شاره به دزدیدن متعلقات فردبار منفی دزدی به زناکاری ھم منتقل می شود و ا. می کند

وقتی این تقابل را برای تقابل روابط قانونی و زناکارانه به کار . بار ارزشی مثبت مانند سTمتی، بھداشت، تندرستی و خوشبختی وسعادت قرین است

  اما آیا اینطور است؟ . سعادت قلمداد خواھند شد می بریم، خود به خود روابط زناشویی تنھا کليد

مثTً . شدمسئله اینجاست که زبان، معنا را در اذھان بازتوليد می کند بدون آنکه فرد فرصت و توانایی بازنگری انتقادی بر این روابط را داشته با

حتی اگر من را مجبور کنند برخTف . ت گيرد، ناخوشایند استھمجنسگرایی چه ارتباطی به دخول تجاوزکارانه دارد؟ ھر عملی که از روی اجبار صور

اما ارتباطی که ميان . به ذائقه ی چشایی من تجاوز کرده اند. ميل خودم، کيک خوشمزه ای را بخورم برخTف حقوق من با رفتار کرده اند

ساختار زبان، به گونه ای . باطی است در زیرHیه ھای زبانھمجنسگرایی و دخول تجاوزکارانه برقرار می شود ارتباطی در سطح گفتار نيست بلکه ارت

  .این دو را به ھم مرتبط می کند و فرد ھرگز به این ارتباط کاذب و پيوستگی ساختگی نمی اندیشد

ر پی الگوھای کودک که د. مجموعه ای از صفات و رفتارھای مشخص، برای تعریف یک شھروند عادی به کار می رود. زبان توانایی ھنجارسازی دارد

برای مثال، ھنجارھایی که در قالب شخصيت ھای داستانی ادبيات . تقليدی است استعداد فراوانی برای جذب کليشه ھای جنسيتی و رفتاری دارد

ه فرد ھمجنسگراھا آنچنان مبھم، تاریک و گنگ اند ک. قھرمان ھيچ یک از داستان ھای کودکان، ھمجنسگرا نيست. کودکان ارزش گذاری می شود

ما وقتی می توانيم با دیگری ارتباط برقرار کنيم که تا حدی بتوانيم . دارای ھموفوبيا خود به خود توان برقراری ارتباط با وی را از دست می دھد

تارھا، عواطف و مثT مرد دگرجنسگرا در برخورد با مرد ھمجنسگرا، توانایی پيش بينی انگيزه ی رف. رفتارھای وی را در قبال خود پيش بينی کنيم

دليل این امر آن است که زبان پيشاپيش نظامی از ارزش ھا تشکيل داده که پيش شرط ھای Hزم برای یک ارتباط را . مقاصد وی را از دست می دھد

. ی شودبه تصویری ذھنی که برای شنونده قابل تصور باشد، بر اساس ھمان نظام ارزشی انجام م" زیبا"ترجمه ی کلمه ی . مشخص می کند

تعریف می ... عواطف یک ھمجنس برخTف جنس مخالف با منطق ھای دوستی و رفاقت، از خودگذشتگی، ھمکاری و صميميت برادرانه یا خواھرانه و

اگر کسی از ميان افراد ھمجنس شما، نسبت به شما عواطفی دارد شما براساس این زبان از پيش کد گذاری شده، آنرا نشانه ی رفاقتی . شود

ادرانه خواھيد دانست و نه یک تمایل جنسی، و برعکس، بر اساس داده ھای فرھنگی، تمایل یک فرد غير ھمجنس ھميشه بر اساس تمایل بر

اگر با تمایل جنسی ھمجنسگرایانه ی فرد مقابل خود روبرو شوید . جنسی ارزشگذاری می شود و تصور نشانه ی رفاقتی خالص در آن دشوار است

در این . عبارت واحد من تو را دوست دارم، از زبان افراد مختلف، بر پایه ی عادت فرھنگی، معناھای متفاوت به خود می گيرد. دشگفت زده می شوی

حتی می شود جنسيت فرد را بر اساس معيارھای فرھنگی، بر اساس . عبارت، تو و من، طبق یک توافق فرھنگی، شکلی از پيش تعيين شده دارند

این . فرھنگ، با دیکته کردن چارچوب ھای خود بر زبان، زبان را زندانبان افراد در جامعه کرده است. را در آغوش بگيرم، تعيين کردجمله می خواھم تو 

این زبان است . این زبان به شدت یکجانبه و مغرض است. است زبان مسلط موجود در برقراری ارتباط ميان انسان ھا چندان ھم موفق عمل نمی کند

  . است و نه ھمجنسگرا و نام بيماری ھموفوبياست، و نه ھمجنسگرایی که بيمار
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اش بنا بر  رسد آغاز و پايان اين نظام را که نطفه به نظر می. يکی از ابزار اصلی تثبيت و بقای جمھوری اسTمی در ايران، سرکوب انبوه بوده است

. نتوان توضيح داد و ارزيابی کردآفرينی و ترور بسته شد، جدا از اين سرکوب  سرشت آن، از ھمان سالھای فعاليت فداييان اسTم، در خشونت، ھراس

جو است که دامنه آن از مرزھای کشور فراتر رفته و چه در شکل  خواه و سلطه نظام جمھوری اسTمی به مثابه يک نظام تماميت  سرکوب انبوه ويژگی

ياست رسمی حکومت ايران در داخل و ھای تروريستی در کشورھای منطقه، به س ربايی و ترورھای خارج از کشور و چه به شکل حمايت از گروه آدم

 .خارج تبديل شده است

 عقايد سياسی

آفرينی به ديگران  کردند با ترور و ھراس خويش را بر پای نداشته بودند، تTش می» جمھوری«مدافعان حکومت اسTمی ھمان زمانی ھم که ھنوز 

آن ھم در صحن دادگستری، به  بيست و چھار ھزار و سيصد و در سالترور فجيع احمد کسروی، انديشمند و مورخ برجسته، . درس عبرت بياموزند

اگرچه ترورھای منفرد و آنگاه به آتش کشيدن کاباره و سينما تا کنون به عنوان بخشی از فعاليت آنھا برای . گسيخته تبديل شد نماد اين خشونت لجام

دھد از ميان برداشتن فيزيکی مخالفان، آنگونه  د، ليکن تجربه نشان میش تضعيف حکومت وقت و ھم چنين تTش برای رسيدن به قدرت ارزيابی می

گيرد، بلکه  ھای خودکامه به ياد دارد، حتی پس از کسب قدرت نه تنھا پايان نمی که جامعه بشری از دوران بدوی تا به امروز در جوامع بسته و حکومت

  .شود بد که ھر بار در خود بازتوليد میيا اين بار با تکيه بر ابزار قدرت، دامنه و ابعاد جديدی می

سرکوبی که خيلی زود . پس از پيروزی انقTب اسTمی، سرکوب انبوه به پشتوانه قدرت دولتی با ھجوم به مخالفان سياسی و دگرانديشان آغاز شد

ی اسTمی از نظر قانونی کردن سرکوب، نظام جمھور .در قانون اساسی و سپس در قوانين مدنی و حقوق جزا تضمين و پشتوانه قانونی نيز يافت

  .سياسی، مذھبی و جنسی، در تاريخ معاصر جھان بی ھمتاست  شکنجه و تبعيض

امری که برای بسياری از مدافعان امروزين حقوق . سر به نيست کرد» دشمن«و تعلق به » خيانت«اين نظام، نخست پايوران رژيم گذشته را به جرم 

  .رفت تازه به قدرت رسيدگان به شمار می» حق مسلم«سا بشر، بديھی، طبيعی و چه ب

ليکن ھنگامی که نوبت به . ھای سياسی مخالف ديگر، اعم از چپ و راست، با زندان و شکنجه و اعدام روبرو شدند ھمزمان، اعضا و ھواداران گروه

» دفاع«، که البته به »دفاع«وجود داشت که به دليل ھمين سر به نيست کردن کسانی رسيد که مدافعان رژيم تازه بودند، چه بسا اين تصور واھی 

» دشمنان«فرا روييده بود، جمھوری اسTمی بتواند تشخيص دھد که » لو دادن«و » خط پردازی«، »مشاوره«ھا به  محدود نمانده و در بسياری زمينه

بسياری از آنھا را اعدام کرد و برخی را نيز آبروباخته و . نھا نيز رحم نکردنظام به آ. اما چنين نشد. خود را بايد در ميان کسانی ديگر غير از آنھا بجويد

نوشت، گذاشت به زندگی گياھی خود ادامه دھند » خاطرات«نظر، پس از آنکه با ھمکاری وزارت اطTعات و توابانی از صفوف خودشان برايشان  تحت

 .تا عمرشان بطور طبيعی بسر آيد

ن برداشتن دگرانديشان در طول سه دھه چنان گسترش يافت تا اينکه اکنون نوبت به خودشان و درون خودشان دامنه سرکوب سياسی و از ميا

. کرد، مدتھاست به فراموشی سپرده شده است ھا تکرار می گيری ای ھر بار در آستانه رأی که سيدعلی خامنه» دو بال نظام«آن . رسيده است

اند و يا به سکوت مزمن  شدند، يا به خارج از ايران فرار کرده تحمل می» اپوزيسيون قانونی«ند و به عنوان رفت نظام به شمار می» بال چپ«کسانی که 

اHسTم محمد خاتمی، رييس جمھوری اسTمی پيشين نظام، که توانسته بود برای حکومت آبرويی در خارج از  اگر ھم مانند حجت. اند دچار شده

نشانند که خود کوتاه بيايد و بگويد  جويانه رژيم را Hپوشانی کند، چنان سر جايش می ھای سلطه خواھد سياستکشور بخرد، به خيال ھمان روزھا ب

 !سخنان مرا تحريف کردند
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 عقايد مذھبی

ھا پيروان مذھب نه تن. توانند در آسايش بسر برند، خيلی زود واھی از آب در آمد اين تصور نيز که در يک حکومت دينی احتماH پيروان اديان ديگر می

ھا  گيرند، بلکه سنّی شوند، به طور قانونی مورد آزار و اذيت قرار می بھايی که اساسا در قانون اساسی جمھوری اسTمی به رسميت شناخته نمی

قوق برابر با دھند، و شمارشان پس از شيعيان بيش از پيروان مذاھب ديگر در ايران است، از ح نيز که اکثريت مسلمانان جھان را تشکيل می

 .مسلمانان شيعه برخوردار نيستند

اند توجه جامعه و افکار عمومی را  ھا تTش کرده اند و حکومت در اين ميان اما بھاييان ھمواره دستاويز شرايط نابسامان سياسی و اقتصادی قرار گرفته

 .اعی و اقتصادی کشور استھای اجتم به سوی دشمنی جلب کنند که گويا در ميان آنھا Hنه کرده و مسبب فTکت

ھای مذھبی در کنار پيروان اديان ديگر در يک آرامش  تنھا در دوران سلسله پھلوی بود که بھاييان با به رسميت شناخته شدن حقوق برابر اقليت

ه ادغام شوند که شايد گرفت، توانستند چنان در جامع ھايی که از سوی روحانيان متعصب اسTمی صورت می نسبی بسر بردند و با وجود دسيسه

شد مخالفت کور و آغشته با تعصبات و عادات مذھبی را با آنھا  ھای فرھنگی جامعه و در سطحی بس محدود می ترين Hيه تنھا در واپسمانده

ر ھمان نخستين آميز و انسانی را زير و رو ساخت و سبب شد که بسياری از بھاييان د جمھوری اسTمی اما اين ھمزيستی مسالمت. مشاھده کرد

 .ماھھا و سالھای استقرار حکومت اسTمی، ميھن خود را ترک گويند

اعTم کرده است، ادامه ھمان خط سرخ تاريخی است که » امنيت ملی«دستگيری شش تن از رھبران بھايی که جمھوری اسTمی آن را در چارچوب 

ھای  بھاييان برای حکومت. شور و حل مشکTت اجتماعی و اقتصادی مردم کرده استحاکمان در اداره ک  ھمواره پيروان اين مذھب را قربانی ناتوانی

 .اند که يھوديان در کشورھای اروپای شرقی و مرکزی و به ويژه در آلمان ھيتلری قربانی آن شدند واپسمانده ايران ھمواره آن نقشی را داشته

قانون (نشان ندھد، نه از احترام آن به آزادی عقايد مذھبی است  «عقيدتی«را کند دستگيری و سرکوب بھاييان  اينکه جمھوری اسTمی تTش می

خواھند با تبديل آن به يک موضوع سياسی و امنيتی، با يک تير دو  بلکه از آنجاست که می) شان آن را پيشاپيش منتفی اعTم کرده است اساسی

 !ادغام سرکوب سياسی و مذھبی: نشان بزنند

شان تبليغ شده است، دو کشوری ھستند که در ايران سفارتخانه  جمھوری اسTمی تا کنون درباره» دشمنان«نچه به عنوان واقعيت اين است که آ

به خيال حکومت اسTمی، جنگيدن با اين دو دشمن در خاک عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين اگرچه در چارچوب ! آمريکا و اسراييل :ندارند

اند و از  ھای اجتماعی و فرھنگی فرو رفته گيرد، ليکن برای مردم ايران که از يک سو تا گلو در مشکTت اقتصادی و بحران رسالت جھانی آن قرار می

چنان تجسم » اسراييل«و » آمريکا»بايد بتوان به دشمنی . سوی ديگر اساسا مخالف ھزينه دادن در کشورھای ديگر ھستند، چندان ملموس نيست

جمھوری اسTمی گمان  !تر از بھاييان؟ پناه تر و بی و چه کسی مناسب. در کوچه و خيابان و در ھمسايگی خود حس کنند بخشيد که مردم، آن را

ھايی به کار گيرد که در تاريخ »غائله«ھايی از جامعه حساب باز کند و آنھا را در حمايت از  ماندگی ذھنی و فکری Hيه تواند روی عقب کند ھنوز می می

 .اند فجايع باورنکردنی در حق بھاييان آفريده معاصر ايران

ھاييان اگرچه جمھوری اسTمی در دھه شصت نيز با ھجوم به بھاييان برخی از رھبران آنھا را دستگير و سر به نيست کرد، ليکن موج جديد ھجوم به ب

ھايی ارزيابی کرد، که تا  ر چارچوبی فراتر از روند آن سرکوبکند، بايد د محکوم می» صھيونيسم«که آنھا را آشکارا به ھمکاری تروريستی با آمريکا و 

 .است  به شمار رفته و به بخشی از زندگی روزانه مردم تبديل شده» عادی»کنون متأسفانه 

 گيری جنسی جھت

ترين حريم زندگی افراد نيز  صوصیماند بلکه به خ دامنه سرکوب انبوه اما نه تنھا به مخالفان سياسی و دگرانديشان و پيروان مذاھب ديگر محدود نمی

و . اند ھمجنسگرايی اعدام شده» جرم«تا کنون دھھا نفر در ايران به . اندازد کشد و طناب اعدام را بر گردن دگرباشان و ھمجنسگرايان نيز می سر می

گيری جنسی  عينيت در آيد، ليکن جھت تواند به اين در حاليست که اگر عقيده سياسی امری اجتماعی است که تنھا در يک مجموعه اجتماعی می

 .درست مانند عقايد مذھبی، امری خصوصی و شخصی است که ھيچ دولت و حکومت و گروه و فردی را حق دخالت در آن نيست

ق به رسميت شناخته شدن آنھا و تأمين و تضمين حقو. ھايی تازه نيستند گيری جنسی، ھيچ کدام پديده تنوع عقايد سياسی، مذھبی و جھت

ھا را دارد و از  ترين تکنولوژی ليکن جمھوری اسTمی از يک سو ادعای به دست آوردن پيشرفته. شھروندی آنھا اما امری متعلق به دوران مدرن است
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  !زند آورد، سر باز می سوی ديگر از پذيرفتن فرھنگی که اين تکنولوژی الزاما با خود به ھمراه می

 .رسد اش در برابر دگرانديشان و دگرباشان به نقطه اوج خود در تاريخ جامعه بشری می جه شکيبايی و بردباریاين فرھنگ دست و دل باز است و در

حکومت و » اتھام«حزب و گروھی که از ترس . ھای سياسی ايران در داخل و خارج کشور ھنوز با اين نقطه اوج فاصله بسيار دارند افراد و احزاب و گروه

را نداشته باشد که به دفاع جانانه از حقوق شھروندی آن گروه از ھم ميھنان خود بپردازد که عقايد سياسی و مذھبی اين شھامت » فقھا»برخی 

اين در حاليست که سطح بردباری . تعلق ندارد «فرھنگ اتمی«گيری جنسی آنھا متفاوت از ديگران است، ھنوز به دوران  ديگری دارند و يا جھت

 .يابد شود، بيش از پيش افزايش می که توسط تکنولوژی ارتباطات به آن تحميل می» فرھنگ اتمی» جامعه به دليل انتقال ھمين

ھای سياسی نيز  کند که نه تنھا از سوی حکومت بلکه از سوی برخی خط سرکوب انبوه اما يک ويژگی ناگزير و متناقض را نيز در خويشتن حمل می

. شوندگان را به دنبال دارد ود و آن اينکه سرکوب انبوه، خواه ناخواه نارضايتی و ھمبستگی انبوه سرکوبش ھر بار با ھزار ترفند از بروزش جلوگيری می

اند اين نارضايتی را به راه ھمبستگی ھدايت کنند، بلکه کم نيستند جرياناتی در  ھای سياسی ايرانی تا کنون نه تنھا نتوانسته افراد، احزاب و گروه

توان راه ديگری در برابر سرکوب سياسی،  ولی مگر می. يک ھمبستگی انبوه و فراگير در برابر رژيم کنونی ايران ھستند ميان آنھا که اساسا مخالف

و اگر نتوان راه اين ھمبستگی را ھموار ساخت، آيا در برابر اصرار ! يابد، تصور کرد؟ يافته می مذھبی و جنسی که بيش از پيش ابعاد گسترده و سازمان

  !تواند وجود داشته باشد؟ می «انفجار اتمی«گيرد، پايان ديگری جز  نامه اتمی که ھمزمان با سرکوب انبوه صورت میبر ادامه بر
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  .شهش  كنم به والت ویتمن كه این ماه، ماه تولد كش می این ترجمه رو پيش

  حميد پرنيان

  

  برای یك غریبه

  والت ویتمن

  

To a Stranger 

  بيقرار نمی دانی چه 

  تماشا می کنم تو را 

 غریبه ی رھگذر

Passing stranger! You do not know how longingly I look upon you, 

  تو باید ھموی مردانه ای باشی که در پی اش 

  بودم، 

  یا ھموی زنانه ای که در پی اش 

  بودم، 

  می دانم 

 )دیده ام انگار در خيال( 

 

You must be he I was seeking, or she I was seeking, (it comes to me as of a dream,) 

  بی شک روزی جایی با تو 

  زندگی کرده ام، 

 از شادی سرشار

  

I have somewhere surely lived as life of joy with you, 

 

  به خاطر می آورم تمام لحظه ھایش را، 

  پرواز که می کردیم 

  از کنار ھم، 

 سبک، صميمی، پاک، بالغ

All is recall'd as we flit by each other, fluid, affectionate, chaste, matured, 

  با من که بودی پسرکی بودی، 

  یا دخترکی بودی با من که بودی، 

 ھمراه من باليدی
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You grew up with me, were a boy with me or a girl with me, 

 

  ا مال تو نيست با تو خوردم با تو خوابيدم، حاH تن ات تنھ

 تن من تنھا مال من نيست

  

I ate with you and slept with you, your body has becomes not yours only nor left my body mine only, 

   

  لذت چشم ھایت را، چھره ات را، تن ات را 

  می دادی به من، 

  در برابر 

  ی دست می بردی به ریش ام به سينه ام به دست ام  می رفت

  رد می شدیم از کنار ھم

  

You give me the pleasure of your eyes, face, flesh, as we pass, you take of my bread, breast, hands, in return, 

 

 نه که بخواھم با تو حرف بزنم، نه، 

 وقتی تنھا می نشينم یا از خواب می پرم 

 می خواھم به تو فکر کنم

 تنھا

  نيمه ھای شب،

I am not to speak to you, I am to think of you when I sit alone or wake at night alone, 

 

  باید به انتظار بنشينم، 

  شک ندارم می بينمت، دوباره

  

I am to wait, I do not doubt I am to meet you again, 

 بر سر آنم که کاری کنم که تو را 

 از دست ندھم  

  

I am to see to it that I do not lose you. 

 

  Leaves of Grassاز مجموعه ی 

  علفھا و برگھاشان
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  لغو شد قانون منع ازدواج ھمجنسگرایان
  

شاید . دادگاه عالی کاليفرنيا در یک تصميم تاریخی قانون ممنوعيت ازدواج ھمجسنگرایان را درھم شکست

در فورم تازه ی ازدواج که تأکيد بر . مجنسگراھا بپردازندکشيشان کاليفرنيا زودتر از موعد مقرر نيز به ثبت ازدواج ھ

. جنسيت در آن حذف شده است، در جای نام زن و شوھر نوشته شده شریک شماره یک، ھمسر شماره دو

مقامات رسمی کاليفرنيا می گویند که شھرداری ھای این استان از دقيقه ای دادگاه عالی ازدواج ھمجنسگرایان را 

ھيئت تصميم گيری با رأی چھار به سه اعTم کرد که منصفانه نيست ازدواج محدود به عقد ميان یک . ند، ازدواج ھا را ثبت خواھند کردقانونی اعTم ک

يوند پ" محدود کردن قرارداد ازدواج به : قاضی ارشد کاليفرنيا، ران جورج، نظر خود را اینگونه مکتوب کرد. زوج که از دو جنس مخالف باشند، صورت بگيرد

" حق"این قانون تصریح کرده است که تمام زوج ھای این استان بر اساس قوانين مدنی . ، غير قانونی است و باید ملغی شود"ميان یک مرد و یک زن

  .دارند با ھر کسی که بخواھند بدون در نظر گرفتن جنسيت آن فرد، ازدواج کنند

ونت بر طبق قانون، پدر و مادرھای ھمجنسگرا از بسياری از حقوقی که شامل زوج ھای پيش از این تنھا در ایالت ماساچوست، نيوجرسی، و ورم

  .  دگرجنسگرایی که به عقد ھم در آمده بودند، می شدند
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  قانون ازدواج

  آزاده

  

دارای عقل و وجدان  ھمگی. شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با ھم برابرند تمام افراد بشر آزاد زاده می

تواند بی ھيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ی سياسی  ھر كس می. ھستند

يا ھر عقيده ی ديگر، و ھمچنين منشأ ملی يا اجتماعی، ثروت، وHدت يا ھر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و ھمه ی 

  . ند گرددھای ذكرشده در اين اعTميه بھره م آزادی

به عTوه نبايد ھيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی 

باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا 

ھر كس حق دارد . ادی و امنيت شخصی داردھر فردی حق زندگی، آز. حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد

نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت . كه شخصيت حقوقی اش در ھمه جا به رسميت شناخته شود

در . ھای خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شھرت كسی حمله شود گاه يا مكاتبات ھيچ كس مداخله

 .، برخورداری از حمايت قانون، حق ھر شخصی استھايی ھا و حمله برابر چنين مداخله

 

وقتی خبر رفع ممنوعيت ازدواج ھمجنسگرایان در ایالت کاليفرنيا را در سایت رادیو فردا 

خوشحال از این جھت که گام ھمجنسگرایان  به جلو ..خواندم خيلی خوشحال شدم 

از تغيير نگرش آقای .. درراه رسيدن به آنچه استحقاق آن را دارند با موفقيت ھمراه بوده

اما در .. سگرایان ھم می شد خوشحالی را احساس کردشوایتزینگر نسبت به ھمجن

  ..HبTی این خبر خوشایند مطلبی بود که باعث تعجب و شاید رنجش من شد

 این که قانون ازدواج ھمجنسگرایان در کاليفرنيا در ماه نوامبر به رای گيری عمومی

گرایان  جنسو در صورتی که  اکثریت با چنين قانونی موافق نباشند ھم! گذاشته ميشود

اگرنخواھيم چنين نگرشی به مقوله ازدواج ھمجنسگرایان را توھين آميز تلقی کنيم می توان !  از آن پس حق ازدواج با یکدیگر را نخواھند داشت

Hرانه و ارباب منشانه از آن برداشت کرد/نوعی نگاه از باHمی پدر اختيار آنرا دا.. پدر ساTرد که می تواند برای پسر نا گویی ھمانطور که در قوانين اس

  دگرجنسگرایان کاليفرنيا ھم این حق را خواھند داشت که بعنوان/خود ھمسر انتخاب نماید یا ننماید) دیوانه(بالغ و سفيه

تصور است که آیا برای دگر جنسگرایان قابل /ولی و قيم افرادی که Hبد از نظر ایشان دارای قدرت تصميم گيری  نيستند بنشينند و تصميم بگيرند

ھمانطور که گفتم در پس Hیه ھای رفراندم آتی در مورد قانونی یا !در مورد قانونی بودن یا غير قانونی بودن ازدواج آنان تصميم بگيرند ھمجنسگرایان

ی افرادی از انسانھا جای نگاھی که درآن نوع و نحوه زندگی خصوص/غير قانونی بودن ازدواج ھمجنسگرایان نوعی نگاه آزار دھنده به چشم می خورد 

خوشحاليست که دادگاه عالی ایالت کاليفرنيا به این بلوغ و درک فکری از  ھر چند باز جای! سوال دارد و  باید  به رای گيری عمومی گذاشته شود

  .مقوله ھمجنسگرایی رسيده است که که ازدواج ھمجنسگرایان را قانونی اعTم کرده

ر رابطه با رفراندم آتی در ماه نوامبر در ایالت کاليفرنيا برای نظر خواھی افراد آن ایالت در مورد پذیرش قانونی بودن یا نبودن در ادامه مطلب انتقادی که د 

  .ازدواج ھمجنسگرایان نوشته بودم، خواستم چند نکته دیگر را اضافه کنم

اگر سازمان ھای  بھداشتی و پزشکی جھانی ھمجنسگرایی را .. استمتنی را که در باH آورده ام شامل قسمت ھایی از اعTميه جھانی حقوق بشر 

به خصوص در مجادHت حقوقی ایشان برای شناخته شدن به (از ليست بيماری ھا حذف نموده اند در واقع کمک بزرگ و شایانی به ھمجنسگرایان 

در این .. انجام داده اند)گاشته شده در اعTميه جھانی حقوق بشرعنوان یک انسان عاقل و برابر با سایر انسان ھا در برخورداری از حقوق مصرح و ن
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از تمامی حقوق و آزادی ھای ))) یا ھر وضعيت دیگر(((اعTميه می خوانيم که افراد بدون ھيچگونه تمایز و تبعيضی بخاطر جنسيت شان و یا وHدتشان 

ھمجنسگرا بودن یا دگر باش بودن، جنسيت و ھویت جنسی یک . د ھستندذکر شده در این اعTميه، که از جمله ازدواج آزادانه است، بھره من

این ھویت جنسی آنقدر واقعی و زنده و ملموس و غير قابل انکار است که در بعضی از کشورھا افراد بخاطر داشتن این .. ھمجنسگرا یا دگرباش است

این جنسيت در کنار جنسيت زن و مرد، یک جنسيت غير . م می شوندھویت دچار زندان و شکنجه، طرد و محروميت از حقوق اجتماعی و حتی اعدا

بسياری از افرادی که چنين جنسيتی دارند انسان ھای تحصيل کرده، با ھوش و قانونمند ھستند و ھرگز کسی نباید آنھا را افرادی . قابل انکار است

شان است و جزو حقوق مسلم آنان و تنھا و تنھا شخص تصميم گيرنده در ازدواج و طTق حوزه ی زندگی خصوصی  دگربا. غير عاقل وغير عادی  بنامد

  . مورد آن امور باید خودشان باشند نه اکثریت دگرجنسگرا

. یکی از شاخصه ھای جامعه ی دمکراتيک احترام به حقوق اقليت ھاست. وظيفه ی یک دولت دمکراتيک دفاع از حقوق اقليت در مقابل اکثریت است

دن حقوق و آزادی ھای اقليت ھا از جمله ھمجنسگرایان، چه به وسيله ی رفراندم و چه با فرمان پيشوا، ھمانند ھم و چيزی جز محدود و حذف کر

در نھایت احساس خوشحالی ام  از رأی دادگاه عالی ایالت کاليفرنيا مبنی بر قانونی بودن ازدواج . حرکت به سوی دیکتاتوری جمعی نيست

اعTم می کنم ولی باز ھم می گویم نفس چنين رفراندمی در تعارض و تضاد با حقوق شخصی و اساسی ھمجنسگرایان در  ھمجنسگرایان را دوباره

  .یک جامعه دمکراتيک است
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 ھمه مشکyت کشور یکطرف ازدواج ھمجنسگرایان یک طرف

  امير منطقی

  

قوه قضایيه اخير در ھمایش  دادستان ھای سراسر کشور  بجای دفاع در  آقای محمد جواد Hریجانی دبير ستاد حقوق بشر

برابر کسانيکه قواعد بين المللی را زیر پا می گذارند  دست به توجيه قانون شکنی ھای ایران در شکستن قواعد بين 

  .متھم کرده است»کلک زنی«المللی زده و جامعه ملل را به 

به عنوان نماینده قم از سوی حکومت به مجلس راه داده شده است در اظھاراتی  آقای Hریجانی که اخير برادرشان نيز

  .عمTً قانون شکنی ھای بين المللی را تأیيد کرده است

قواعد بين المللی که از سوی دولت ھا امضاء می شوند اگرچه ضمانت اجرا ندارند اما در زمره تعھداتی محسوب می 

یکی از این تعھدات که دولت ایران نيز آنرا امضاء . ردم متعھد به رعایت آنھا ھستندشوند که دولت ھا به نمایندگی از م

بر اساس این تعھد ھرکس می تواند آزادانه ھمسر و شریک زندگی خود را انتخاب نماید و چون در قانون بر .  »آزادی انتخاب ھمسر است«کرده است

  .آزادانه شریک زندگی خود را که مرد یا زن است را انتخاب کندزن یا مرد بودن ھمسر تأکيد نشده است ھرکس می تواند 

از اینرو و . پر واضح است که در قانون به این امر اشاره ای نشده است که مرد نمی تواند شریک مرد و زن نمی تواند شریک زن برای خود انتخاب کند

جنس را فراھم نمی کنند دست کم دیگر نمی توانند جلوی آنرا نيز بگيرند چه  براساس این معاھده بين المللی دولت ھا اگر امکان آزادانه ازدواج دو

  .رسد به آنکه مجازات ھای سخت نيز برای آن در نظر بگيرند

بر اساس اسناد چھار گانه ای که ما امضاء کردیم ھرکس باید آزادانه ھمسرش را «:دبير ستاد حقوق بشر قوه قضایيه در چنين شرایطی گفته است

آنھا می خواھند . می گویند ھمسر می تواند ھمجنس و مخالف باشد که این تفسير غربی ھاست، ما با این مخالفيم) غرب (اما آنھا. ب کندانتخا

  ».اسم ھمسر را شریک بگذارند که کلکی در آن است و ما در مقابل آن ایستاده ایم

یک زندگی و مرد یا زن بودن آن می خواھد در مقابل جامعه بين الملل ھم کار کشور را ببينيد که به کجا رسيده که دیگر برای انتخاب یک شر

  . ؟مانده که حل شود!!آیا واقعاً تمام مشکTت کشور حل شده و فقط ھمين مشکل بغرنج. ایستادگی کند

اندازه ای در مقابل جامعه ملل  به... گمان می رود کشور در موضوع انرژی ھسته ای، تروریسم، دخالت در امور سایر کشور ھا، صلح خاورميانه و

  .قانون شکنی کرده که دیگر در این مورد نيازی به شکستن قانون نباشد، حال رسيدگی به سایر گرفتاری ھای داخلی ملک و ملت به کنار

سد یک انسان از مجازات ھم از مجازات سنگسار کرده اند که جای آن اینجا نيست و اصT  آدم شرمش می آید که بنوی!!البته ایشان دفاع انسانی

  .دفاع کرده است) رجم ( سنگسار
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 ھای زندگی یابی انواع سيستم  و عيب  راه حل

  کيبورد

  

  .ھستم" کيبورد"پس تا ھستم . دانم تا کی ولی ھستم فعy نمی. قرار است از این پس من ھم چراغی باشم

  

یابی  عيب. مشکل ھم ھمين است اتفاقا. شد جا نوشته نمی چيزھا این ری نبود که ایناگه اینطو. چيز ھيچ وقت سرجایش نيست خب البته که ھمه

اند ھر مشکلی راھی  از قدیم ھم گفته. خواھيد مشکل را حل کنيد باید پی راھی بود حاH اگر می. کار ما نيست و البته تعميرکاری ھم وجود ندارد

  .ھا قابل پذیرش ھستند یا نه حلاند که راه  شود که نگفته این نکته اضافه می. دارد

به مشکل قبلی اضافه شد کار را دو برابر و یا حتی چند برابر   –که مثT قرار بود راه حل باشد  –این دیگر مشکل خودتان است که این مشکل جدید 

  . کند

طور شده، طوری نشده زیر ميزی رد  حاH ھم که این. شد که این ھمه مسایل پيش بياید کنيد؟ نباید اجازه داده می چرا این ھمه خودتان را اذیت می

این دور و زمانه پول و قدرت است که . تان نخواھد داشت ی اصT ھيچ توفيری در خرج ساليانه و ماھيانه و حتی روزانه. خرج زیادی که ندارد. کنيد برود

  ! طورند به جان شما تمام مافياھا ھم ھمين. زند حرف اول را می

ھا به بازار دسترسی  ممکن است این بعضی. ھا، نه ھمه رابر این مسيله ممکن است مسایل دیگری در ميان باشند، البته برای بعضیحاH باز در ب

یادمان . ھا را درنظر گرفت به زیردستان و طبقات محروم نباید ظلم کرد و ھميشه باید آن. دار و بازاری نيستند دار و سرمایه ھمه که پول. نداشته باشند

البته . نشيند ھا بيشتر می ی آن بر حسب اتفاق این شتری است که در خانه. آید باشد که مشکل فقط سراغ قشر بورژوا و البته خورده بورژوا نمی

ھر بار که ھاست و برعکس خدا روزی چندبار جویای احوال آن. خبرند منظور نگارنده بر این نبود که خدای ناکرده قشر متوسط به باHی جامعه از خدا بی

. این دیگر نه به نویسنده مربوط است نه شما و نه شخص سوم دیگری. رسند ھا خوب خدمتشان می یادشان برود از خدا و اطرافيان خدا سربزنند، آن

شوند ھمه  فت میتوان با با توکل به یک سری چيزھای دیگر که در بازار به وفور یا خيلی از ماجرا فاصله نگيریم می. کار روزگار ھمين است دیگر

با [ی دعای مادر یا فTن امام و بھمان، یا فقط خدا  اند بيمه ھا نوشته ھا و کاميون ایی که پشت تاکسی مگر ندیده. چيزھای حل نشدنی را حل کرد

  .]  گاه خداوند اجازه از پيش

این راه اصT وجود ! کار راھی است که راه نيست ھترین راهنگارنده معتقد است که ب. ولی با تمام این اوصاف انقدر دنبال راه حل نباشيم بھتر است

کند و بھترین راه  کاری عيب نمی نویسنده معتقد است گرچه دو راھی که پيش از این توضيح داده شد موثر ھستند ولی کار از محکم. خارجی ندارد

ھا شویم و با لبخند به خودمان و  شود که مثل احمق خTصه میطور  تر شود این راھه را روشن اگر بخواھيم این بی. حل ھمان راھی است که نيست

 !ھمين". شود درست می"دیگران بگویيم که 
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  دور زدن فيلترینگ در ایران

  )پسر(رضا 

  

) ای بد اخTقش مخصوصا از اون مدل ھ( یا یه معلم ! ھمين اول کار بگم برای اینکه با ھم پيش بریم و فکر نکنيم اون طرف مانيتور یه دستگاه

  .نشسته، ناچارید سبک گفتار من که خالی از حاشيه نيست رو تحمل کنيد

شين ھا با این روزھا ھرکی با نت سر و کار داره چه داخل ایران و چه خارج از اون کلمه فيلتر و فيلترینگ براش نا آشنا نيست و تنھا تفاوت خارج ن

  .کنند! د و داخلی ھا ناچارن طعم گندش رو لمسرو می شنون! داخلی ھا اینه که اونھا وصف عيش

شاید ( جمھوری اسTمی به برکت پول نفت ھمه چيز داره تا ھر چيزی دلش نخواست رو از ملت دریغ کنه و فيلتر و ميTردھا ھزینه ساليانه اش 

  .ھم یکی از اون وسيله ھای محدود کننده است) ماھيانه 

اما . تی خونده حتما با این جمله من که فيلترینگ فقط راھی برای ارز خود بردن حکومت ایرانه موافقيد اگر یک کاربر حرفه ای باشيد یا یک آی

انش متاسفانه ھنوز ھم خيلی از کاربران آماتور داخل ایرانی پشت فيلتر جمھوری اسTمی می مونند و باید ھمه کمک کنيم برای باH بردن سطح د

  .اون دسته از کاربران

اول با یک نرم افزار شروع می کنيم و در شماره بعد می . ی خوام دو روش موثر برای دور زدن فيلترینگ ایران رو براتون آموزش بدمطی دو پست م

  . تونيد مطلبی در آموزش کار با گوگل ریدر بخونيد

پيدا کنيد و دز تنظيمات مرورگرتون قرارش بدین روزگاری وقتی می خواستين فيلتر رو دور بزنين کافی بود یه سریال که با عنوان پروکسی معروف بود 

ای نت تا براتون فيلتر رو دور بزنه، دوره پروکسی ھا گذشت و جای اون سایت ھای آنتی فيلتر اومدن، سایت ھایی که شما رو قادر می کنند به ھرج

اما . و بيشترین طرفدار رو بين کاربران آماتور دارندکه می خوایيد سرک بکشيد و البته اغلب خالی از اشکال نيستند ولی ھنوز ھم منسوخ نشدند 

م افزارھای باید قدری از آماتور رفتار کردن دور شد و به سراغ راه ھای حرفه ای و البته ساده تر و جذاب تر رفت و راه پيشنھادی من استفاده از نر

  .فيلتر شکن ھستش

درس دو نرم افزار رو براتون قرار خواھم داد و نحوه دانلود و کار با یکی از این نرم افزارھای این روزھا نرم افزارھای زیادی برای دور زدن فيلتر ھست، آ

  .موثر، مجانی رو  براتون آموزش خواھم داد تا اگر در ایرانيد دانلودش کنيد و از استفاده ازش لذت ببرید

  :آدرس دانلود این دو نرم افزار اینه

  

http://www.4shared.com/file/48709293/cd1d8347/U89.html?dirPwdVerified=cc1f9b53 

http://www.4shared.com/file/36678224/2bb7d5bb/fg66p.html?dirPwdVerified=cc1f9b53 

  

و کارش به صورت تخصصی دور زدن فيلترینگ مخصوصا  Freegateبراتون آموزشش رو بنویسم نرم افزاری است با نام  اما نرم افزاری که می خوام

  ! ). ھم نمی دونم حاH این رو از کجام در اوردم خودم( فيلترینگ کشورھایی مثل ایرانه 

برای اینکه بتونيد ازش استفاده کنيد با ھم مراحل زیر رو جلو می ریم اولين کاری که باید بکنيد اینه که . کار با این نرم افزار بسيار ساده است

  ) نترسيد با بدترین سرعت ھم دانلودش نھایت دو دقيقه بيشتر طول نمی کشه ( دانلودش کنيد 

  :به این آدرس برید

http://www.4shared.com/file/36678224/2bb7d5bb/fg66p.html?dirPwdVerified=cc1f9b53 

  

   حاH مطابق شکل زیر از طریق اون لينکی که روی شکل جاش مشخص شده نرم افزار رو ھر جای حافظه کامپيوترتون که دوست دارید ذخيره کنيد
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  حاH شما روی حافظه کامپيوترتان یک فایل با این شکل دارید

  

، کليک کنيد تا صفحه کوچک )دابل کليک ( باز کردن پوشه ھا کليک می کنيد فکر کنيد می خوایيد یک پوشه رو باز کنيد پس روش ھمونطور که برای 

  .برنامه باز بشه

  )شکل زیر . ( حاH روی صفحه سيستم شما صفحه کوچکی نمایان شده
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  نماد ھست،  برای اینکه متوجه بشيد نرم افزار کار افتاده دو. در این مرحله فقط کافيه چند ثانيه صبر کنيد تا نرم افزار کار بيفته

بستن این صفحه ھيچ اشکالی در کار فيلتر شکن ( باز می شه ! اول باز شدن یک صفحه اینترنت اکسپلورر که به صورت خودکار به صفحه ای شرقی

  )شکل زیر ) ( به وجود نمياره و بھتره برای تمرکز بيشتر اول این صفحه رو ببندید 

  

  ينيدو دومين نشانه رو می تونيد در عکس زیر بب

  

  

  )شکل زیر ( حاH کافيه از طریق آیکون مشخص شده فيلتر شکن رو از جلوی دستتون بردارید و به پایين صفحه انتقال بدین 
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  :بعد از انتقال روی نوار ابزار پایين صفحه کنار ساعت کامپيوترتون شکل زیر رو خواھيد دید

  

دیگه ھيچ کاری Hزم نيست انجام بدین و کافيه به روش معمولی که . ید سرک بکشيدحاH ھمه چيز آماده است تا به ھر سایتی که دوست دار

البته این برنامه و ( ھميشه برای گشت زدن در دنيای وب استفاده می کردین عمل کنيد و خيالتون راحت باشه که دیگه فيلتر رو حس نخواھيد کرد 

  ) يستند ولی تا حد زیادی کار راه اندازند دیگر برنامه ھایی از این دست ھم خالی از اشکال و گير ن

  :برای از کار انداختن این برنامه ھم کافيه روی آیکونی که در شکل باH است دو بار کليک کنيد تا دوباره عکس زیر رو ببينيد

  

  

ن از کليدی که در شکل زیر حاH با زدن عTمت ضربدر یک صفحه کوچک با یک شمارش معکوس براتون نشان داده خواھد شد، بھتره برای بست

  مشخص کردم استفاده کنيد
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  )ا ھم می تونن با زدن تيک یکی از گزینه ھایی که در این صفحه ھست این مرحله رو برای خودشون حذف کنند حرفه ای ھ( 

  .به ھمين سادگی

رو و این نرم افزار ) آفTین ( اما یک اشکال متدوال برای کاربران آماتور اینطور نرم افزارھا به وجود مياد و اونم اینه که وقتی دسترسی به اینترنت ندارند 

  . می کنند بعد از وصل شدن دیگه ھيچ صفحه ای براشون باز نمی شه! خاموش

رو حل کنيد و اونم اینه که اگر نيازی به استفاده از این نرم افزار ندارید ولی ھيچ صفحه ! به دو روش می تونيد این مشکل. چاره کار خيلی ساده است

  .آنTین ھستيد باز و بستش کنيد و خواھيد دید که مشکلتون حل شدهای براتون ھم باز نمی شه کافيه یک بار در زمانی که 

  .روش دوم رو ھم می ذارم حرفه ای ھا خودشون برن پيدا کنن

  .اميدوارم به دردتون بخوره و دیگه دگرباشی رو نبينيم که پشت فيلتر جمھوری اسTمی متوقف شده
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  ای ایرانی  ھموفوبيا در ميان مردان دگر جنسگر

  واراند

  

ميTدی برای توضيح پدیده ترس ، واھمـه و دوری گزینـی از ھمجنسـگرایان  1970تا  1967اصطTح ھموفوبيا در سالھای 

  . در غرب رواج پيدا کرد )و ستم ھای ناشی از آن ( 

از آن خـود کـرده  و بـار بعد ھا گروه ھای حقوق بشری، ھمجنسگرایان  و مدافعان مھاجرین  و پناھندگان در غـرب، آن را 

نقـل از مجلـه ( . معنایی به آن بخشيدند و با مفاھيمی ھمچون ترس و دروی از بيگانگان و بيگانه ستيزی مرتبط نمودند 

  ) ماه نامه ی ھمجنسگرایان ایرانی  – 6ماھا، شماره 

  

رھای غربـی در مقدمه ای در بـاH آمـده اسـت در مـورد سـابقه ی اسـتفاده از کلمـه ی ھموفوبيـا، در کشـو

ھا از ھمجنسگرایی  و حذف آن از ليست بيماری ھـای  سالھایی است، که تTش برای رفع  سوء برداشت

ھـا مثمـر ثمـر واقـع شـده و بـه نتيجـه رسـيد و امـروز  روانی در غرب انجام شد که خوشبختانه بعد از سـال

ھمجنسگرایان از حقوقی مساوی بـا  شاھدیم که در چند کشور  اروپایی و چند ایالت کشور آمریکا و کانادا،

ھـا از یکـدیگر نمـی  دیگر اقشار جامعه برخوردار شده اند و این پدیده باعـث تبعـيض و دوری جسـتن انسـان

  . شود 

اه یـا نـگرچه این امر  نسبی به نظر می رسد اما درميان افراد روشنفکر و خواص در جامعه ی ایرانی، این روزھا بعضا، ھمجنسگرایی امری مذموم و گ

  . بيماری محسوب نشده و ھمجنسگرا فردی که دچار ناھنجاری اجتماعی و جنسی ھست تلقی نمی شود 

مل است،  بـا توجـه بـه ایـن کـه دو سـال از اعـTم روزی بـا عنـوان  روز مبـارزه بـا أھموفوبيا در روابط بين دگرجنسگرایان و ھمجنسگرایان بحثی قابل ت

  .مين سالگرد این روز  رویکردھای مختلفی خصوصا در بين دگر جنسگرایان داشته استھموفوبيا گذشته است و با گذشت سو

وال داشتند و جـوابی کـه گرفتنـد ایـن بـود کـه اگـر کمـی بـه ئدر مورد لزوم اعTم این چنين روزی س بعضی از دگر جنسگرایان از نگارنده ی این سطور

  . زھایی دیگری که گرامی داشته می شوند به راحتی در خواھيم یافت اطراف خود دقت کنيم، الزام وجود این روز را در بين رو

  . ست که روز جھانی مقابله با ھموفوبيا گرامی داشته شد  ميTدی سومين سالی 2008می  17مطابق با  1387اردی بھشت  28بر ھمين اساس، 

ھای مربوط به حقوق ھمجنسـگرایان  گرجنسگرایان زیادی وارد بحثھایی که در محيط مجازی اینترنت داشته است با د نگارنده این سطور در فعاليت

بـه موضـوع ھموفوبيـا  والی از جانب یک زن دگر جنسگرا مطرح شد که مستقيماًئشده است، و با توجه به این که در مناسبتی خاص قرار داشتيم س

جنسـگرا مطـرح شـده و نشـان دھنـده ی ایـن اسـت کـه موضـوع  مل و پرداختن است که از دیـدگاه یـک زن دگـرأاین بحث از آنجا قابل ت .می پرداخت

  .واHتی می گرددئھمجنسگرایی آنقدر در جامعه مطرح است که باعث طرح چنين س

ن سوالی که در این رابطه برای یکی از دوستان دگرجنسگرای نگارنده،  که استاد  دانشگاه ھای یکی از شھر ھای بزرگ ایـران اسـت پـيش آمـده ایـ

  : ه بوده است ک

  چرا ھموفوبيا در ميان مردان دگر جنسگرای ایرانی بيشتر از زنان دگرجنسگرا رواج دارد؟ 

  . در اینجا باید مختصر شرحی بر ھمجنسگرایی زنان داد 

دارند،  پدیـده ی ھمجنسگرایی در زنان از دیر باز در جامعه ی ایرانی وجود داشته و و خTف آنچه مذھبيون و  مخالفان حقوق ھمجنسگرایان ابراز می 

در ) حتی ظاھراً( ھمجنسگرایی در زنان از زمان صفوی با وجود الزام عملی مردمان ان روز به مذھب شيعه و دین مداری . وارداتی و یا جدیدی نيست

واندگی و داشـتن دوسـتان خواھر خ. بين مردم جامعه، در بين زنان حرامسراھای شاھان صفوی و اندرونی ھای مردان متنفذ دربار رواج فراوان داشته

پس می بينيم که ھمجنسگرایی در بين زنان ایرانی از دیر باز وجود داشته اما  .نزدیک بين زنان مرفه و حتی زنان ازدواج کرده ی  آن روز امری رایج بود
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ھای اجتماعی  ص وجود داشته که با محدودیتتنھا بين زنانی از قشر خا تنھا محدود به خلوتگاه ھا و البته براساس فرھنگ بانو  و خدمتگزار، مسلماً

  . بيشتری نيز روبرو بودند و ھمين امر باعث شد تا این پدیده در ميان زنان نادیده گرفته شود

یی که امروز تعبير می شـود، رابطـه ی احساسـی و عـاطفی را نيـز انه به معن( اما بر اساس آن چه در اذھان عمومی رواج دارد، که  ھمجنسگرایی 

گاه، ھمه آدر ذھنيت ایرانيان نا . تنھا بين مردان رواج دارد و زنان از آن بی بھره اند)  ل می شود،  بيشتر ھمان رابطه ی جنسی ميان ھمجنسانشام

نسـگرایان رابطه ی متعادل و یا فاعل بودن برای آنـان در ذھـن دگـر ج مرد ھستند و البته مفعول این رابطه و اصTً ) ھمجنس بازان ( ی ھمجنسگرایان 

  .نمی گنجد

کـه بر ھمين اساس، زنان ھميشه از این قاعده مستثنا می شدند و این گونه است که این ذھنيت ھمچون بسياری دیگر از  عادات، رفتارھا و عرفی 

يـان زنـان و مـردان تعبيرھـای فراوانـی از ایـن گـرایش جنسـی در مء ھـا و سـو ما ميراث خوارشان ھسـتيم، تـا بـدین روز ادامـه پيـدا کـرده و برداشـت

  . دگرجنسگرا بوجود آمد

  حال چرا یک ھمجنسگرای مرد در جامعه ی ایرانی مطرود و مورد غضب واقع می شود ؟ 

بایـد ذھنيـت مردسـاHرانه ای کـه در  ،بدون در نظر گرفتن این که ھمجنسگرایی از نظر عرفی و شرعی در جامعـه ی ایرانـی مـورد قبـول نمـی باشـد

از ما بوده و البته ھنوز ھـم ) و نه حتی خيلی دور، ھمين نسل قبل از ما و البته بسياری از ھم نسTن ما ( ھای قبل  قبول نسل فرھنگ ایرانی مورد

  . ست را مورد بررسی قرار داد به قوت خویش در جامعه باقی

  : برای بررسی این پدیده باید یک سری عوامل را مد نظر قرار داد 

  ایرانی مرد می سازد ؟  چه چيز از یک نوجوان ذکور

جامعه ی ما یک نوجوان پسر ایرانی با نشانه ھای بلوغ ظاھری پا به دنيای دیگری می گذارد و به طبع آن انتظاراتی نيـز از او مـی ی در فرھنگ عامه 

م سـن و سـال خـودش را جلـب ھمکTسی  ھا، یک پسر نوجوان باید بتواند بدون ھيچ زحمتی توجه دخترھـای ھـبين در محيط ھای دوستانه و . رود

  . شان را  به رخ  می کشند، نيز محافظت کند با دستيابی به آن قدرت کند، باید بتواند از خود و البته از جایی در اندامشان که ھمساHن قدرتمندتر

  ! چون دخترانه است این کار ...پسران نباید به کارھای ظریف و ھنرھای دستی بپردازند 

  ! کنند چون مرد گریه نمی کند پسران نباید گریه 

  !  در جو خانه و ميان خانواده یکسری وظایف و تقسيم کارھا به عھده ی پسر می گذارند تا از او مرد بسازند

  .دانشگاه می رود و یا به خدمت نظام به بعد از دبيرستان 

  ! پسرھا باید به خدمت بروند تا مرد بار بيایند  

ت گرفتـه باشـند، از قبـل تعریـف أھایی بخصـوص نشـ ھای عرفی رفتارھای دخترانه و پسرانه انگار که از سرمشق بر ھمين اساس و خيلی از سنت

 ًTدخترھا صورتی و قرمز می پوشند و پسرھا آبی و سفيد، دخترھا عروسک بازی مـی کننـد و  شده و اختصاص یافته به جنسيتی خاص ھستند، مث

  ! ھای اسبا بازی  پسرھا با ماشين

ين است که اگر دختر و پسری خTف آنچه در اذھان عمومی به جنسيت مربوط است رفتار کند بسيار به چشم خواھد آمد و در فرھنگ سنتی این چن

ود از ایرانی این برجسته بودن رفتارھای خTف عرف مربوط به پسران بيشتر به چشم خواھد آمد چون انتظاراتی که از جنسيت مردانه در ایـران مـی ر

  . تر است  تر و بغرنج شان انتظار می رود، بسيار سنگين ز زنان و جنسيتآنچه ا

ھا، فرزند پسر خانواده باید دختری انتخاب کند و ازدواجی عرفـی را انجـام دھـد تـا  بعد از آن طبق سنتی دیرینه و البته رایج در تمام مذاھب و فرھنگ

  . است  انتخابگری و حقوق انسانیکلی از یادھا رفته است، اصل اما چيزی که در اینجا به  .باعث بقای  نسل خانواده باشد

ات ھا دست پيدا کرده به شناخت کـافی نسـبت بـه تمـایTت و احساسـ ھایی که در زندگی بدان اگر فرزند پسر خانواده ای بر اساس معيارھا وارزش

 مـی گيـرد،امعه و والدینش است، مورد مخالفت اطرافيـانش قـرار ش واقف شده، روشی در زندگی برگزیند که البته مغایر با سليقه و اصول عرفی جا

ماننـد  یـا بعضـاً مورد شماتت خانواده و سرکوفت و تحقير قرار می گيرد و در آخر اگر انسانی قوی باشد یا مستقل شده و از خانواده دست می شوید

 ءورده یـا بـرای رھـایی از  سـوآمی کنند به مواد روان گـردان روی  بعضی دیگر از ھمجنسگراھای ایرانی که در شرایط بد فرھنگی و اجتماعی زندگی
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  .  تعبيرھا و آزارھای اجتماعی دست به خودکشی می زند

  . رسيم به جواب این پرسش که چرا ھموفوبيا در ميان مردان دگرجنسگرای ایرانی بيشتر از زنان دگرجنسگرا رواج دارد حال می

این روزھا در پـی یـافتن راھکارھـایی سـازنده درایجـاد  ھمجنسگرا نيز، سگرایان، مردان ھمجنسگرا و البته زناناز نظر بسياری از فعالين حقوق ھمجن

لزم پشت کـردن بـه بسـياری از باورھـای عرفـی و فرھنگـی در جامعـه  ی ایرانـی مـی تفرھنگ تعامل ميان ھر دو جنس در جامعه ھستند و این مس

چون در فرھنگ عام ایرانی زنی را که مانند مردان،  قدرت، جذبه و نيروی کـار در اجتمـاع مـرد سـاHر ایـران باشد، خصوصا در ميان مردان ھمجنسگرا، 

 نـد رادر باورھا زنانـه تلقـی مـی شـوند مـی پرداز می دھند و بر خTف آن مردانی که به کارھایی که عموماً مورد تقدیر می ستایند  ورا داشته باشد 

  .  دھندمورد تحقيرو تمسخر قرار می 

ید اما یکی از موارد مھم در زدودن فرھنگ برتری جنسی در ایران، پشت کردن به معياری ھمچون مردساHری است که البته کاری بس دشوار می نما

اHری و مردان دگرجنسگرای کمتری می توانند به این مھم باور داشته باشند که زندگی اجتماعی می تواند بدون برتری جنسـی و  حکمرانـی مردسـ

  . در جامعه ادامه پيدا کند

ا در از آنجا که مردان ھمجنسگرا با داشتن این گرایش در حقيقت به اصول مرد ساHرانه ی رایج در جامعه ی ایرانـی پشـت کـرده و در حقيقـت خـود ر 

پـایين مـی آورنـد، باعـث  -دگر جنسـگرا از نظر مردان  –چشم مردان دگرجنسگرایی که برای جنسيت زنانه ارزش چندانی قائل نيستند در حد یک زن 

می شوند تا خشم مردان دگرجنسگرایی که به جنسيت خود و برتری ھای فقھی، اجتماعی، قانونی و عرفی خود مـی بالنـد، برانگيختـه شـده و در 

  . واقع نفرتی که از این نوع رویکرد مردان ھمجنسگرا پيدا می کنند را متوجه گرایش جنسی این افراد کنند

  . بته جنبه ھای روانی بسياری را نيز باید در این ميان مورد توجه  قرار دادال

و ھمچنـين پشـت کـردن بـه معيارھـای عرفـی و  ،پس عامل رویکرد و حمایت ھمجنسگرایان مرد به برابری جنسی  زنان با جامعه مردان دگرجنسگرا

باشد در نفرت عمومی مـردان دگـر جنسـگرا از مـردان ھمجنسـگراھا و  عامل مھمی می تواند ،سنتی جامعه که مردساHری را ھم شامل می شود

  . ھمجنسگرایی

ھای اخير با برجسته تر شدن ھمجنسگرایی خيلی کمتر از مردان دگر جنسگرا نفرت خود را از افراد ھمجنسـگرا نشـان  اما زنان دگرجنسگرا در سال

ی از دید کسی که در این جامعـه زنـدگی مـی کنـد و روابـط اجتمـاعی گسـترده  ای دارد، ش در جامعه ی ایرانا دليل مھم و البته قابل توجه .داده اند

ھای مردانه و رفتار مردساHرانه  مردان ھمجنسگرا را در برابر خشونت  - بعضاً  -شاید این باشد که زنان دگرجنسگرا از آن جا که می دانند طبع لطيف

جنبه ھای منفی ھمجنسگرایی از نظر جامعه چشم پوشی کرده و جنبه ھای مثبت اجتماعی و ی معلق در فضای جامعه  آسيب پذیر می سازد  از 

  . اخTقی آنرا بيشتر مد نظر قرار می دھند

تـری دارد کـه در ایـن مجـال انـدک نمـی  دHیل اجتماعی و روانی برخوردھای دوستانه تر زنان دگرجنسگرا با مردان ھمجنسگرا نياز به  مباحث مفصل

  . گنجد

دارد که از تمامی ھمجنسگرایانی که در ایـران و در چنـين جـو خفقـان و ھموفـوبيکی در پـی بـه دسـت آوردن حقـوق بحـق خـود  جا

شود و ھمچنين آرزو کنيم که  با با� رفـتن فرھنـگ عمـومی جامعـه در آینـده ی نـه چنـدان دور شـاھد آن آوری ھستند قدردانی و یاد

داخل و خارج کشور رخت بربسته و ھمجنسگرایان بدون تـرس از برخوردھـای خشـن و تنفـر باشيم که ھموفوبيا از جامعه ی ایرانی 

  1387اردی بھشت .  واراند    .ھم نوعان خویش به حضور خود در جامعه رونق بيشتری دھند
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  محمد خرداديان و پيامدھای آشکار ساختن ھمجنسگرايی

 

http://www.radiofarda.org/Article/2008/05/31/f2_Khordadian.html 

 

خاورميانه با جوامع محافظه کارش، آسان نيست؛ موضوعی  ھمجنسگرا بودن و ھمزمان زندگی کردن در

 .ھای سازمان ھای مدافع حقوق ھمجنسگرايان به آن اشاره می شود که بارھا در H به Hی گزارش

» رقصنده مھم ترين«ی که برخی او را خاورميانه محافظه کار، محمد خرداديان، ھنرمند ايران اما در ھمين

ھمجنسگرا بودنش،  ايرانی، در سال ھای اخير می خوانند، دو سالی است که بعد از اعTم عمومی

 .زندگی تازه ای را شروع کرده است

چھره ھای مشھور ايرانی است که روزی در يک برنامه تلويزيونی حاضر شد  آقای خرداديان يکی از معدود

 .پاسخ به پرسش ھای مصاحبه کننده گفت که يک ھمجنسگراست و با صراحت در

زندگی کرده، مدتی است که به دبی مھاجرت کرده و آنجا فعاليت ھای  او که سال ھا در لس آنجلس

 .را پی می گيرد –آموزش رقص  از جمله –ھنری خود 

ديگر در خاورميانه،  مانند بسياری کشورھای اين در حالی است که در قوانين امارات متحده عربی نيز

 .سال حبس نيز برای آن در نظر گرفته شده است است و مجازات پنج» جرم«ھمجنسگرايی رسما 

 

امارات، ھريک به پنج سال زندان محکوم  مرد به جرم برپايی جشن عروسی برای چند ھمجنسگرا در ابوظبی پايتخت ١١،  ٢٠٠۶در سال  پس از آنکه

  .ھمجنسگرايان بودند در سراسر اين کشور تعطيل شدند ه پاتوقشدند ، شماری از ديسکوھايی ک

  .در دبی بر عھده داشت، به مدت دو سال لغو شد ساله ايرانی نيز که مديريت کاباره کوچينی را ۵١زمان مجوز کار محمد خرداديان رقصنده  در ھمان

شھر بندری را يکی از آزاد ترين نقاط خاورميانه  کار در دبی را بگيرد، این که پس از گذراندن دوران محروميت خود توانست مجددا مجوز با اين حال وی

  .می داند» ھمجنسگرايی غير رسمی«برای 

 .گويد خود می» زندگی تازه«از شرايط  ، ھمجنسگرايان ايران بوده، در مصاحبه ای او که به گفته خودش در دو سال اخير سنگ صبور بسياری از

  .کمی درباره اين ماجرا برايمان بگوييد. مشترکی را با مردی آغاز کرده ايد سال پيش گفتيد که زندگی آقای خرداديان، شما دو

شايد او نخواھد من نامش را ببرم ولی يکی از اعضای فاميلمان بود که در يک  . ساله در ايران دوست شدم ٢١من با يک پسر  :محمد خرداديان

  .اولين بار ديدمش عروسی برای

ديگر از تنھايی بيرون  برای بار دوم فقط به خاطر او رفتم ايران و حتی به زندان ھم افتادم، چون فکرمی کردم با ھم بوديم و من برگشتم دبی و يک ماه

  . می آيم و کسی را برای خودم پيدا کردم

به اسمش خانه خريدم ، برايش اقامت . ع کرديمرا با ھم شرو به عشق او ھمه زندگی ام را در آمريکا فروختم و آمدم به دبی و يک زندگی جديد

 .برويم بتوانم ويزای آمريکا را ھم برای او بگيرم تا برای ھميشه به آمريکا گرفتم و کلی دردسر ديگر تا

ديد و به  ا را با ھمدر آنجا تقاضای گرين کارت داديم و وقتی که دادگاه عکس ھای م. برايش بگيرم سرانجام توانستم ويزای يک ساله کار در آمريکا را

  .دادند خاطر اينکه من در ايران به زندان افتاده بودم خيلی سريع به او گرين کارت

 .تا من دوباره تنھا بمانم اما پس از آن وضع زندگی ما بد شد و من را ترک کرد

 شماھمجنس گرا ھستيد چه بود؟ واکنش خانواده شما پس از اينکه فھميدند

با اين موضوع مواجه  ھمجنسگرا بودم و وقتی خانواده ام متوجه شدند ھيچ وقت به من چيزی نگفتند و خيلی راحت ولدخب من قطعا از لحظه ت
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 .حق انتخاب داشتم شدند، چون زمانی بود که من سی چھل ساله بودم و ديگر بچه نبودم و

 کشيديد؟ از اينکه ھمجنس گرا ھستيد، خجالت می

 .کشم Hن ديگر نه، خجالت نمیبله اوايل خجالت می کشيدم ولی ا

. نداريم » ھمجنس باز«ايران ھمجنسگرا يا به قول ايشان  آقای احمدی نژاد در يک سخنرانی که در دانشگاه کلمبيا ادعا کرد که در

 است؟ به نظر شما اين ادعا درست

  .رواج دارد، وجود نداردمفھومی که در غرب  من فکر می کنم منظور ايشان اين بود که در ايران ھمجنسگرايی به آن

 .مسئله آزاد است و افراد ھمجنس گرا دارای حقوق ھای خاص خود ھستند چون در غرب اين

 تشابه زندگی زناشويی با زندگی مشترک ھمجنسگرايان در چيست؟ تفاوت و

 . مثل دو تا زن و شوھر. ھمجنس گراھا ھم مثل دوتا آدم با ھم زندگی می کنند 

بيرون، می بينيم  که بياييم  ---ببينيد از اين مقوله . می افتند  ---به فکر ] ھمجنسگرايی] ا ھميشه مردم با شنيدن اين واژهولی من نمی دانم چر

 .ھم ھمفکرند، کوھنوردی يا سوارکاری می روند که دو نفر با ھم زندگی می کنند و از بودن با ھم لذت می برند، با

يکيشان آشپزی می کند آن يکی خريد می  .ددرست مثل دو تا دانشجو که با ھم ھمخانه ھستن. می کنند ھمينطور، کارھا را تقسيم توی خانه ھم

   .را ادامه می دھند کند، يکی رخت ھا رو می شورد و ھمين طور زندگی

  يک رابطه بلند مدت ھستيد؟ شما ا�ن که تنھا ھستيد لزوما دنبال

  .وست دارم فقط يک نفر در زندگی ام باشد و با ھم زندگی کنيمد. يک نفر باشم بله، من نمی خواھم ھر روز با

زندگی  ھم بخشی از  --- فکر کنم ولی به ھر حال  --- نيازھای روحی دارم تا اينکه به  البته من بيشتر. چون که نيازھای ھمديگر را پر می کنيم 

   .است و ھمه اش نيست

  دارد؟ انتخاب شريک زندگی اھميت چه معيارھايی برايتان در

  .می خواھم شريک آينده زندگی ام يک مرد ايرانی باشد من عاشق ايرانی ھستم و

خواھم که به سر و وضع خودش برسد و در  ھای ورزشکاری خيلی عTقه دارم چون خودم ورزشکارم، آدم چاق دوست ندارم و کسی را می به تيپ

 . ندکل کسی که مثل خودم فکر بک

 . تجربه تلخ را تکرار کنم ت خورده ام، ديگر نمی خواھم اينسچون من يک بار در عشق شک

  . ترین رقصنده ھای ایران است که سال ھا در لس آنجلس زندگی کرده است محمد خردادیان یکی از موفق

ل داخ ھمجنسگراھای ايرانی برای زندگی به کشورھای غربی می روند تا به مشکyت قانونی در بعضی خبرھا حاکی از آن است که

  . کشور برخورد نکنند

 زندگی و فرار از وضعيت ايران به دبی ھم می آيند؟ آيا اين افراد برای ادامه

ولی چند تا پاتوق شناخته شده  البته اينجا ھم يک کشور اسTمی است و رسما کسی نمی تواند ھمجنسگرا باشد،. ديده ام  بله، من خيلی ھا را

 .برايمان در دبی وجود دارد

ديسکوی فيليپينی که ھميشه ھم شلوغ می شد، ولی  کافی شاپ در سيتی سنتر ھست که ھميشه پر از ھمجنسگراست، يا اينکه يکمثT يک 

  .ھمين تازگی ھا پليس آنجا را بست

  .موضوع اينجا رواج دارد ولی نه به طور رسمی اين. حتی در بين مردم محلی دبی ھم ھمجنسگرا فراوان است

  .است که کار رقاصی را دوباره شروع کنم ود من در دبی ھم برای دوسال باطل شد ولی دوباره توانستم آن را بگيرم و قرارديسکوی خ اجازه کار

 پيامدھايی برايتان داشته است؟ اعyم عمومی ھمجنسگرايی شما چه

به طور ناخواسته تبديل  م که ھمجنسگرا ھستمدر مصاحبه ای که با آقای اميرقاسمی در تلويزيون طپش داشتم و گفت من از دو سال پيش وقتی که

  . به الگوی ھمجنسگرايی در ايران شدم
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از ھمه جای ايران از زنجان، بندرعباس، مياندواب . در ميان می گذارند از آن زمان به بعد خيلی ھا از ايران به من زنگ می زنند و مشکTتشان را با من

  .ھم مردھا و ھم زنھا. نندفکرش را بکنيد به من زنگ می ز و ھرجايی که

توانند فشار خانواده شان را تحمل کنند و تن به ازدواج يا يک  بعضی ھا پشت تلفن گريه می کنند و می گویند که تصميم به خود کشی دارند و نمی

  . سری چيزھای ديگر بدھند

 مثT به آنھا می گويم که اگر می توانند ثابت بکنند. نھا باشمسعی می کنم راه گشای آ من ھم تا آنجايی که اطTعات دارم به آنھا کمک می کنم و

آنجا معرفی بکنند تا شايد بتوانند به يکی از کشورھای غربی  که جانشان در ايران در خطر است به دفتر سازمان ملل در ترکيه بروند و خودشان را به

  .دبرون

و اين مسئله خيلی مشکل ساز شده است، در صورتی که  جاوز به يک پسر بچهدر ايران متاسفانه معنای ھمجنسگرايی مترادف شده است با ت

 .است ھمجنسگرايی در بين افراد بالغ شکل می گيرد و خيلی شبيه به ازدواج يک مرد با يک زن اصT اين طور نيست و مقوله
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  آرشام پارسی از ھمجنسگرایان در ایران می گوید 

Yasmin Nair, Windy City Times   

  چھاردھم ماه می دو ھزار و ھشت

 

پارسی در سال ھزار و نھصد و ھشتاد . است سازمان دگرباشان جنسی ایرانیشورای دبيران  عضوآرشام پارسی 

او می گوید در شيراز بزرگ شده است و ھيچ ھمجنسگرایی را در آن شھر نمی شناخت تا اینکه گروه . به دنيا آمد

ایدز کار کرد و فعاليت ھایش را بر روی / بعد از آن او بر روی اچ آی وی.  برای ھمجنسگرایان تشکيل داداینترنتی ای 

بنا . ھمجنسگرایان متمرکز کرد تا جایی که ترس و نگرانی ھایش که ناشی از گرایش جنسی اش بود افزایش یافت

باطات جنسی بين دو مرد بالغ که موجب دخول قانون جزایی ایران کليه ارت«به گفته ی سازمان دیده بان حقوق بشر 

ھمچنن در گزارش ھا آمده است که زنان و لزبين ھا نيز برای گرفتن حقوق » شود را به مرگ محکوم می کند

پارسی از ایران به ترکيه رفت و از آنجا به کانادا جایی که ھم . مساوی خود ممکن است با شکنجه مواجه شوند

به گفته ی پارسی امروز، سازمان ایرکيو با ھدف جرم زدایی ھمجنسگرایی در قانون مجازات اسTمی ایران و . کان کرداکنون اقامت دارد، نقل م

  . ارتقای سطح آگاھی مردم درباره ی دگرباشان فعاليت می کند

  .روزنامه ی ویندی سيتی تایمز به صورت تلفنی با پارسی گفتگو کرد

روزی که از سال دو ھزار و پنج شکل گرفت و در ارتباط با اعدام . با ھمجنسگراستيزی در شيکاگو خواھيد بودشما برای روز جھانی مقابله .: ت.س.و

در مصاحبه ای که در سال دو . من مایل ھستم نظر شما را در ارتباط با آن واقعه بدانم. دو نوجوان به نام ھای ایاز و محمود در مشھد نيز می باشد

  آیا نظرتان تغيير کرده است؟. نھا به عنوان ھمجنسگرا را به بحث گذاشتيدھزار و شش داشتيد شخصيت آ

ما آنھا را تا قبل از . به عنوان یک سازمان حقوق بشری، باید نسبت به پرونده ھا مسئوHنه برخورد کنيم. این پرونده ای بسيار پيچيده است:  پارسی

جمھوری اسTمی ایران نيز امکان دسترسی به پرونده ھا به راحتی امکان پذیر  اجرای حکم نمی شناختيم، با توجه به سيستم بسته ی قضایی

ممکن . بنابراین ما نمی دانيم که تحت چه شرایطی توسط نيروھای امنيتی دستگير شده اند و چه چيزھایی در زندان بر آن گذشته است. نيست

من افراد زیادی را می شناسم که با ھمجنس ھای خودشان ارتباط . ع نداریمما ھيچ اطTعی از حقيقت موضو. است به ھر چيزی اعتراف کرده باشند

  . این وضوع اصلن روشن نيست. در حقيقت ما نمی دانيم که آنھا ھمجنسگرا بوده اند یا نه. جنسی دارند اما ھمجنسگرا نيستند

برخی مواقع روزنامه نگاران غربی ھيچ اطTعی ندارند . داشته ایم ما بحث ھای زیادی با روزنامه نگارانی که ادعا می کردند آنھا ھمجنسگرا بوده اند،

خيلی از رسانه ھا نوشتند که آنھا . در ماه می دو ھزار و ھفت، ھشتاد مرد در اصفھان دستگير شدند. که چه شرایطی در ایران وجود دارد

رسانه ھای غربی می توانستند کمکی باشند . ر دادگاه استفاده شودو ما نگران بودیم که این خبرھا به عنوان مدرکی عليه آنھا د. ھمجنسگرا بودند

  . به قاضی برای اثبات جرم ھمجنسگرایی

مھمترین مسئله این است که در ایران، مردم به دليل رابطه ھای جنسی، رفتارھای جنسی و کنش ھای جنسی شان ممکن است به مرگ محکوم 

  . ازدواج بين زنان و مردان غير قانونی است در ایران داشتن رابطه ی جنسی خارج از. شوند

پرونده ھایی که به دليل روابط جنسی و بدون در نظر گرفتن گرایش ھای جنسی . ما پرونده ھای زیادی داریم که می توانيم به آنھا استناد کنيم

دليل واقعی مشخص نيست و می تواند ھر یک  اگر به قانون مجازات اسTمی مراجعه کنيد متوجه خواھيد شد که تشخيص. محکوم به مرگ شده اند

  .از عنوان ھای تجاوز، بچه بازی و یا ھمجنسگرایی را داشته باشد و تفاوت آنھا قابل تشخيص نيست

  در ارتباط با خطر حمله به ایران چه فکر می کنيد؟.: ت.س.و

اگر دولت امریکا به ایران حمله کند مطمئنن . مغان نخواھد آوردباور دارم که خشونت، حمله و جنگ دموکراسی، حقوق بشر و آزادی را به ار: پارسی

  . من کاملن مخالف با ھر گونه حمله و جنگ ھستم. برای برقراری دموکراسی نخواھد بود
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ت داستان شخصی آشکارسازی شما از طریق ارتباط با اینترن. بيشتر کارھای شما مبنی بر وجود یک ھویت ھمجنسگرایی سراسری است.: ت.س.و

ھمانطور که می دانيد خيلی از فمنيست ھا و محققان امور جنسی وجود ھویت جھانی ھمجنسگرایی را به . بيشتر به تاثيرات غربی نزدیک است

  نظر شما در این باره چيست؟. کتاب جوزف ماساد یکی از جدیدترین این مباحث است. نقد کشيده اند

اما گاھی . ین باور ھستند که ما نيازی نداریم که برچسبی برای گرایش جنسی مان داشته باشيمدر ارتباط با ھویت جنسی، خيلی ھا بر ا: پارسی

. خيلی ھا می گویند که ما نباید زندگی و ترم ھای غربی ھمجنسگرایان را داشته باشيم. اوقات این موضوعات فقط بر روی کاغذ درست در می آیند

به تازگی یکی از محققين امور جنسی به گونه ای گفته است که تا مادامی که . ه ھای زیادی می شوداما از واژه ھای گی و لزبين در ایران استفاد

  .به عنوان ھمجنسگرا با ھویت غربی آن نباشند، در ایران مشکل خاصی ندارند

ال وجود دارد که چطور یک من فکر نمی کنم که کسی وجود شکنجه برای ھمجنسگرایان در ایران را انکار کند، فکر می کنم این سو.: ت.س.و

گھی راجع به مصاحبه اش با یک افسر امور پناھندگی در امریکا - در سایت ایرانين دات کام چوب دو سر. دگرباش ایرانی ھویت خود را اظھار می کند

له کنم چون در آن صورت درخواست نمی توانستم با او مجاد. او من را به مباحثی در رابطه با حجاب و فشارھای زنان در ایران کشاند«. نوشته است

نظر شما در رابطه با مردمی که ناچار ھستند برای گرفتن پناھندگی از احساسشان و ھویت ھای غزبی ھمجنسگرایی » پناھندگی ام رد می شد

  حرف بزنند چيست؟

در دفتر کميسریای عالی پناھندگن . کيهاما در امریکا پناھجویان با مشکTت بيشتری مواجه ھستند تا در تر. من که مشکلی نداشتم: پارسی

شه ای سازمان ملل در ترکيه بيشتر درباره ی واقعيت ھای داستان زندگی من بود نه اینکه آیا من ھمجنسگرا ھستم یا نه و یا اینکه رفتارھای کلي

اما از پرونده ھای دوستانم در . ، پذیرفتندوقتی کفتم ھمجنسگرا ھستم. مجبور نبودم ثابت کنم که ھمجنسگرا ھستم. ھمجنسگرایان را دارم یا نه

پناھجویان در جوامع غربی با چالش . امریکا و یا کانادا خبر دارم که افسر پرونده به آنھا گفته است که شما قيافه تان شبيه ھمجنسگرایان نيست

  . ھای بيشتری مواجه ھستند

دستان لرزان من می تواند نماینده ای از دگرباشان «ر و شش شما گفتيد در سال دو ھزا Egale Canadaدر سخنرانی تان در مراسم .: ت.س.و

برخی ممکن است تصور » دگراشان جنسی ایرانی را فراموش نکنيد، ما را تنھا نگذارید. دستان ما را بگيرید و ما را حمایت کنيد. جنسی ایرانی باشد

  نظر شما جيست؟. سیکنند که این زبان خواھش و التماس برای کمک است نه یک کار سيا

  .امروز ما دیگر نيازی به این ادبيات نداریم. این مربوط به چند ماه اول فعاليت من در کانادا می شود. ما از این جمTت دیگر استفاده نمی کنيم: پارسی

  .ما خبرھای زیادی درباره ی لزبين ھا از طریق ایرکيو نمی شنویم.: ت.س.و

بيشتر آنھا ترجيح می دھند که گرایش جنسی . به گی ھا مخفی تر ھستند و بالطبع مشکTت بيشتری دارند متاسفانه لزبين ھا نسبت: پارسی

من تعدادی از فعاHن جنبش زنان را می شناسم که مخالف . خود را مخفی کنند چون در جامعه ی ایرانی ھم زن ھستند و ھم ھمجنسگرا

. برخی از لزبين ھا را ھم می شناسم که در جنبش زنان فعال ھستند. ز آنھا حمایت نمی کنندھمجنسگرایی ھستند و لزبين ھا را قبول ندارند و ا

آنھا می گویند که در حال حاضر حق زن بودن . آنھا تصميم گرفته اند که اول برای حق زن بودنشان مبارزه کنند و بعد از آن به حقوق لزبين ھا بپردازند

در ھر حال تعدادی از لزبين . ه برابری جنسی دست یافتيم فعاليت ھایمان را به عنوان یک لزبين ادامه خواھيم دادما در اولویت قرار دارد و زمانی که ب

  . ھا ھم ھستند که در حال حاضر با سازمان ما ھمکاری دارند، وبTگ نویس ھستند و مجله ای ھم منتشر می کنند

  . به شيرین عبادی اشاره کردیددر رابطه با فعاHن حقوق زنان چطور؟ شما قبT .: ت.س.و

من به حقوق شما احترام می گذارم و آن را قبول دارم اما «: توسط یکی از اعضایمان در انگلستان با شيرین عبادی تماس داشتيم و او گفت: پارسی

یلی مسائل جھانی می گوید که با در ابتدا فکر می کردم که او ھمجنسگراستيز است و فقز به دH» نمی توانم به صورت علنی از شما دفاع کنم

اکنون باور دارم که شيرین عبادی و دیگر فعاHن مطرح در جامعه ی ایران که . حقوق ھمجنسگرایان مشکلی ندارد اما فکر می کنم اشتباه می کردم

ھمجنسگرایان دفاع کنند و شاید این برای حقوق زنان تTش می کنند و پرونده ھای بسيار حساسی را در دست دارند نمی توانند به صورت علنی از 

این احتمال وجود دارد که اگر شيرین عبادی از ھمجنسگرایان دفاع کند دولت و قوه ی قضائيه ممکن است . به دليل حفظ حقوق موکTنشان باشد

  .  چند فعال حقوق زنان را به تيغ بسپارد
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اما شما با افرادی ھم چون پيتر تاتچر در یک مصاحبه ی . جنسگرایی استیکی از اھداف شما ارتقای سطح آگاھی مردم درباره ی ھم.: ت.س.و

  این کار شما چه عکس العمل ھایی از طرف ایرانيان مسلمان دارد؟. تلویزیونی حضور داشتيد، با کسی که به اسTم ستيزی دامن می زند

ميز به این معنی نيست که ما نظرات و طرز تفکر یکدیگر را  من در خيلی از مصاحبه ھا و نشست ھا شرکت کرده ام و نشستن بر پشت یک: پارسی

ھمانطور که گفتيد یکی از اھداف ما ارتقای سطح اطTعات جامعه ی ایران نسبت به ھمجنسگرایی است و مبارزه با اسTم ستيزی یکی . قبول داریم

ما مشکTت زیادی با برخی از فعاHن . رت انگيز منشا شده انداسTم ستيزی و ھمجنسگراستيزی ھر دو از پایه ای نف. دیگر از برنامه ھای ماست

آنھا برنامه ھا و اھداف سياسی خود را مدنظر . گاھی اوقات آنھا نمی دانند واقعن چه شرایطی در ایران حکمفرماست. غربی حقوق دگرباشان داریم

  . ھان دانستیکی از آن دردسرھا را می توان واقعه ی ماه می دو ھزار ھفت در اصف. دارند

  چيست؟  نماینده ی تمام دگرباشان ایرانی و رئيس سازمان ایرکيو عنوان احساس شما به  .:ت.س.و

من به صورت قانونی و توسط رای . من خودم را نماینده ی تمام دگرباشان ایرانی نمی دانم. اجازه دھيد یک مسئله را ھمين جا روشن کنم: پارسی

بعضی از رسانه . من به نا به دHیلی فعال حقوق دگرباشان جنسی ایرانی شده ام. اس وظيفه ی شخصی من استاین احس. آنھا انتخاب نشده ام

من خودم را به عنوان . اما من این عنوان را دوست ندارم. ھا من را اینطور خطاب می کنند؛ آرشام پارسی، رھبر جنبش دگرباشان جنسی ایرانی

من . جيح می دھم فعال حقوق دگرباشان جنسی ایرانی و عضو شورای دبيران سازمان ایرکيو خطاب شومرھبر نمی شناسم و معرفی نمی کنم تر

Tش در حال حاضر برای حقوق آن دسته ای که خود را متعلق به جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی می دانند و امکان صحبت کردن علنی را ندارند، ت

باید اضافه کنم که من رئيس سازمان دگرباشان جنسی . انی ھایم نظرات آنھا را ھم منعکس کنممی کنم و سعی می کنم در مصاحبه ھا و سخنر

این پاسخ، پاسخی است که در متن اصلی (. ایرانی نيستم، من یکی از ھفت دبير شورای دبيران سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، ایرکيو، ھستم

این پاسخ، که به متن اضافه شده . اینجا متن انگليسی اصTح می شودبه این وسيله در . مصاحبه که به انگليسی انجام شده است نيامده است

  . )است، پاسخی است که از جانب شورای دبيران سازمان ایرکيو تأیيد می شود

عTقمند . ع ھستيمما از تاریخ زندگی شما به عنوان یک دگرباش ایرانی خبر داریم اما از نظرات و دیدگاه ھای سياسی شما بی اطT .:ت.س.و

  .ھستيد که چه اتفاقی برای ایران بيافتد

اميدوارم که دولتی دموکراتيک داشته باشيم و مردم بتوانند برای قوانين و حقوقشان . من خودم را یک فعال و صاحب نظر سياسی نمی دانم: پارسی

  .تصميم بگيرند و انتخاب کنند و خوب مسلمن انتخاباتی سالم ھم داشته باشيم

  این بدین معنی است که شما فعاليت برای حقوق دگرباشان جنسی را فعاليت ھای سياسی نمی دانيد؟ .:ت.س.و

ما . من ترجيح می دھم خودم را فعال حقوق بشر بدانم تا فعال سياسی. فعاليت برای حقوق بشر جزئی از فعاليت ھای سياسی است: پارسی

  . اما برای حقوق بشر کار نمی کنند، ھدف آنھا قدرت است ھمه احزابی را می شناسيم که خيلی فعال ھستند

  

http://www.windycitymediagroup.com/gay/lesbian/news/ARTICLE.php?AID=18299 
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Arsham Parsi talks about gay Iran 

Extended for the Online Edition 

by Yasmin Nair 

Windy City Times 

2008-05-14 

 

Arsham sits on the board of IRQO ( Iranian Queer Organization ) . Parsi was born in 1980. As he tells it, he grew up in Shiraz with no 

contact with other gay people until he found queer communities on the Internet. Following that, he worked on HIV issues, until rumors 

of his sexual orientation began to spread and he feared persecution. According to Human Rights Watch, “Iranian law punishes all 

penetrative sexual acts between adult men with the death penalty.” Reports indicate that women and lesbians also endure lack of 

access to equal rights and persecution. Parsi fled to Turkey and then to Canada, where he applied for asylum. Today, according to 

Parsi, IRQO works for the decriminalization of homosexuality in Iran, and to increase awareness about queer issues among Iranians.  

Parsi spoke with Windy City Times in a phone interview.  

Windy City Times: You're here for the International Day against Homophobia, which began in 2005 and which was also connected for 

a while to the hangings of two men, Ayaz and Mahmoud, in Iran that same year. I'm curious about your thoughts on that incident. In 

a 2006 interview, you disputed the characterization of them as gay. Have you changed your mind?  

Arsham Parsi: This case is very complicated. As a human-rights organization, we have to be responsible about our mission. We didn't 

know those people and we don't have access to their case files through the Iranian Ministry of Justice. So how do we know under 

which circumstances they were arrested by the government, and what happened to them in prison? Maybe they said they are gay. You 

know, we have no idea. I know many guys in Iran who have same-sex relationships but are not homosexual. You can't say they're 

homosexual or gay. So the truth is we don't know if they were gay or not. It's not Black or white.  

We had a hard time with the international journalists [ and activists who insisted they were gay ] . The Western media sometimes 

doesn't know what's going on. In May 2007, 80 men were arrested in Ishafan—and most media insisted they were gay men. And we 

had a hard time, because that gave the courts evidence about their sexuality. So the western media helped the judge prove their 

homosexuality. The Western media doesn't know what's going on.  

The most important thing is: In Iran, people are executed on account of their sexuality and sexual behavior and sexual acts. In Iran, 

having sex between men and [ women ] is illegal before marriage.  

We have many cases we can stand by, where people were executed on the basis of their sexuality, regardless of their sexual 

orientation. If you read the Islamic Code, it's difficult to know whether they're punished for rape, pedophilia or homosexuality. You 

can't find out what they're talking about.  

WCT: What do you think about the threat of war on Iran?  

AP: I believe that war is not about democracy and human rights. If the United States attacks Iran, it won't be about democracy. I'm 

anti-war.  

WCT: A lot of your work rests on the idea that there's a universal gay identity. Your own story about coming out via the Internet 
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seems very Western-influenced and about class access. As you know, many feminist and queer scholars have been critical of the idea 

of a universal gay identity, Joseph Massad's book Desiring Arabs being the most recent among them. How do you respond to that?  

AP: About sexual identity: Many Iranians say we don't have to have a label. But sometimes that story is just on paper—it's not real in 

society. Many say we don't need the Western lifestyle of gay men. But we use “gay” and “lesbian,” the English words. There's a 

professor of sexuality who recently said that homosexuals in Iran are okay as long as they identify as gay in the Western context. But 

we don't accept that. In Iran, people are arrested because of their sexual orientation.  

WCT: I don't think most people would argue that there's no persecution of gay people, but they do have questions about what it 

means for an Iranian queer to have to declare a particular kind of identity in order to get help. On Iranian.com, Choob Doshar-Gohi 

writes about her interview with an American asylum officer: “He engages me in a patronizing conversation about veiling and the 

oppression of women in Iran. I cannot argue, or I will lose the asylum case.” How do you feel about what people have to go through 

to gain asylum and what that might say about adopting Western ideas about gay identity?  

AP: I didn't have a problem. But in the U.S., they have more problems than in Turkey. In Turkey, all the questions were around the 

facts of my case, not whether or not I was gay; I didn't have to prove I was gay. When I told them I'm gay, they said fine. But I know 

from friends in the U.S. and Canada that they've been told by officials, “You don't look like gay people.” In Western societies they 

[ asylees ] have more challenges than in other countries.  

WCT: In a 2006 speech to Egale Canada ( Canada's national gay-rights group ) you said, “These lonely shivering hands are the 

representatives of all of the Iranian LGBTs' hands. Take my hands as their representatives and support us. Do not norget Iranian 

LGBTs, do not leave us alone.” Some might argue that such language reduces Iranian queers to pathetic creatures pleading for help, 

rather than political agents.  

AP: We don't use that literature any more. That was part of the early activism when we first started in Canada, but we no longer use 

such language.  

WCT: We don't hear much about lesbians in IRQO.  

AP: Lesbians, unfortunately, are more invisible than gays; they have more problems. They prefer to hide their sexual orientation 

because, in Iranian society, they have two negative points against them: being women and being lesbian. I know many feminist 

activists who are fighting for women's rights, but who don't accept lesbians. I know a couple of lesbians who are active in the feminist 

movement; they decided to work for the women's movement first, and after that the lesbian-rights movement. They're not out 

because, as they told me, “Right now, our priority is women's rights, and when we have equality, we can come out as lesbians.” We do 

have some lesbians working and blogging in Iran, and others outside of Iran who are active with our organization.  

WCT: What about feminist support for your group? You've spoken about Shirin Ebadi [ a Nobel Peace Prize-winning Iranian lawyer and 

human-rights activist ] .  

AP: We talked to Shirin Ebadi through one of our members in London and she told us, “I accept your rights, but I couldn't support you 

in public.” At first, I thought she was being homophobic. But now I believe that because Shirin Ebadi [ and others ] are fighting for 

women's rights, their support of gays or lesbians [ will mean that ] those people will be in danger. Because the Ministry of Justice and 

the Iranian government will deny them all rights: “No” for women, “No” for lesbians.  
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WCT: One of your main issues is to increase Iranian awareness about homosexuality. But you're associated with people like Peter 

Tatchell, with whom you've appeared on an interview, [ and who has ] been accused of making Islamaphobic comments. How might 

that affect your work with Muslim Iranians?  

AP: I've done many interviews, and sitting at the same table doesn't mean we accept each other's agendas. One of our issues is with 

the level of information about homosexuality in Iran, and the other is Islamaphobia. Islamaphobia and homophobia are both hate-

based. We have many problems with some activists who campaign or speak about LGBTQ Iranians —they sometimes make problems 

for us because they don't know exactly what's happening in Iran. They have their agenda, they have their political issues, and 

sometimes they create problems for us, as happened in May 2007.  

WCT: How do you feel about being the representative of all Iranian queers as the head of IRQO?  

AP: I should clarify: I'm not an elected official. It's my personal responsibility, and I became an activist because of the situation [ for 

queers in Iran ] . Some people refer to me as “Arsham Parsi, leader of Iranian LGBTs” but I don't like that title. I don't identify myself 

as a leader, but as an activist. Right now, we're talking about and for those who identify as LGBT, because we're dealing with this 

community [ that doesn't get spoken about ] . I try to address all their concerns.  I must add that I am not the head of IRQO. I 

am a director of IRQO’s the board of directors. Information about IRQO’S board members and the names, is avalible in 

our website.  (Mr. Parsi is not the head of IRQO. Mr. Parsi is among the directors of the board of directors of IRQO. The statements 

has been edited and modified in the Farsi tranalation of the interview. The edited response is the response indorsed by the Board of 

Directors of IRQO. For more information contact info@irqo.net . Iranian Queer Organization)   

WCT: We know about your history as a queer Iranian, but not much else of your political history. What would you like to see in Iran?  

AP: I don't identify myself as a political activist. I hope that we have a democratic government, that the people can decide about their 

rights and their laws. We don't have safe elections. When we have a democratic party, I believe everything will be okay.  

WCT: But does that mean that you don't see queer activism as political activism?  

AP: Human-rights activism is part of political activism. So I prefer to identify myself as a human-rights activist, not as a political activist. 

I know some parties are active, but their work is not about human rights—it's about power.  

Arsham Parsi will be the featured speaker in Chicago May 17 for the International Day Against Homophobia ( I.D.A.H.O. ) . The event 

will begin with a brief speak-out at 3 p.m. in the small plaza just south of Women & Children First Bookstore, 5233 N. Clark, followed 

by a march through the community to Gerber/Hart Library, 1127 W. Granville, where a reception for Parsi will be held. See 

www.gayliberation.net for more. 

http://www.windycitymediagroup.com/gay/lesbian/news/ARTICLE.php?AID=18299 
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  آف �ین

  سعيد پارسا

  

ھمه ی کارامون . رم تو ترکيه، پناھنده ی سازمان ملل ایممن سعيدم، با پارتن

تموم شده، داریم می ریم به یه کشور دیگه که به ما اجازه ی اقامت دائم 

تا دو ماه دیگه که پرواز داریم جا . خوشحاليم، ولی حالمون خيلی بده. داده

کار ما . صاحب خونه جوابمون کرده. خونه پيدا نمی کنيم. نداریم زندگی کنيم

حاH باید برای این . فقط ھمسایه فھميدن که ما گی ھستيم. عجيبی نکردیم

از صبح می ریم . پيدا نميشه. دو ماه باقی مونده بگردیم خونه پيدا نمی کنيم

به ھر ... علی اصT حرف نمی زنه . بيرون از این بنگاھی به اون بنگاھی

رو تو چشماش می  بنگاھی که ميریم بيرون واميسه و نگرانی و نا اميدی

  . دلم ميگيره . بينم 

  

  )خونه اجاره ای دارین؟(کيراليک او وار می ؟    

 )چند نفرید؟ (کاچ کيشی ميسين ؟   

 . )من و دوستم. دو نفر.  (ایکی ، بن و آرکاداشيم 

 )مجردید؟ (ِبکارميسين ؟    

 )بله .   (اِوِت 

 

  . فقط ھمينا رو ميگم و می شنوم 

ولی اصTً برای تو چه فرقی می کنه؟ واسه صاب خونه چه فرقی می . خوب آخه عزیز من، من مجرد نيستم . ه ت خونه نميدن اگه مجرد باشی ب

  کنه ؟

  

احتياجی به این ھمه تقT ... می دونی مامان اگه منو ھمينجور که ھستم می خواستی ... مامان دقيقه ھاش و حفظ کرده ... یه سال گذشت آ 

  . نداشتيم 

  

خودش آدم بدی نبود اما ھمسایه ھای مسلمون و اخموی ھمين خونه . ماھه دیگه خونه رو تمدید کنه  6ب ھمين خونه که توشيم حاضر نشد صاح

  . که توشيم انقدر انگشت تو کار زندگی ما و تو چشمای ما کردن تا آواره شدیم

  . م ھمسایه ھای ایرونی ھمين خونه که توشيم فھميدن که ما با ھم می خوابي

شاید با کسای دیگه ھم بخوابن، ولی به ما مربوط نيست، فقط می دونيم که با شوھراشون می . ما ھم ميدونيم اونا با شوھراشون می خوابن

به صاحبخونه ھم نمی گيم اینا با شوھرشون می . ما بھشون نمی گيم چرا با شوھراتون می خوابين. اما خونه ھاشون تمدید می شه . خوابن

  . اگه ھم بگيم، صاحبخونه بيرونشون نميکنه  .خوابن

  

له می شم وقتی دارم با بنگاھی صحبت می کنم ميخ ميشه تو صورت من تا از حاHت چھره ی من بفھمه باHخره خونه ... علی ترکی بلد نيست 
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  .می دن یا نه 

  

بی خود دادیم، این بابا نخود تو دھنش خيس نمی . ھا مجردیم که نفھمه ما. به سرایدار این خونه ای که توشيم پول دادیم تا نفھمه ما مجردیم 

با ما سوار آسانسور نميشن، بT ! وقتی تختامونو دید که جفت ھم گذاشتيم ، فرداش یکی از ھمسایه ھاگفت راسته که شما زن و شوھرید؟. خوره 

ای داد از اون کسایی که چشماشونو روی ما بستن و رو ... مملکت خودشونه . نسبت گاو، اگه نوبت ما ھم باشه اخم می کنن و ميرن توش 

  . مثل فکر و خياHی تو کله ی خودشون . گير افتادیم تو یه چھارراه از ھر طرف بن بست . بودنمون ضربدر قرمز افتاد 

  

  کارت شناسایيمون رو که گرفت، گفت شما چه نسبتی دارید با ھم؟ 

بغل دستيش با خنده ای که جون می گرفت گفت اینا از . گفت فقط زن و شوھرا با ھم ميرن تو. دیمبرای مصاحبه ی پليس رفته بو. گفتم دوستيم

  . اووووون دوستا ھستن 

علی ترکی بلد نيست و اH ازم می پرسيد باقی . و نمی دونست این ھمه اشکو من موقع مصاحبه از کجام در آوردم ... علی ترکی نمی دونست 

  .اشکامو کجا قایم کردم 

  

مردک با لگد پام از رو پام انداخت پایين و فھميدم اینا جلوی عکس، اسم، امضا یا ھر تمثالی از . پامو انداخته بودم رو پام وقتی داشتم حرف ميزدم

  . آتاتورک پاشون و رو پاشون نميندازن 

   

  .H شما واسه ما شاخ شدین د به مملکتمون که حا...چنان . ما ھم خودمون تو مملکتمون یه چيزی مثل آتاتورک داشتيم

خوبه که . وقتی پولشو خواست، با چاقو اومد دم خونه اش و داد و بيداد راه انداخت. یکی از ایرونی ھا، پول یکی از بچه ھای ما رو دزدیده بود 

  .ھمسایه ھای ترک فارسی بلد نيستن و فحش ھای ھمسایه ھای وطنی رو یاد نگرفتن 

  .ماشينش نه دوچرخه ش نه تلویزیونش نه دولتش ھيچ چی وطنيش خوب نيست نه 

  

  .ھموطنای خودمون، انگار اگه به ما اخم نکنن زناشون بھشون حروم ميشن

   

نميدونی تا صب چقد تو خيابونای تھران گز ... دیگه بریده بودم ... می دونی مامان اون روز که گفتی سعيد مثل زنا شورتای رنگارنگ داره  - 

 . جام پيشت نيست کردم تا بفھمم دیگه 

پيمان گفت فکر نکنيد گفتن اینا واسه ما . از سازمان دیدبان حقوق بشر که واسه مصاحبه اومده بودن ترکيه، بچه ھا یکی یکی حرف زدن و گریه کردن

  . شما که برید ماھا تا صب تو بغل ھم گریه می کنيم ... به ھمون سادگی شنيدشه واسه شما 

  .تر از تحملش نيست راست می گفت مرور درد کم

  

از وقتی ھمسایه ھای خيلی مسلمون بچه ھا عادت کردن به عنوان یه کار مستحب بعد از نماز عشاء خونه ی بچه ھا رو سنگ بارون کنن پنجره 

  . ھای شکسته شون جاشو داد به نایلون و پارچه ھای کلفت 

  

گفت به من که ھر . به ش نگفتم تقریباً محاله خونه پيدا کنی. می شينه، لو رفتهآخه اونجا که اHن . دنبال خونه می گرده) یه ترنسِ ( افسانه 

از صب تا شب می ره یه گوشه ای دور از پنجره می شينه . بنده خدا می ترسه پاشو از خونه بيرون بذاره. بنگاھی می رم واسه اونم سئوال کنم 

  .سلول ناامن این روزھا فکر کنه شTقھایی که تو ایران خورده دردش بيشتر بوده یا 
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مامان چرا آدمایی که با اتفاقات خيلی کوچيک خيلی شاد ميشن، از آدمای کوچيکی که واسه شاد شدن بھونه ھای گنده می خوان، کمتر شاد 

  ميشن؟ 

  

روزایی نيفتادی که دلم لک  مامان چرا وقتی به م می گفتی عرضه ی زن نگھداشتن ندارم و عرضه ھيچ کاری رو تو این جامعه گرگ شده ندارم یاد

 ميزد برم کوچه با بچه ھا بازی کنم و نمی ذاشتی با کسی دوست باشم و با بچه گرگ ھا آشنا بشم تا بعدش با گرگھای گنده شون بتونم سرشاخ

تو برای من از ممنوعه مامان ھمه ی بچه ھات ھمه جور آزادی ای داشتن چرا ممنوعيت ھای خونه ... شم؟ از بچه ھا کی گرگه سعيد کله گنده 

  ھای دولتی ھم بيشتر بود؟ چی می خواستی از بچه آخرت بسازی ؟

  ساختی ؟ 

  بردی ؟ 

  باختی ؟

چرا نذاشتی یاد بگيرم ھمينی که ھستم باشم، پر دل و . حق خودمو ھم بگيرم. من می تونستم ھمينی که ھستم باشم، پر دل و جرأت ھم باشم

  جرأت ھم باشم؟ 

  

  . ر شنيده باشم که ایرانيھای اینجا بگن به ما، قبيله ی کونی ھا من خودم چند با

  

اگه . این که ما چی ھستيم و چه جوری ھستيم قاعدتا مجھوله اما واسه آدمای جاھلی مثل خودشون . کونشون از چی می سوزه، نمی دونم

  ... حيفِ تف . مردی برو کون بده ببينم 

  . یاد پسرای قبيله افتادم  

مھربونی نمی خوام، ولی مگه یه کوچولو حق خودمو خواستن در ... چی کار کنيم که ھمه چی یه شکل دیگه شه ... پسرای قبيله ... پسر قبيله

  ؟ ..مقابل این ھمه ناحق خواھيھای اجابت شده ی این ھمه آدم، چيز زیادیه 
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  سياليت جنسيت عزیز

  کوھيار

  

اینکه آیا اصوHً می توان نقش ثابتی برای آن ترسيم  ھميشه درباره ی قالب ھای سکس و

بنابر یافته ھای تازه ميل جنسی در ھمه به حالت سيال . کرد پرسش ھایی به وجود آمده

موجود است که بنا به دHیل بسياری که ھمه آنھا ھم کشف نشده در اکثر انسان ھا به 

خص ترنسی را می شناخته من از کسی شنيده بودم که ش .صورت محدود تری در می آید

 که پس از اینکه

. ن شده بود- ی- ب-ز- گرفت و به زن تبدیل شد به دختر ھا گرایش داشت و ل  تحت عمل قرار

. او این ميل را قبل از عمل ھم داشت فقط احساس می کرد که باید یک زن زاده می شد

یدیو ھایی بر خوردم در گشت ھای نتی به و .اینجاست که واژه ی کویير بيشتر به کار می آید

آنچه در ایشان . که ظاھراً خيلی ھم در بلغارستان معروف است  )Azis( از خواننده ی بلغار

یک سياليت مطلق جنسيست است که در انگليسی ) آنچيزی که به نمایش گذاشته ( دیدم 

 .تنھا نام کویير را می شود به آن داد

درصد ویدیوھایش ریش  نودھميشه در او از آرایش زیاد استفاده می کند در عين حال 

پروفسوری دارد و حرکات بيشتر زنانه و گاه مردانه دارد و با پوشش زنانه صحنه ھای عشق 

 .بازی با مردان و زنان دارد و در پوشش مردانه ھم با مردان

اد زیادی از کارھایش به این نتيجه رسيدم که البته من با دیدن تعد .و ھمچنين با ظاھری مردانه تر حتی نقش داماد را برای زنی بازی می کند

) با حفظ کامل ویژگی ھا(  فارغ از ھر ھویت جنسی که ممکن است داشته باشد ھمه ی ویژگی ھای یک ھمجنسگرا ی زن و مرد ایشان 

را ) عی که در آن قالب ھستدر مواق(   دگرجنسگرای زن) در مواقعی که در آن قالب ھست(  دگرجنسگرای مرد) با حفظ کامل ویژگی ھا( دوجنسگرا

اشته دارا ھستند، البته به غير از ترنس بودن چون یک ترنس بعد و یا قبل از عمل نمی تواند نقش دگر جنسگرای مرد و زن را ھر دو را ھمزمان د

 .باشد

پاسخ این است که ما از .  زن باشدالبته ممکن است ایشان از لحاظ فيزیک مثTً مرد باشد که پرسيده می شود پس چطور می تواند دگرجنسگرای 

نظر درونی و احساسی، این فرد را مد نظر داریم که سياليت مطلق جنسی وھویتی را یدک می کشد و نه مانند شخص ترنس که فارغ از تمایل 

 .جنسی اش فيزیکی مشخص را برای خود متصور است

 . است Azis  نام این خواننده
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Yves Saint Laurent The King of Fashion   passed away 

 

و به زن ھای شلوارھای شيک و زیبایی  ایو سن لوران، طراح پاریسی لباس که دنيای مد را متحول کرد 

پوشانيد که با نقش تازه شان به عنوان چھره ھای موفق در بازار کار ھمخوانی داشت، روز یکشنبه اول 

در سال ھای آخر زندگی خود منزوی، تنھا . ر مغزی درگذشتماه جون، در ھفتاد و یک سالگی بر اثر تومو

به این طرف، کاراکتر زنان مستقل و ھدفمند را  1960اولين طراح مدی بود که از سال ھای . و رنجور بود

پير برگه که . که در پی گرفتن موقعيت ھای شغلی بھتر بودند را در طرح لباس ھای خود در نظر گرفت

زندگی و شریک کار او بوده، در مراسمی که به مناسب مرگ او و برای سال ھای متمادی شریک 

سن لوران مروج . اش برگزار شد گفت، کوکو شانل به زن ھا رھایی بخشيد و ایوز، قدرت را داشت بزرگ

آزادی بود، آنارشيست بود، نقش او به عنوان طراح لباس، نقش کسی بود که پيش پای جامعه بمب 

  .  منفجر کند

مھور فرانسه، سارکوزی در ھمين مراسم گفت، ایو سن لوران یکی از معتبرترین نام ھای دنيای رئيس ج

او آخرین نفر از نام ھای افسانه ای نظير، شانل، و . مد بود که طراحی لباس را به حد ھنر رساند

  . کریستين دیور بود که پاریس را به مرکز مد جھان بدل کردند

، بعد از چھل سال از بازار مد کناره گرفت و گفت که علت کناره گيری اش این است که امروزه تجارت بر دنيای مد ، ایو سن لوران 2002در سال 

  .   آرایی تقليل پيدا کرده، ندارم او گفت، زیبایی و وقار از یاد رفته، ھيچ نقطه اشتراکی با این جھان تازه ی مد که در حد ویترین. حکومت می کند نه ھنر

در گزارشی از مراسم وداع روز یکشنبه نوشته است، سن لوران وقتی به جمع کریستين دیور پيوست مرد جوانی بود که دیور با دیدن   پTنت ھومو

پرداخت و چيزی نگذشت که دیور از او به  از او دعوت به کار شد و به عنوان آسيستان، به ھمکاری با دیور. طراحی ھای اش، مجذوب کار او شد

  .  عنوان وليعھد خودش نام برد

رابطه ی عاشقانه  . با پير برژه آشنا شد که در آن زمان مدیر برنامه ھا و معشوق نقاش معروف پاریسی برنارد بوفه بود 1958ایو سن لوران در سال 

تا در خانه ی مشترک  1986ير برژه ھمچنان مدیر کمپانی سن لوران باقی ماند و تا وقتی از ھم جدا شدند، پ. ادامه داشت 1978ی این دو تا سال 

  . شان زندگی می کرد

که در یک مصاحبه با روزنامه فيگارو ھمجنسگرا بودن  1991با آن که گرایش جنسی سن لوران به عنوان یک ھمجنسگرا بر کسی پوشيده نبود، اما تا 

  . مورد به طور رسمی حرفی نزده بودخود را اعTم کرد، ھيچوقت در این 

ھای  مراسم وداع با سن لوران در یکی از با شکوه ترین کليساھای باروک، در نزدیکی موزه ی لوور، واقع در خيابان معروفی که مشھورترین بوتيک

، در سراسر دنيا در YSLھای وای اس ال  برای ادای احترام به ایوز سن لوران تمام فروشگاه. طراحان طراز اول در آن جای دارد، برگزار می شود

ميزبان این مراسم، معشوق و شریک ساليان زندگی او، پير بورژه است؛  زمانی . بعد از ظھر به مدت دو ساعت از کار دست می کشند 1:30ساعت 

  . سال داشت 25که اولين بار با ھم آشنا شدند، سن لوران تنھا 

جسد سن لوران سوزانده خواھد شد و خاکستر آن در شھر اوران بر روی . وران، شھری در الجزیره به دنيا آمددر ا 1963ایو سن لوران در اول آگوست 

  . باغی در مراکش، نزدیک خانه ای که سن لوران و برژه با ھم خریده بودند، پاشيده خواھد شد
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  درگذشت نادر ابراھيمی

  

او .  رداخت و بارھا دستگير شد و به زندان رفتسالگی به فعاليت سياسی پ سيزدهنادر ابراھيمی از 

کمک کارگری تعميرگاه : گوناگون خود را اینطور ردیف کرده است ناميد، شغل ھای مشاغلخود را ابوال

سيار در ترکمن صحرا، کارگری چاپخانه، حسابداری و تحویلداری بانک، صفحه بندی روزنامه و مجله و 

ی فرش در بازار، مترجمی و ویراستاری، ایرانی شناسی عملی و  کارھای چاپ دیگر، ميرزایی یک حجره

چاپ مقاله ھای ایران شناختی، فيلمسازی مستند و سينمایی، مصور کتاب ھای کودکان، مدیریت یک 

کتاب فروشی، خطاطی، نقاشی و نقاشی روی روسری و لباس، تدریس در دانشگاه ھا و ادامه داشته 

بيش از   ھشتادتا سال ". خانه ای برای شب"به چاپ رسيد با نام  چھل و دواولين کتاب اش در سال . ذاشته استنوشتن را ھيچوقت کنار نگ. است

و پژوھش از او صد مقاله و نيز بيش از صد کتاب در زمينه ھای گوناگون از داستان ھای کوتاه و بلند و کتاب کودکان و نوجوانان و نمایشنامه و فيلنامه 

چندین فيلم مستند و سينمایی و دو مجموعه ی تلویزیونی، آتش بدون دود، و . ی از این ھا به زبان ھای دیگر نيز ترجمه شدندبه چاپ رسيد و بعض

بنياد . نخستين مؤسسه ی ایران شناسی را تأسيس کرد. سفرھای ھامی و کامی، نوشته و کارگردانی کرده و آھنگ و ترانه برای آنھا ساخت

او پس از یک بيماری دراز . نادر ابراھيمی پس از انقTب، ھمچنان پرکار باقی ماند. را ھمکاری ھمسرش را تأسيس کرد" وانانھمگام با کودکان و نوج"

  . یاد و آثارش گرامی. سالگی، در گذشت ھفتاد و سهمدت، پس از سالھا که در خانه ی خود بستری بود، در بيمارستانی در تھران، در سن 
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  »گرا ستيز باشند گيرند ھمجنس مردم یاد می«

  یگفتگویی با آرشام پارسی، از سازمان دگرباشان جنسی ایران

 ، رادیو زمانهپژمان اکبرزاده

pejman@radiozamaneh.com  

  

 ١٩٩٠می ١۴ی این نامگذاری به  پيشينه .«International Day Against Homophobia» :گرایی بود می، روز جھانی مبارزه با ترس از ھمجنس

  .ھا در سازمان بھداشت جھانی خارج شد المللی آماری بيماری بندی بين از طبقه گرایی گردد؛ زمانی که ھمجنس بازمی

ایران یکی از . خودش گرفت ی قانونی به جنبهگرایان  ھمجنس بار در آمریکا، در ایالت ماساچوست، ازدواج ھمچنين برای نخستين ٢٠٠۴می  ١٧در 

  .گرایان بارھا در آن رخ داده است مجازات اعدام برای ھمجنس معدود کشورھای دنياست که

ام و ابتدا پرسيدم که  وگویی کرده گفت ر کاناداد IRQO» نایرا سازمان دگرباشان جنسی«می، با آرشام پارسی، عضو ھيات دبيران  ١٧ی روز  به بھانه

 :اند نشان داده» گرایی روز جھانی مبارزه با ترس از ھمجنس«از ایران چه واکنشی به  گرایان ایرانی در داخل و خارج ھمجنس

فشارھایی که  ی شود با ھمه دليل این که روزی است که تداعی می می برای ھمجنسگرایان ایرانی روز مھمی است، بهھفدھم : آرشام پارسی

کند و  ترس از جامعه که آنھا را ترک می خاطر خاطر ترس از وجود قانون که محکوم به مرگ ھستند، چه به اند، چه به رو بوده روبه در طول زندگی با آن

کنند  می دھند و سعی ت میروز خيلی اھمي ھایشان به این ھایشان، در نوشته ام که در وبTگ دیده ھرحال من به. تواند قبول کند آنھا را نمی

اگر . شان دفاع کنند دليل این که شرایطی وجود ندارد تا بخواھند از حق توانند بکنند، به ولی خب در داخل ایران کاری نمی. ھایی داشته باشند برنامه

ھا در این رابطه  ن است که دیگر رسانهای شوند توسط دولت و تنھا راھشان اقدامی بکنند در رابطه با ھموفوبيا، خودشان دستگير می بخواھند ھر

 .رسانی کنند صحبت و اطTع

 در خارج از ایران چطور؟

کنم پنجمين سالگرد  امسال فکر می. سخنرانی دارد در ارتباط با ھموفوبيا ھا من خبر ندارم؛ سازمان ما در شيکاگو برنامه و ای توسط ایرانی از برنامه

شود و تنھا در سه شھر سانفرانسيسکو،  می در آمریکا نخستين سالی است که این برنامه برگزار. ایی باشدمقابله با ترس از ھمجنسگر روز جھانی

 .ھموفوبيا در ایران صحبت خواھيم کرد ما ھم در ارتباط با. نيویورک و شيگاگو

ھایی را ارائه  ند شما گزارشخواھند داد، فرضاً مان می، ھيچ حرکت خاصی را انجام ١٧گرایان ایران در  آیا فعا�ن حقوق ھمجنس

 گرایان در ایران؟ ی وضعيت ھمجنس درباره المللی ھای بين کنند به سازمان می

کنند تا بشود به آن استناد کرد در رابطه با نقض حقوق بشر در  ای نوشته شده که از ھمه خواسته شده آن را امضا دانم، دادنامه تا آنجا که من می

نه مرز ) گرایی ترس از ھمجنس(ھموفوبيا  .گرایان نيست در کل این تنھا مربوط به ھمجنس. ی و فشارھایی که وجود داردگرای ھمجنس ایران به دليل

بکنند  خواھند آن را قبول ھر دليلی نمی ای به ترس از وجود ھمجنسگرایی که عده. اجتماعی است جغرافيایی دارد و نه متعلق به یک گروه خاص

افراد جامعه که با ھموفوبيا  ی این یک وظيفه است برای ھمه به نظر من. تواند حزبی باشد تواند اخTقی باشد و می میتواند قانونی باشد،  می

 .کنند مقابله می

 بياید؟ وجود گرایان به شما انتظار دارید در داخل ایران چه شرایطی برای ھمجنس

 I have a„ گفت که ١٩۶٣ھای خودش در سال  سخنرانی آمریکا در یکی ازپوستان در مارتين لوتر کينگ، یکی از فعاHن حقوق برابری سياه

dream“  و تبعيض   شکنجه گونه آرزوی من این است که ھيچ. »آرزویی دارم«که روز مقابله با ھموفوبيا است، من ھم  امروز. »من آرزو دارم«یعنی

اش حتا مورد نگاه سنگين جامعه قرار  طرد نشود و به دليل گرایش جنسی هھيچ کس اعدام، مجازات و دستگير نشود؛ از خانواد. وجود نداشته باشد

کنند، برای  دارد که برای رفع تبعيض تTش می ھای زیادی وجود اکنون در ایران جنبش. ھا برابری داشته باشد نسبت به تمامی انسان حقوق. نگيرد

 .ھای جنسی ھم رفع تبعيض ھم بشود گرایشباید از بابت تفاوت در  .رفع تبعيض قومی، مذھبی و عقاید سياسی
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ی شما تا چه حد  کنيد رسيدن به خواسته ایران، فکر می جدا از مسایل حکومتی، با توجه به شرایط فرھنگی، اجتماعی و مذھبی در

 عملی باشد؟

گراستيز  گيرند ھمجنس آیند بلکه یاد می نمی گرایی به دنيا ھمجنس به دليل این که مردم با ترس از. به نظر من حکومت و اجتماع، از ھم جدا نيستند

کند و اجازه  ھا را سانسور می دولت، رسانه زمانی که. گيرند آیند، دموکراسی را یاد می مردم خود به خود دموکرات به دنيا نمی ھمانطور که. باشند

مردم  امروز به نظر من دولت و. تيز بارخواھند آمدگراس درستی داشته باشند، مردم ھم، ھمجنس گرایی اطTعات دھد مردم نسبت به ھمجنس نمی

مردم باید . گرایان بسيار رفتارھای ناشایستی دارند با ھمجنس دولت با قوانين قضایی که بسيار خطرناک است و مردم که. در یک مرحله قرار دارند

ھا را مجبور  خواھند و دولت دیگری که مردم می چيزھای ی مانند ھمه. مقابله بشود در ایران و دولت را مجبور بکنند که تغيير دھد بخواھند با ھموفوبيا

 .کنند می

ویژه در  گرایی را به دارید برای این که ترس از ھمجنس ھایی ھا و ایده عنوان یک فعال حقوق ھمجنسگرایان ایرانی، چه طرح شما به

 ببرید؟ ایران از بين  جامعه

شود، راه خوبی است برای مقابله با ھموفوبيا، ولی  می تاب و مطالب گوناگونی که امروزه استفادهبه نظر من نوشتن مقاله، خبرسازی، نوشتن ک

گراستيز است و  که ھمجنس کسی. ھا و تک تک با مردم صحبت بکنيم ھا را باH بزنيم و بایستيم توی خيابان آستين به نظر من باید. ھمه چيز نيست

 ی پس به نظر من در کنار ھمه. ھا را خوانده باشد ھيچ دليلی وجود ندارد که آن مقاله زند، لزوماً  ان کتک میبه دليل گرایش جنسی، افراد را در خياب

ام این بوده که وقتی  حال داشته که تا به  ای تجربه. را عوض کرد شود، باید تک تک با مردم صحبت کرد و نظر آنھا ھایی که امروزه انجام می این فعاليت

 .کنند می اما پيش از آن، تو را طرد. کنند گویی که واقعاً چه ھستی، حرف تو را قبول می و می کنی با مردم صحبت می

این برنامه را چه نھادی سازماندھی . می ١٧روز  ی کنم در شيگاگو ھستيد برای یک سخنرانی به بھانه ا�ن که با شما صحبت می

 چيست؟ کرده و محتوای سخنرانی شما

فشارھای دولت روسيه عليه ھمجنسگرایان در : توجه دارد برگزار شده که در اصل به دو مورد» روه آزادیخواھان ھمجنسگراگ«این برنامه توسط 

راھپيمایی دارند برای دفاع از  اینھا. در مسکو قرار است برقرار بشود و دولت تھدیدھای زیادی کرده است Gay Parade می، یک ٣١مسکو که در روز 

 صحبت خواھم کرد و به موارد گوناگونی اشاره خواھيم کرد که ھموفوبيا مرز جغرافيایی ھمچنين در ارتباط با ایران. ر مسکوحق ھمجنسگرایان د

تاکيد دارم به آن اشاره کنم، این است که خشونت، آزادی و  ام ی مھمی ھم که در سخنرانی نکته. ایران نيست ی ندارد، در ھمه جا ھست و تنھا ویژه

در . و یا حقوق بشر رعایت بشود شود که دموکراسی در آنھا پدید آید ی نظامی به کشورھای دیگر باعث نمی حمله. آورد نمی ھمراه به دموکراسی را

حساسيت  .ای برخوردار نيستند گرایان در اینجا از حقوق ویژه ھمجنس. ھمجنسگرایان وجود دارد ایالت متحده آمریکا که امروز ما ھستيم نقض حقوق

عنوان  ما به. ی نظامی ھستند کنند که مخالف ھر گونه حمله وجود دارد و ھمجنسگرایان ھم، ھمانند دیگر اقشار جامعه موظف ھستند اعTمخاصی 

 .ی ابزاری بشود، برای مقاصد سياسی نيستيم از ما استفاده عنوان مایل ھيچ ھمجنسگرا به
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   ترانه 

  سعيد پارسا

  

 پياده شم روزگار وایسا می خوام 

  دیگه دنيا واسه من جا نداره 

  دل من می خواد بره یه جای دور 

  اما از وقتی شيکس پا نداره

  

  روزگار غریبه ای با غصه ھام 

  واسه من ھزار قلم ساز می زنی 

  وقتی از ساز زدنات خسته ميشی

  دل صاب مرده م و ساده می شکنی

  

  روزگار خيلی سياھی روز گار

  ر کنارروزگار دورنگی رو بذا

  اگه مرھم واسه زخمام نداری 

  Hاقل نمک رو زخم من نذار

  

  روزگار مث تموم آدما 

  خنجرو ھميشه از پشت می زنی 

  سند کشتن قلب آدم و 

  روزی صد ھزارتا انگشت می زنی 

  

  دوست دارم تو بازی چرخ فلک 

  واسه ی فلک بودن آماده شم 

  اما تو فقط منو می چرخونی 

  م پياده شمروزگار وایسا می خوا

  

  روزگار از آدما خسته شدم

  طاقتم داره به آخر می رسه

  من نفس نفس دارم تموم می شم 

  یه نفر نيس که به دادم برسه

  

  روزگار خسته ام از دست ھمه
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  از تو و ھر چی که اسمش آدمه

  کوله بار بی کسی رو شونه ھام 

  زخم خاطرات تو، رو سينه مه

  

  شونه ھام دیگه تحمل نداره

  ر سنگينه بار حرف زورروزگا

  دیگه موندن به دلم قد نمی ده

  دل من می خواد بره یه جای دور 

  

  دوست دارم تو بازی چرخ وفلک 

  واسه ی فلک بودن آماده شم 

  اما تو فقط منو می چرخونی 

  روزگار وایسا می خوام پياده شم
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  ج ماندهک

  

 کج مانده

  "ھووو ھووو" کTه ِ کاغذی 

 بر سر ِ آویزان

  

  روی انگشت ھای اشاره

  شرمنده ليز می خورد

  تا صفر ِ گرد ِ بزرگ، پای برگه ی بی حرف

 اشک م

  

  تھی، از درک خنده ھای جمعی شان

  بر انگشت ھا

  بی وقفه

 بوسه می زنم

  

*  

  نام شاعر محفوظ است
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 :گرفت طی ابTغی از سوی مسئوHن منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس صورت

   

  ا�جل برای ازدواج اجباری در منطقه ویژه پارس ضرب 

   
يمانکار به کليه افراد مجرد اعم از زنان و مردان شاغل در این سازمان وقت داده شده است تا ازدواج کنند در غير اینصورت برای تسویه حساب به پ 

    .معرفی خواھند شد

کليه افراد مجرد شاغل در این سازمان را مجبور به   پارس با اعTم یک دستور و تعيين ضرب اHجلیسازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی : آفتاب   

  . ازدواج کرد

 به گزارش خبرنگار سياسی آفتاب در دستوری که به امضا عبدالواحد یراحی مسئول ارشد حراست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس رسيده 

ری به کليه افراد مجرد اعم از زنان و مردان شاغل در این سازمان وقت داده شده است تا ازدواج کنند در غير اینصورت است تا اول آبان ماه سال جا

  . برای تسویه حساب به پيمانکار معرفی خواھند شد

طقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس ھای خبرنگار آفتاب برای پيگيری موضوع و مصاحبه با آقای عبدالواحد یراحی مسئول ارشد سازمان من ھمچنين تTش 

  . به نتيجه نرسيد و مسئولين حراست سازمان مربوط از پاسخ و ارائه ھرگونه اطTعاتی در این زمينه خودداری کردند

  . اند ولی نسبت به آن معترض ھستند Hزم به ذکر است که بسياری از پرسنل شاغل در این سازمان صحت دستور مزبور را تایيد نموده 

تواند با  ازدواج یک حق مسلم شرعی است و ھيچکس نمی«: وگو با خبرنگار آفتاب گفت کی از پرسنل مجرد شاغل در این سازمان در گفتی 

  . »باشد اHجل و تحميل خواسته ھای خود ما را به یک ازدواج تحميلی وادار نماید و دستور مزبور خTف قانون و شرع می ضرب

ازدواج اجباری شاغلين مجرد در سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی که به تمام افراد مجرد ابTغ شده است به شرح زیر متن دستور مورد نظر برای  

  : باشد می

عليه و آله و سلم، متاسفانه مشاھده ... عطف به مذاکرات مکرر قبلی باھمکاران مجرد در خصوص تشکيل خانواده و اجرای سنت نبوی صلی ا« 

اند و از آنجایی که تاھل یکی از شرایط اشتغال در اموری مانند  از ھمکاران به وعده خود عمل ننموده و ھمچنان مجرد باقی مانده گردد بعضی می

النکاح سنتی فمن رغب عن (و ) من تزوج فقط حرص نصف دینه(باشد و با توجه به سخن گران سنگ نبی گرامی اسTم مبنی بر اینکه  حراست می

ھر کس ازدواج نماید ھمانا نصف دین خود را حراست نموده و نکاح و ازدواج سنت من است و ھر کس از سنت من روی بگرداند ) سنتی ليس منی

کليه ھمکاران غيرمتاھل اعم از ذکور و اناث فرصت دارند تا نسبت به انجام  87دارد تا پایان شھریورماه  پس از من نيست، لذا برای آخرین بار اعTم می

  . برای تسویه حساب به پيمانکار معرفی خواھند شد 1/7/87در غير این صورت در تاریخ . م و اخTقی انسانی ازدواج اقدام نمایندفریضه مھ

  عبدالواحد یراحی                                                                                                            

  رئيس حراست ارشد سازمان                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  و روشن دست و                                                                                                                                     و یکمشماره  چھل   –   66  

 

  نامه ی خواننده

  

ھای جان فرسا، امروز کمترین پاداش خود را  ھا و سختی خط شکنانی که با وجود تمامی نا امنی. سTم و درود بر پيش تازان عرصه ی فرھنگ و صبر

با بازیافت جامعه ای روشن و پویا، و قرار گرفتن در ميان ملتی فھيم و روشنفکر،  از کميسيون جھانی حقوق بشردریافت می کنند و به اميد حق، فردا

  . خستگی این روزھای سخت را به در خواھند کرد

ن و دوستان چراغ، و ھمه ی کسانی که قلبتان برای روزھای سپيد می طپد، این روزھا را به خاطر بسپارید و بدانيد که راآرشام عزیز، دست اندرکا

  .  ین ھدایا به مبلغ آن نيست، این نفس عمل است که بی شک برای ھمه ی ما شادی بخش و اميد آفرین استارزش ا

آرشام عزیز، ضمن تبریک این جایزه و رخداد فرخنده به شما و اعضای سازمان، می خواستم نسبت به یک موضوع نيز تشکر کنم که برایم بسيار 

  . جالب توجه و زیبا نمود

ه در مصاحبه ای تلویزیونی در یکی از شبکه ھای خارجی از صحبت ھای شما سوء استفاده شده، و شما آن را برای یاران خود وقتی خواندم ک

زی به روشن کردید، بسيار خوشحال شدم و پيش خودم گفتم این حرکت حداقل لياقت یک تشکر ویژه را دارد چرا که ما واقعاً وجود داریم و ھرگز نيا

شاید به ظاھر و برای تبليغات بيشتر، به نفع ما باشد، ولی عملی که آن شبکه . ز خون دیگران برای پيشبرد اھدافمان استفاده کنيماین نداریم که ا

ه برای ی تلویزیونی کرده و تصاویر اعدام ھای مختلف را با حرف ھای شما ميکس کرده و دیگران را به اسم ھم جنس گرا قلمداد نموده، بيش از اینک

  . دی داشته باشد، ضرر داشته و خواھد داشتما سو

دگرباشان جنسی ایران، خصوصاً ھم جنس گراھا، به قدر کافی سند و مدرک،  دال بر حقوق برباد رفته شان، و ستم تحميل شده بر گرده ھاشان 

  . دارند که نخواھند از سياست بازی ھای کثيف برخی رسانه ھا استفاده کنند

اگر کمی از ھياھوی اطرافمان بکاھيم، می شنویم صدای . ی فشرده می آید، خود فریادی است رساتر از ھر بانگ جلیصدایی که از اعماق گلوی

  .خس خس گلوھایی که به دست جباران زمان، در حال خفه شدن ھستند

زدند کر خواھد کرد و این آھی  این فریادی است که بزودی گوش ھمه کسانی که خود را ھمچون چھار پایان خسته از کار، به حماقت و نشنيدن

  .   است که گریبانگير ظالمان خواھد شد

اده اميدوارم که عنایت حضرت حق ھميشه ھمراه شما پرچمداران باشد و این حرکت فرھنگی ھمينگونه فرھنگی بماند و خدای نکرده، آرام آرام در ج

  .ھای پر از دروغ و تزویر سياسيون، فرنگی و رنگ به رنگی نگردد

  

  

  دوستدار و برادرکوچک شما 

  آرش 
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  چاپار

  .چون ھمدیگر را نمی بينيم اینجا می گيم

  .بفرستيد editor@irqo.net  خود را به آدرسخبرھا و آگھی ھای 

  

  

  

  تولدتان مبارک

  

  کاميار     کيا    مرتضی    ملودی    سامان    ویکتوریا

  ھزاد   سامحسين     سيما     شيوا   مھدی    پویان  ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  و روشن دست و                                                                                                                                     و یکمشماره  چھل   –   68  

  

  

  رسانه ھا

  

  

  مجله ی الکترونيکی ھمجنسگرایان ایرانی -  ماھا

Majaleh_maha@yahoo.com  

 

  نسگرایان ایرانی ماھنامه ی ادبی ھمج -  دلکده

delkadeh@gmail.com 

 

  نامه ی دگرباشان ایرانی فصل – رنگين کمان

majalehranginkaman@gmail.com 

  

  اشان جنسی ایرانی نشریه ی دگرب – چراغ

www.cheraq.net 

member@irqo.net 

 

   نشریه ی لزبين ھای ایرانی – ھمجنس من

hamjenseman@gmail.com 

 

  )توسط سازمان ایرکيو به صورت الکترونيکی منتشر خواھد شد(اولين مجله ی ھمجنسگرایان ایرانی   – ھومان

  

   ضيافت
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  تماس 

  )است  - 7.5اختTف ساعت تورنتو با تھران ( 001- 416- 548-4171: کانادا –ان در تورنتو شماره تماس با دفتر سازم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

info@irqo.net  

 روشن برھان - 1

  اعضای شورای دبيران سازمان

 آرشام پارسی - 2

 صبا راوی - 3

  نياز سليمی - 4

  سام کوشا - 5

  ساقی قھرمان - 6

  ویکتوریا طھماسبی - 7

roshan@irqo.net روشن برھان 

Arsham@irqo.net آرشام پارسی 

saba@irqo.net صبا راوی 

niaz@irqo.net  نياز سليمی  

sam@irqo.net  سام کوشا  

Saghi@irqo.net  ساقی قھرمان  

Vicky@irqo.net  ویکتوریا طھماسبی  


