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  سردبير

  
    .يمنگاه کن یمبه گذشته و آنچه کرده ا یدو کجا را اشتباه ، با یما يمودهتاکنون چگونه راه پ يمبدان_ بدانم  ینکها یبازشناس یبرا

  فقط در ھمين دو سال گذشته در این سازمان که گفته شده عمر سازمان حدود پنج یا ھفت سال است، اما شورای سازمان می دانم 

حضور داشته و با آن که در مورد آن سال ھای گذشته، با اط3عاتی که کسب کرده، می تواند ابراز نظر کند، اما نمی تواند پاسخگو 

چرا در آن موقع دیدید؟  چرا نمی دانستيد؟ چرا نمی: در مورد این دو سال نيز، اصلی ترین ایرادی که به ما وارد است این است. باشد

جمله ای که بعد از این خواھم نوشت توجيه موضع ھيئت مدیره نيست، تنھا یادآوری کوچکی از خ3ف کاری ھای او حمایت کردید؟ 

است به کسانی که توقع داشتند ما از ھمان ابتدای تشکيل سازمان در کانادا، که تاریخچه ای سه چھار ساله در ایران داشته است، 

مدتی بعد از شروع به ھمکاری با چراغ، با وب3گ ھای . نيم که چه نارسایی ھا و بيماری ھایی در این چارچوب موجود بوده استبدا

دگرباشان آشنا شدم و وب3گ ھای قدیمی و تازه را مرور کردم در چند وب3گ قدیمی به خبری در ارتباط با سازمان ھمجنسگرایان ایران 

این سازمان و ابراز خوشحالی و دعوت از ھمه ھمجنسگرایان برای سر زدن به سایت این سازمان و حمایت از  برخوردم و مژده ی وجود

ھمان حسی که در آن زمان عده ای را واداشته بود که به این سازمان، با آن شدت ع3قه، بپردازند، ما را ھم در این . آن را خواندم

انگزاری آن سازمان و کارمند تکنفره اش بود و برای نجات بنيادی که از حقوق گوشه ی دنيا واداشت تا با کسی که مدعی بني

این حمایت اما بيشتر از چھار یا . دگرباشان حمایت کند تا این طرف دنيا پای پياده آمده بود، دست ھمکاری بدھيم و در کنارش بایستيم

بر اساس مشاھدات ما در درون (آمد، حمله ی غير منصفانه ای، اولين باری که نياز به حمایت کتبی از او پيش . پنج ماه طول نکشيد

ما، . عليه آرشام شروع شد) سازمان، و بنا بر ایميلی که شخص معترض یک روز قبل از انتشار اتھامات به آرشام پارسی نوشته بود،

به  خواستيم برای جواب به اتھامات مدرک با وجود این در ھمان موقع از او. در درون سازمان، از انگيزه ھای این حمله با خبر بودیم

از وب3گ نویسان دگرباش از عضو ھيئت مدیره  کیعی بود که یقما را به بررسی بيشتر واداشت مو اما کهبار دوم . سازمان ارائه بدھد

ئت مدیره پاسخ کتبی در ھر سه باری که از جانب ھي. ، پاسخ بگویددی که در وب3گ خود مطرح کردی سازمان خواست که به موار

تنھا یک ماه پس از آخرین باری که . داده شد، بر اساس مدرک، و بر اساس مشاھدات و اط3عات ما در درون سازمان پاسخ داده شد

در وب3گ آرشين تيموریان به مسئله ی سازمان پرداخته شد، و پاسخ سازمان نيز در ھمان وب3گ منتشر شد، شواھد دیگری بروز 

این ترميم ھا باید . از ھمان زمان ما به وارسی و ترميم نارسایی ھای درون سازمان دست زده ایم. نياز به بررسی داشتندکردند که 

ما قدم به قدم جلو آمده ایم و در ھر قدم به مشکلی از مشک3ت درون سازمان پرداخته ایم به اميد این که حل . انجام می شدند

مشی سازمان و اولویت ھای انتخابی آن مربوط می شود، موردی است که اگر ھمکاری وب3گ اما آن مشکلی که به تعيين . بشود

ناآشنایی مسئولين سازمانی که ساکن خارج از کشور . ایران نباشد ھيچوقت حل نخواھد شدنویسان دگرباش و دگرباشان داخل 

لویت ھا و نيازھای جامعه ی دگرباشی ایران، و است، با بدنه ی اصلی خود یعنی دگرباشان داخل ایران و ھمچنين نشناختن او

آنچه ما می دانيم نيازھای . دگرباشان ایرانی خارج از ایران، امری است طبيعی و حل آن با ارتباط نزدیک با بدنه ی داخل، آسان است

ضر و تعيين کننده جامعه ی دگرباشی بر اساس اصول کلی و عمومی حقوق شھروندی و بشری است، آنچه شما می دانيد شرایط حا

باید این را یادآوری کنم که ھمانگونه که اعضای ھيئت مدیره ی سازمان برای . در زندگی دگرباشان جنسی در داخل ایران است

دگرباشان داخل ایران شناخته شده نبودند و تنھا به عنوان حاميان آرشام پارسی معرفی شدند، فعا|ن و وب3گ نویسان دگرباش نيز 

مدیره ی سازمان، جز در یک یا دو مورد، چھره ھایی بی تفاوت و بی ع3قه و خاموش دیده می شدند بی آن که علت این  برای ھيئت

  .بی ع3قگی را بدانيم

سازمان و به بدانيم چرا ریشه ھای ما در آن خاک در ایران نمی توانند یا نمی خواھند _ برای دانستن این مجھو|ت و برای اینکه بدانم 

در ماه گذشته از چند نفر وب3گ نویسان و نویسندگان دگرباش که در یک رسانند، بیاری و انرژی  ه شاخ و برگ آن ھا استنشریه، ک

دوستانی برای ما نوشتند که در اینجا . سال اخير نسبت به عملکرد سازمان نظر انتقادی داشته اند خواھش کردم در این باره بنویسند

ستان دیگری نوشتند و خواستند که نوشته ھای آنھا فقط پيش خودمان بماند و منتشر نشود و دوستانی دو .مطالب آنھا را می آوریم

   .ھم ھنوز ننوشته اند 

متنی را برای انتشار در چراغ به من دادند و دوستان دیگر در نامه و ایميل خطاب به از دوستانی بودند که باربد شب و مھدی ھمزاد 

می شود گفت پاسخ ھای رسيده و ایرادھایی که به سازمان وارد است . ا در ارتباط با سازمان شرح دادندما نوشتند و نظر خود ر/من

ھمينجا از کسان دیگری که مایلند در رابطه با سازمان بنویسند دعوت می کنم تحليل . به ھم شباھت دارنددر درستی و دقت بسيار 

  . ذشته بنویسندھای خود را از سازمان و عملکرد آن در دو ساله ی گ
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یکی از کسانی که محبت کرده و به نامه ی من پاسخ داده اند به ما توصيه کرده اند که این سازمان را بيندازیم و برویم زیرا این 

دوست دیگری با حوصله و دقت . سازمان دیگری را تشکيل بدھيم و از نو شروع کنيم. سازمان در دست ھر کس که باشد بدنام است

. رد اشکال سازمان را نکته به نکته در چندین صفحه شرح داده اند و راھنمای روشن و با ارزشی در اختيار ما گذاشته اندتمام موا

پيشنھاد مبنی بر رھا کردن این سازمان و تشکيل سازمانی . نظرگاه ھای باربد شب و مھدی ھمزاد در این شماره منتشر شده است

در ارتباط . يگيری پرونده ی سازمان و به آخر رساندن آن، در برنامه ی کار شورای دبيران قرار می گيرددیگر، بعد از انجام مراحل قانونی پ

برای آن که پرداختن به نظراتی که در . با شفافيت سازمان، تا آنجا که امکانش باشد و محدوده ی قانون اجازه بدھد، رعایت می شود

باشد، این موارد در جلسه ی شورا مطرح می شود و تصميم ھایی که بر مبنای آن ارتباط با سازمان شده، تنھا پاسخی به نظری ن

سازمان مرامنامه ای تدوین شده ندارد اما سه مورد را . پيشنھادات، در تغيير مشی سازمان داده می شود در چراغ منتشر خواھد شد

ه ی حقوق ھمجنسگرایان، دو جنسگرایان و ھدف فعاليت ھای خود می داند، جرم زدایی از ھمجنسگرایی، روشنگری در زمين

دوجنسگونگان ایران، و حمایت از پناھجویان دگرباشی که به دليل دشواری شرایط سياسی و فرھنگی داخل ایران، از کشور خارج 

  . شده اند

نامه ھا و وب3گ نویسان بر عليه دیگر فعا|ن جامعه ی دگرباشی و روز" یکی از اعضایش"آیا سازمان در نظر دارد برای اقداماتی که 

  انجام داده است رسما عذر خواھی کند؟

چراغ منتشر کرد به معنای به عھده گرفتن نقش شاکی  43آیا مواردی که نکته به نکته شورای دبيران در بيانيه ی خود در شماره  

اش است، نيست؟ وقتی به دليل خصوصی در برابر اقدامات آن عضو که چند موردش تخریب و تخطئه ی فعا|ن و نویسندگان دگرب

ھمين موارد آن عضو سازمان یک بار از دبير کلی عزل می شود و بار دیگر از مجموعه ی سازمان حذف می شود، به معنای مسئوليت 

  پذیری و پيگيری سازمان در موارد اتھام نيست؟ 

  

  :نوشته است ھوموفوبيا - در خاتمه، وب3گ الماس خوشتراش در چند ھفته ی پيش در پست ھومو

 !چی ھست Gay Life حق ما رو خوردن، باید به ما یاد بده كه به جای اینكه ھمش داد بزنه كه چرا IRQO به نظر من

اشاعه  فقط دستش در! خيلی چيزی حاليش ميشه یا خيلی كارش درسته IRQO من اص@ فكر نميكنم كه و دوباره توضيح ميدم كه

  . افكار و اط@عات بازتره

  

این . ت ایرکيو در اشاعه افکار و اط3عات باز به نظر می آید، حتما باید به اط3ع رسانی در امور اجتماعی و یا گی |یف بپردازداگر دس

  .به ھمکاری نویسندگان دگرباش نيازمند است بود که ھم جزو برنامه ھایی خواھد

  

شان ایران قول دادیم اگر انحرافی در سازمان و عملکرد و به دگربا به عھده گرفتيمما به دليل تعھدی که در نامه ی دوسال پيش 

به ت3ش حقوقی و قانونی خود برای  کرد،آن انحراف ت3ش خواھيم اص3ح دبيرکل وقت آن ببينيم در برابر آن خواھيم ایستاد و برای 

ه ی قانونی و مورد قبول از راه ھای جلوگيری از مصادره ی سازمان توسط دبيرکل سابق آن ادامه خواھيم داد و در ادامه ی این مبارز

ولی آمادگی این را داریم که با نظر و . قانونی اجازه ی بھره برداری از نام سازمان و نام نشریه آن را  به دبيرکل سابق نخواھيم داد 

ه دھيم و با نامی که آنھا با نامی که آنھا می خواھند به فعاليت ادام، |زم باشد، اگر ص3حدید و تشخيص جمعی دگرباشان ایران

اغ به ادامه انتشار چنانچه تشخيص جمعی دگرباشان به این برسد که با نامی غير از چر .کنيماد می دھند نشریه را منتشر پيشنھ

خواھيم کرد تا به سھم خود از کشمکش و مغشوش شدن فضاھای فکری تبليغی مربوط به دگرباشان ایرانی  این کار راردازیم بپ

  .م جلوگيری کني

  

شماره بعدی نشریه را در  .شوددی به اول ماه ایرانی منتقل از شماره ی بعد سعی خواھيم نمود تاریخ انتشار نشریه از اول ماه مي3

  .  در اختيار شما قرار خواھيم داد  1387اول مھر ماه 
  
  

*****  
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 اساسنامه ی سازمان 

 
 
 

ول و اساسی فعاليت می کند چه این که یک سازمان بر اساس چه اص  
 

 وظایفی دارد و چه چشم اندازی برای فعاليت ھای خود در نظر گرفته است 
 

 این که مسئولين آن سازمان چه مقدار از آن اصول و اساس را در روند کارھای 
 

 اجرایی رعایت کرده اند و چه مقدار در انجام آن کوتاھی کرده اند و چه مقدار
 

ده انداز  آن عدول کر  
 

د و رفتار چه چيزی می تواند شاخصاین که در بررسی آن اساس و اصول و این عملکر  
 
و معيار باشد    
 

 ھمه در حالی قابل انجام است که اسناد و اساسنامه و مرامنامه ی آن سازمان و مجموعه بی واسطه شفاف و روشن در اختيار 
 

.ھمگان باشد   
 

ن دگرباشان جنسی ایران یکی از مطالبات درست و دقيقی بود که از مدت ھا قبل دگرباشان ایرانارائه و انتشار اساسنامه ی سازما  
 
د آن را طلب می کـردند شرایط اما در آن زمان به گونه ای بود که ھر نوع سند مکتوب تعھـد آور و انتـظار آفرین کمتـر امکان انتشار بياب   
 

ر نمودن انتشار اساسنامه این اتفـاق در ھمان مقطع با تاکيـد ھيئت مدیره انجـام شد اما ولی عليرغم  وجود اراده ای خاص در ناھموا  
 

چه داریم و چه می خواھيم و بر اساس آنچه در پيش رو داریم  شودص ترجمه اینجا می آید تا مشخ امروز اما این! نه به زبان فارسی   
 

.خود را موظف به پاسخگویی به دگرباش ایرانی بدانيم   
 

 
CONSTITUTION  
  
  
Name 

 The organization shall be known as the Iranian Queer Organization “IRQO”.   

  

Objectives 

            The objectives of the IRQO are as follows: 

1.      To continue the mandate of the organization known as the Persian Gay & Lesbian Organization; 

 2.      To remain a non-political, non-profit, non-governmental organization with no ties to any religious institution that strives 

to improve the situation of Iranian sexual minorities; 

 3.      To raise social and cultural awareness in order to improve the life situation of Iranian sexual minorities living in Iran or 

abroad; 

4.      To collect and present research, news and information about topics such as sexuality, sexual orientation and gender 

identity to Iranian sexual minorities living in Iran or abroad;  

 5.      To remain practically committed to the human rights laws expressed by the United Nations Commission on Human 

Rights;  

 6.      To facilitate equality in rights and the end of discrimination against sexual minorities in Iran; 



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   6  

 7.      To advocate and advance sexual, physical, and psychological health and safety for sexual minorities in society; and 

 8.      To ensure that the organization’s activities remain non-political and free of racial, ethnic and religious bias. 

  

Non-Profit Status 

The organization shall operate without the purpose of gain for its members, and any profits or accretions shall be used to 

promote its objectives. 

  

Membership 

 It shall be a condition of membership that members shall conduct themselves at all times in a reasonable manner, at 

meetings or in premises used by the organization. Any member may be excluded for breach of this condition, or for any conduct 

contravening the objectives of the organization, by a majority of those present and voting in any committee or General Meeting. 

Any member so excluded shall have the right of appeal to the following General Meetings. 

   

Election of Directors 

  

Eligibility 

Any Member in good standing who is 18 years of age or older, who has the authority to contract, who is a resident of Ontario 

and who otherwise fulfills all the requirements of law for serving as a Director is eligible for election to the Board of Directors. 

  

Method of Election 

 The Board of Directors shall be elected every 2 years by Members at the Annual General Meeting. 

  

Length of Term and Reappointment 

 All Directors shall serve for terms of two (2) years and are eligible for reappointment. 

  

Vacancy 

Whenever the position of a Director becomes vacant for whatever reason, the Board may appoint a qualified individual to fill 

the vacancy until such time as a Director is elected at the Annual General Meeting. 

  

Resignation of Director 

 A Director may resign from the Board by presenting a notice of resignation to the Board. The resignation shall become 

effective on the date the Board accepts the resignation. 

  

Officers of the Board of Directors 
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 The Officers of the organization are the Chair, Vice-Chair, Secretary and Treasurer. 

   

Duties of the Officers 

  

Chair 

 The Chair shall chair all meetings of the Board of Directors.  He or she shall preside at all meetings of the Organization. He or 

she shall have the general and active management of the affairs of the organization. He shall see that all orders and 

resolutions of the Board of Directors are carried into effect. 

  

Vice-Chair 

 The Vice-Chair shall, in the absence or disability of the Chair, perform the duties and exercise the powers of the Chair and 

shall perform such other duties as shall from time to time be delegated to him or her by the Board or by the Chair. 

  

Secretary 

 The Secretary shall have custody of and be responsible for the safekeeping of all books, records, correspondence, and other 

documents pertaining to the affairs of the organization, other than those required to be kept by the Treasurer. He or she shall 

perform duties incidental to the offices of a recording/corresponding/general secretary, and without limiting the generality of 

the foregoing, he or she shall conduct all routine correspondence on behalf of the organization; refer to the Chair matters 

from correspondence that require consideration of the Board or any Officer; and perform other duties in connection with his 

or her Office when requested by the Board or Chair. 

  

Treasurer 

 The Treasurer shall keep and maintain all account books of the organization, which shall contain all receipts and 

disbursements, and shall have custody of all such books of account, bank books, cancelled cheques, vouchers, statements, 

and other documents pertaining to the accounts of the organization, and without limiting the generality of the foregoing, he 

shall: from time-to-time, when requested by the Chair, furnish information about the financial situation of the organization; 

annually, on the last day of the fiscal year or as set at the discretion of the Board, stop-gap the organization’s accounts, 

prepare a financial statement for the Board, and file a copy with the Secretary, over his or her signature; at the direction of 

the Board, file a copy of these statements with the Auditor appointed by the Board, submitting for examination all records 

that the Auditor may require in order to effect an appropriate examination and in order to issue a certificate; prior to, or 

within thirty (30) days following the Annual Meeting, prepare a budget for the fiscal year. 

  

 Auditor 

 At each Annual General Meeting the Directors shall appoint an Auditor 
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 General Meetings 

 General Meetings of the organization shall be held at least two times per year. 

When a vote is required to reach a decision, a simple majority will be used. In the event of a tie, the chairman of the meeting 

will have a casting vote. A General Meeting of the organization is the final decision-making body.  All members of the 

organization shall not be given less than 14 days notice of a General Meeting. 

  

Annual General Meeting 

 The Board shall call an Annual General Meeting (AGM) of the Organization. Not less than 28 days notice of the AGM shall be 

given to all members.  The Treasurer or another nominated officer shall present the annual accounts of the previous year.  

Any proposals submitted to the Secretary in writing not less than 7 days in advance of the meeting shall be discussed. 

  

 Special General Meetings 

 The Secretary shall call a Special General Meeting (SGM) at the written request of at least 10 members of the organization 

giving reasons for their request. The Secretary shall give not less than 7 days notice of the holding of a SGM, which shall take 

place within twenty-one days of the request. 

  

 Quorum 

 The quorum for general meetings shall be a majority. 

  

Notice of Meetings 

Notice of all meetings shall be sent to each member by post, fax or email and shall include the date, time and place of the 

meeting and an agenda of matters to be discussed. Notice of meetings shall be posted on the website, in public places and all 

reasonable attempts made to publicize the meetings. 

  

 Alterations to the Constitution 

 Any proposals to alter this constitution shall be put to a Special General Meeting (SGM) called for that purpose. The rules for 

the conduct of business for SGMs shall be observed.  Not more than two Special General Meetings for the express purpose of 

changing the constitution shall be called in any one year.  Any alteration shall require the approval of the majority of those 

present at the Special General Meeting. 

  

 Dissolution 

The organization can decide on its own dissolution. There shall be general agreement from all members at a general meeting 

to decide on its own dissolution. The assets, financial and otherwise, remaining when the organization has satisfied its 

liabilities, shall be applied for such purposes of benefit to the community as the meeting shall decide. 
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Effective Date 

 This Constitution is effective as of the   25   day of August, 2006. 

  اساسنامه 

  
  
  نام

  .شناخته خواھد شد» زمان دگرباشان جنسی ایرانی، ایرکوسا«سازمان با عنوان 

  

  اھداف

  :اھداف سازمان ایرکو به شرح زیر است

 PGLOایرانی،  نادامه ی مسئوليت ھای سازمان ھمجنس گرایا - 1

ه باقی ماندن در قالب یک سازمان غير سياسی، غير انتفاعی، غير دولتی بدون داشتن ھر گونه وابستگی به مؤسسه ھای دینی، ک - 2

 .در راه بھبود وضعيت اقليت ھای جنسی ت3ش می کند

 با| بردن آگاھی اجتماعی و فرھنگی در راستای بھبود وضعيت زندگی اقليت ھای جنسی ایرانی ساکن درون و برون کشور ایران - 3

کن درون و برون تدوین و تھيه پژوھش ھا، اخبار و اط3عات از موضوعاتی چون جنسيت، شناخت و ھویت جنسی برای ایرانيان سا - 4

 کشور ایران

 .پایدار ماندن به قوانين حقوق بشر که از سوی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بيان می شود - 5

 فراھم کردن زمينه برابری در حقوق و پایان بخشيدن به ظلم و تبعيض بر اقليت ھای جنسی در ایران - 6

 ھای جنسی در اجتماع دفاع و پيشبرد س3مت و بھداشت جنسی، روانی و بدنی اقليت - 7

 .حصول اطمينان از اینکه فعاليت ھای سازمان غير سياسی و به دور از ھرگونه تبعيض نژادی، قومی و دینی باشد - 8

  

  وضعيت غير انتفاعی

برای اعضایش فعاليت کند و ھرگونه سود و افزایش بھا باید در راستای دست  سازمان باید بدون چشمداشت و انگيزه ی دریافت سود،

  .افتن به اھداف سازمان استفاده شودی

  

  عضو گيری

ھر عضوی که اصول عضویت . عضوگيری باید آنچنان باشد که اعضا بتوانند به راحتی در تمام نشست ھا و برنامه ھای سازمان شرکت کنند

عضو بر کنار شده حق . ه شودو یا اھداف سازمان را نقض کند می تواند با اکثریت آرای حاضر در نشست عمومی و یا کميته کنار گذاشت

  .تجدید نظر در نشست عمومی بعدی را دارد

  

  انتخاب مدیران

  

  شایستگی
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باشد و از نظر  وسال داشته و در وضعيتی مناسب باشد و اجازه ی عقد قرارداد داشته باشد و ساکن استان اونتاری 18ھر عضوی که با|ی 

  .تخاب شدن برای ھيئت مدیران را دارا سقانون منعی برای مدیریت نداشته باشد شایستگی انت

  

  روش انتخابات

  .ھيئت مدیران باید ھر دو سال توسط اعضا در نشست عمومی سا|نه انتخاب شوند

  

  مدت و دوره ی فعاليت

  . تمام مدیران باید برای مدت دو سال در ھر دوره فعاليت کنند و می توانند برای دوره بعد نيز نامزد شوند

  

  جایگزینی

مان پست یکی از مدیران به ھر دليلی خالی شود، ھيئت مدیران می تواند شخص دارای شرایط |زم را جانشين وی کند تا زمانی که ھر ز

  .مدیر مربوطه در نشست عمومی سا|نه انتخاب شود

  

  استعفای مدیران

عفا از تاریخ پذیرش استعفا توسط ھيئت مدیران است. ھر مدیری می تواند از حضور در ھيئت مدیران، با ارائه درخواست کتبی، استعفا دھد

  .رسمی است

  

  اعضای ھيئت مدیران

  ریيس، نایب ریيس، دبير و خزانه دار: مدیران سازمان به قرار زیر اند

  

  وظایف مدیران

  

  ریيس

وی باید مدیریت . عھده دار استوی وظيفه ی سرپرستی تمام جلسات سازمان را . ریيس وظيفه ی اداره تمام جلسات ھيئت مدیران را بر عھده دارد

  .وی باید از انجام تمام دستورات و تصميمات ھيئت مدیران اطمينان حاصل نماید. جامع و فعالی بر امور سازمان داشته باشد

  

  نایب ریيس

ئت مدیران یا ریيس ھيئت وی ھمچنين موظف است که سایر وظایفی را که ھي. نایب ریيس در نبودن  یا ناتوانی ریيس عھده دار  وظایف ریيس است

  .مدیران به وی محول می کنند انجام دھد

  

  دبير

غير از آنچه دبير مسئوليت نگھداری و حفاظت از تمامی دفتر ھا، کتابھا، مدارک، مکاتبات و سایر مدارک مربوط با امورات سازمان را بر عھده دارد به 

است که امورات شایع مدیران از قبيل ثبت و مراس3ت را انجام دھد و بدون ایجاد وی موظف . که وظيفه نگھداری آن بر عھده ی خزانه دار است

وی ھمچنين موظف است که . مداخله در وظایف، از جانب سازمان کارھای روزمره سازمان را با نظارت ریيس و سایر اعضای ھيئت مدیران انجام دھد

  .ا سایر مدیران انجام دھدسایر وظایف مربوط به دبيرخانه را در زمان درخواست ریيس ی
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  خزانه دار

ھمچنين وی مسنوليت . خزانه دار موظف به نگھداری و پيگيری تمام حساب ھای بانکی سازمان که باید شامل تمامی رسيد ھا و پرداخت ھا باشد

ھای سازمان را عھده دار است وی  نگھداری تمامی دفترچه ھای بانکی، چک ھای باطل شده، سندھا، اظھارنامه ھا و دیگر مدارک مربوط به حساب

به طور سا|نه در روز آخر سال مالی که توسط ھيئت . باید در زمانھای تعيين شده به ھنگام درخواست ریيس اط3عات مالی مورد نياز را تھيه نماید

ه از آن نزد دبير با امضای وی نگھداری مدیران مشخص می شود به طور موقت اظھارنامه مالی سازمان را برای ھيئت مدیران تھيه نماید و یک نسخ

خزانه دار موظف است که تمام موارد مالی خواسته شده از . شود و با نظر ھيئت مدیران یک نسخه نيز نزد مميز منتصب ھيئت مدیران نگھداری شود

نشست عمومی سا|نه بودجه سا|نه را ارایه روز پس از  30خزانه دار ھمچنين باید حداکثر . جانب مميز جھت صدور گواھی را تھيه و ارایه نماید

  .نماید

  

  مميز

  .در ھر نشست سا|نه مدیران باید یک نفر مميز انتصاب کنند

  

  نشست ھای عمومی

زمانی که برای تصميم گيری رای |زم  باشد، رای اکثریت قابل استفاده . نشست ھای عمومی سازمان باید حداقل دو بار در ھر سال برگزار شود

نشست ھای عمومی با|ترین مقام تصميم گبری در سازمان . در مواردی که رأی گيری به بن بست برسد، ریيس جلسه دارای رای وتو است. است

  .روز برای شرکت در نشست عمومی به اعضای سازمان ارایه شود 14نباید دعوت کمتر از  .ھستند

  

  نشست عمومی سا�نه

خزانه . روز مانده به نشست دعوت شوند 28نباید اعضای سازمان کمتر از . سا|نه را برگزار نمایند ھيئت مدیران موظف ھستند که نشست عمومی

روز مانده به نشست به صورت کتبی به  7ھر گونه درخواستی که کمتر از . دار یا شخص منتخب دیگری باید تمام حساب ھای سازمان را ارایه نماید

  . دبير داده شده باشد باید بحث شود

  

  شست عمومی ویژهن

دبير نباید کمتر . نفر از اعضای سازمان به دبير، وی باید برگزاری نشست عمومی ویژه را اع3م کند 10در صورت ارایه دليل و درخواست کتبی حداقل 

  .روز پس از ارایه درخواست برگزار شود 21روز دعوتنامه به اعضا بدھد و نشست باید بيش از  7از 

  

  حد نصاب

  .زم برای رای گيری در نشست ھای عمومی اکثریت استحد نصاب |

  

  دعوت به نشست

ستور کار دعوتنامه برای تمام نشست ھا باید از طریق پست، نمابر و یا پست الکترونيکی فرستاده شود و باید شامل تاریخ، زمان و مکان برگزاری و د

ن ھای عمومی گذاشته شود و سازمان باید در عمومی کردن جلسات اط3عيه ھای نشست باید بر روی تارنمای سازمان و مکا. نشست باشد

  .بکوشد
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  تغيير اساسنامه

در ھر سال بيش از دو نشست ویژه برای تغيير . ھر گونه درخواست برای تغيير این اساسنامه باید در یک نشست عمومی ویژه بررسی شود

  .ریت اعضای حاضر در نشست نياز داردپذیرش تغيير اساسنامه به رای اکث. اساسنامه نباید گرفته شود

  

  انح@ل سازمان

پس از . برای انح3ل باید موافقت تمام اعضای حاظر در نشست عمومی وجود داشته باشد. تنھا سازمان می تواند بر انح3ل خودش تصميم بگيرد

  .و با تصميم نشست عمومی استفاده می شود انح3ل آنچه که به سازمان تعلق دارد پس از پرداخت تعھدات سازمان، در راه منافع جامعه

  

  تاریخ اجرا

  .مي3دی قابل اجرا است 2006آگوست سال  25این اساسنامه از تاریخ 

 

*****  

  

  

برای ثبت به  2006در سال سازمان دگرباشان جنسی ایرانی که (می دو ھزار و ھفت  31در مدارک ثبت سازمان ھمجنسگرایان ایرانی، 

سازمان، تحت نام دگرباشان جنسی ایرانی، این مراحل ثبت . رائه شده بود، موفق به گرفتن پروانه ی ثبت نشدابه دولت کانادا  عنوان سازمان خيریه

  :این موارد به عنوان اھداف سازمان ذکر شده است) .در حال اتمام است

  

و به ویژه برای با|تر بردن آگاھی عمومی از تنوع گرایش به منظور روشنگری اجتماعی و فرھنگی و برای پيشبرد آگاھی جامعه در کليت آن  - الف

ایران از جامعه ی ھمجنسگرایان مرد و زن و  جامعه ی داخلبا|بردن درک جامعه ی ایرانيان ساکن انتاریوی کانادا و  جنسی؛ به منظور ھای

  . ایرانی دوجنسگونگان

  . در جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی در انتاریو و در ایرانترویج و روشنگری در زمينه ی اصول حقوق بشر و حرمت انسان  - ب

جمع آوری و ارائه ی پژوھش و اط3عات در موضوعاتی نظير امور جنسی، گرایش ھای جنسی و ھویت جنسيتی برای اقليت جنسی ایرانی  –پ 

  .ساکن ایران و خارج از ایران

  .  و انتشار اط3عات مربوط به رابطه ی جنسی سالم و بھداشتی ت3ش در پيشبرد حفاظت و حراست از س3مت از راه ترویج - ت
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  سازمان به کجا می خواھد برود؟ 

  باربد شب

  

سازمان به کجا می خواھد برود؟ فلسفه ی وجودی سازمان چيست؟ سازمان چقدر فرھنگی و چقدر حقوقی باید عمل کند؟ سـئوال اصـلی امـا ایـن 

 ؟ دبير کل سابق؟ بنيانگذاران سازمان؟) ارگان سازمان ( چه کسی باید پاسخ دھد؟ شورای دبيران؟ سردبير چراغ  است که سئوا|ت با| را

بزرگترین . اگر پاسخ را به شخص یا اشخاصی واگذار کنيم، ناچار باید بپذیریم که با رفتن آن شخص یا اشخاص ، پاسخ به این سئوا|ت نيز عوض شود

چيـزی . »مرامنامه، اساسنامه یا چارت تشکي3تی و آیين نامه ی اجرایی « : در سه عبارت خ3صه می شود  -از دید من  -مشکلی که سازمان دارد 

  .که ھيچگاه برای مخاطبين سازمان روشن و آشکار نشده

قی در اولویـت قـرار مـی گيـرد،  یـا راه این نبودن مرامنامه است که تردید ایجاد می کند در اھداف سازمان که آیا کمک به پناھندگان به لحاظ حقـو:  1

حکومت ایران، ایجاد پایگاه مردمی و جلب حمایت ھای جھانی؟ آیا ایجـاد بسـترھای مـالی بـرای جامعـه ی اقليـت -اندازی کمپين برای فشار به دولت

يـان داخـل و خـارج کشـور؟ بـه جنسی، مورد ع3قه ی سازمان است یا ساخت بسترھای فرھنگی با ھدف پـذیرش فرھنـگ بـاز جنسـی در بـين ایران

ه راستی اھداف سازمان چگونه طبقه بندی می شوند و این را باید از چه مرجعی پرسيد در غياب مرامنامه؟ طبيعی است که وجـود مرامنامـه و طبقـ

گری جستجو کند و یـا حتـی بندی اھداف می تواند حداقل تکليف مخاطب را مشخص کند که با ھمين سازمان کار کند یا خواسته ھایش را در نھاد دی

  خود، بنيان کانون دیگری را بگذارد؟

نفر؟ چگونه یک فرد، عضو شورای دبيران می شـود؟  4نفر است و گاھی  6چارت تشکي3تی سازمان چيست؟ چرا شورای دبيران سازمان گاھی :  2

ش چيست؟ تا به حال ھيچگونـه اساسـنامه یـا چـارت تشـکي3تی از آیا در سازمان چيزی به نام دبير کل وجود دارد؟ اگر وجود دارد محدوده ی اختيارات

حتی کسی نمی داند این سازمان به لحاظ حقوقی چيست؟ یک ان جی او؟ یا چيز دیگر؟ سازمان برای پاسخگویی بـه . طرف سازمان، منتشر نشده

  .»آیين نامه ی اجرایی  « ه داشت و از آن مھمتر انتقادھای مبنی بر تغييرات عجيب و غریب در طی چند سال گذشته، نياز به وجود اساسنام

ا آیين نامه ی اجرایی، آخرین حلقه از سه حلقه ایست که از دید من به ھمراه عدم صداقت کافی و عدم شفافيت، حال و روز سـازمان را بـه اینجـ:  3

ه این آیين نامه ی اجرایی است کـه در درون سـازمان کـارکرد کشانده سازمان اینک با موج بی اعتمادی در داخل و خارج از ایران روبه روست؛ چه اینک

  !آیا با وجود آیين نامه ی اجرایی کسی می توانست ادعا کند که ھمه ی اعضای دیگرش رفته اند خانه شان و این ھم اعضای جدید؟. قانون را دارد

 دوستان من در شورای دبيران سازمان دگرباشان جنسی ایران

اختيار دادن بـيش . ھا به ذات خوبند یا بد اما می توان با رسم چھارچوب ھا و قواعد خاصی جلوی بسياری از اتفاقات را گرفتنمی شود گفت که آدم 

ایـن رویـه بـاز  از حد به یک نفر و حمایت قاطع از او و سکوت دیگران بدون وجود یک قانون قوی، |جرم ھمين اتفاقات اخير را به وجود آورد و با ادامـه ی

اگر شما به صورت شـفاف . صحبت بر سر بی در و پيکری است و بی قانونی که متخلف می سازد. صحبت بر سر یک متخلف نيست. واھد آوردھم خ

اجـازه بدھيـد در نبـود . بر اھداف، روش رسيدن به اھداف و قانون داخلی می پرداختيد امروز شاید من ناچار نبـودم کـه سـئوا|ت زیـر را مکـرراً بپرسـم

ھـر چنـد ھنـوز نمـی دانـم چـه فـردی و بـا چـه عنـوانی بایـد بـه ایـن . مه، اساسنامه و آیين نامه ی اجرایی، چند سئوال کوچک از شما بپرسممرامنا

  :سئوا|ت پاسخ دھد 

ان ھـای آیا شورای سازمان می پذیرد که در سال ھای گذشته بعضی از اعضای سازمان، با نام ھای مختلف و روش ھای مختلف بـه تخریـب جریـ:  1

پرداخته اند؟ و آیا از این باب خود را موظف به عـذرخواھی رسـمی و جبـران در عمـل و ) فعالين غير سازمانی، مج3ت و نویسندگان غير ھمکار ( دیگر 

 تغيير این روش می دانند؟

ای سـازمان، خـود را قـيم و پدرخوانـده ی آیا شورای سازمان می پذیرد که بر خ3ف آن چه در سخن و ک3م دوستان آمده، در عمل بعضـی از اعضـ:  2

ن این قصد اقليت ھای جنسی می دانستند و با روش ھای مختلف و با ابزار مختلف ت3ش کرده اند که این را به اثبات برسانند؟ و آیا دوستان در سازما

 را دارند که عکس این مطلب را به صورت عملی و با نفی کارکرد غلط گذشتگان نشان دھند؟

یا شورای سازمان می پذیرد که عملکرد مالی دوستان در سال ھای گذشته و آشکار شدن ھمه یا بخشی از آن در دو اتفاق اخيـر سـازمان، بـه آ:  3

به جز در مـواردی کـه آسـيبی بـه پناھجویـان و پناھنـدگان مـی ( حق موجب بی اعتمادی شده؟ و آیا حاضرند که منابع مالی و روش خرج کردن آن را 

 به صورت شفاف به اط3ع مخاطبان سازمان برسانند؟ )رساند 

ای آیا شورای سازمان می پذیرد که با اط3ع رسانی ناقص و ایجاد اميد واھـی، بـه تبليـغ پنـاھجویی و پناھنـدگی پرداختـه انـد و از ایـن طریـق بـر:  4

نسی داخل ایران گوشزد کرده باشند؟ و آیا این قصد را دارنـد خویش به تبليغ نشسته اند، بدون اینکه مشک3ت فراروی پناھجویان را به اقليت ھای ج

 که تمامی ابعاد پناھجویی را روشن و آشکار بازگو کنند؟
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مـن  خوشـبينم بـه ھمـين . مـن خوشـبينم بـه تغييـرات فعلـی سـازمان. حتماً سئوا|ت و انتقادھای دیگری ھم ھست که به ذھن من نرسيده است

خيلـی ھـای . مـن خوشـبينم. من خوشبينم به این ادعا که قصد تغيير رویـه داریـد. ھمين خودانتقادی این روزھایتانبه . درخواست نقدی که می کنيد

 آیا من و امثال من دوباره بدبين خواھند شد؟ این به گفتار و کردار شما در آینده بستگی دارد. دیگر ھم مثل من

 

  با تشکر و احترام

 باربدشب

  1387شھریور  1

  2008 آگوست 21
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  انتقادھایی به سازمان

  )ھمزاد(مھدی 

  

ھای آن ناخوشایند، غيرمنطقی و گاه حتا آزاردھنده بوده است؛ ممکن  ای از خود نشان داده که بعضی جنبه ی خود، چھره در عمر چند سالهسازمان، 

اند و یا پيامد رفتار شخصی ِ یکی یا  ھایی باشند که اکنون بازنگری شده شوند پيامد سياست رح میاست بعضی نقدھا و انتقادھایی که اینجا مط

مستقلی پيدا کرده که برآیند " شخصيت"ھر حال اما، در دورانی که سپری شده، سازمان برای خود  به. بعضی از اعضایی باشد که اکنون نيستند

  . ھای گذشته و حال است گيری منش و کنش تک تک اعضا و تمامی تصميم

ھای سازمان، از دیدگاِه شخصی نویسنده، بررسی شده است؛ واضح است که این  ھا و لنگی ترین کاستی ی کوتاه، بعضی از مھم در این نوشته

ی به حقوق عنوان یک نھاد رسيدگ ھای سازمان نيست و ھدف، این است که سازمان بتواند به ھا و سودمندی معنی ندیدن کمک انتقادھا، به

  . تری داشته باشد ی کاری پربارتر و شفاف ھمجنسگرایان، آینده

  

  :تشویق به مھاجرت. 1

ھای سازمان در طول این چند سال، حمایت و توجه فراوان آن به مھاجرت، ھمجنسگرایان پناھنده،  ترین فعاليت ترین و پرتبليغات یکی از اصلی

مسایلی از این دست بوده است؛ تا حدی که این حمایت و توجه گاھی رنگ و بوی تشویق به فرار  رسيدگی به مشک3ت ناشی از خروج از کشور، و

آورد که سياست و دکترین  ھای سازمان در این مدت، این فکر را پدید می داد طور کلی برون ھا و به ھا، کاميابی ھا، خبرھا، اقدام بيانيه. ھم داشته است

  . و پناھندگی استاصلی برای سازمان، خروج از کشور 

  

  .توجھی به ھمجنسگرایان داخل کشور بی. 2

توجھی فراوان به وضع و زندگی ھمجنسگرایان داخلی است که ارتباط نزدیکی با ایراد  ترین ایرادھایی که به سازمان وارد است، کم یکی از مھم

ھا ارزشی در حد قھرمان قایل  یران خارج شده باشند و برای آنکه از ا" آید اش می خوش"رسد سازمان از ھمجنسگرایانی  نظر می به. پيشين دارد

ھای گوناگون ع3قه، امکان، یا توان خروج از کشور را ندارند با مشک3ت فراوانی در اینجا  در حالی که بسياری از ھمجنسگرایان که به دليل. است

ی دیگر، برای پدید آمدن جنبشی در جھت دفاع از حقوق ھمجنسگرایان در از سو. رو ھستند و به توجه، راھنمایی، و ھمدلی بسياری نيازمندند روبه

سازی و تحرک بيشتر کرد، نه این که با موضعی منفع3نه، راه را برای خالی کردن ميدان به  ریزی، فرھنگ ھا را دعوت به ماندن، برنامه کشور، باید آن

ھای ھمجنسگرایانه در ایران  ل به روند غالب ھمجنسگراھای ایرانی شود، حرکتنشين شدن ھمجنسگرایان تبدی اگر روند خارج. ھا نشان داد آن

  .یابی به کمترین موفقيتی وجود نخواھد داشت گاه امکان دست شود و ھيچ تر می روز پژمرده به روز

  

  .کاری، ابھام، و رفتارھای کودکانه پنھان. 3

از بارزترین و . ی او را در ميان بخش بزرگی از ھمجنسگرایان مکدر کرده است ت که وجھهسازمان، از آغاز کار خود، رفتارھا و برخوردھایی داشته اس

ھای کوچک، و  ھا، تبليغات پر سر و صدا برای موفقيت منظور بزرگ و مھم جلوه دادن فعاليت گویی به ھای ساختگی، دروغ برانگيزترین کارھا نام بحث

تر کردن  البته با مسایلی که در این یکی دو ساله پيش آمده و ت3شی که اعضای جدید برای شفاف. گر بوده است برخی رفتارھای تخریبی و مداخله

ی آرشام  گری و رفتارھای کودکانه ھا مستقيما برآمده از ناشی ھا و ظاھرسازی کاری ای از پنھان رسد بخش عمده نظر می اند، به اوضاع سازمان داشته

ترین این موارد، خلق شخصيت ساختگی ھليا پرند از سوی این شخص بود که از یک سو به تعریف و  دھندهترین و آزار یکی از عجيب. پارسی است

  . وجود آورد مشک3تی به) ی ماھا ھای مجله از جمله بچه(پرداخت و از سوی دیگر برای برخی از فعا|ن  تمجيد از آقای پارسی می

  

  .منشانه و انحصارطلبانه رفتارھای بزرگ. 4

کرده که دیگران باید  ویژه در دوران ابتدایی کار خود، در بيشتر مواقع برخوردی از موضع قدرت داشته است و این احساس را القا می به سازمان،

ھای  جای ایجاد فضای ھمدلی و ت3ش برای این که کارھا و حرکت در واقع، به. ھای سازمان ھمراه و ھماھنگ کنند خودشان را با منافع و برنامه

برخی از این رفتارھا علنی و آشکار بوده . ھا بشود ی پيشنھادھا و فعاليت ی وافری داشته که خود، جلودار ھمه رکی انجام شود، سازمان ع3قهمشت

  .ی ماھا به دفعات دیده شده است ھای خصوصی سازمان با مجله و برخی دیگر، در رابطه

  

توان انتقادھا و ایرادھای دیگری به آن افزود و از طرف دیگر، باید باز ھم  بود و از یک طرف، می ھا، تنھا چند انتقاد عمده به رویه و منش سازمان این

ده گرفتن تاکيد کرد که وجود سازمان به عنوان یک نھاد فعال و کارآمد، مفيد و حتا ضروری است و نقد کردن رفتارھای آن، ابدا نباید به معنا نادی

  . ای اعضای آن تلقی شودھ ھا و رنج ھای مثبت و ت3ش حرکت

  

   )ھمزاد(مھدی 

*********************  
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 آلفو دزد دلھااز دو نامه 

  

  

  43اولين متن  چراغ ... بيانيه رسمی ھيئت مدیره ی سازمان دگرباشان ایرانی - 1

  من پس از مدت ھا چراغ می خوانم

  .می اندازد و این جمله مرا به یاد  جم3ت منتشر شده از سوی سازمان ھای دولتی داخلی

  

  ساقی؟ راستی چه شد که بين  ما و شما،

  توليد کننده و مصرفگر و حامی تا این حد فاصله افتاد؟

  مگر روزھای  اول حاميانی برای  ھم نبودیم؟

  

  !حال جم3تی صادر می شود که عده ی معدودی را مدیر و بقيه را رعيت می داند

.  

  .که اميد است پاینده باشدو ساقی ... چراغ  باز ھم ! دسخن سردبير عطر سيگار را در ھوا می پراکنان

.  

باز خود را ھمسرشت، باربد، خشایار، ھمزاد و پرنيان یاد آور ھستند که دوباره ما با آن ھا ھستيم و کنار ھم ھستيم و ھمچنان که در وب3گ ھایمان، 

  . به چاپ می رسانيم

.  

  مصایب ھمجنسگران؟ 

  

مصرف شده  ش را به چرک لباس ِ فاخران فروخت و کليه اش در بدن من و تو می تپد که یادمان برود درد تخليه کردنمگر یادت نيست زنی که دستان

  !ھا را

.  

  !مي3د از خانواده و فرزندان می گوید

را پشت آبميوه گيری مي3دم، مگر فراموش کردی که من، تو و ھمه ی ما، آزادی ھای جنسی دیگران را فراموش می کنيم و مادران و خواھرانمان 

  غيرتمان دفن می کنيم؟ مگر در پس آزادی چشمان پر از خواھش پدرانمان در برابر ھرزرفتگان دست ھشدار نگرفتيم؟ 

.  

  !آیدین ِ مختاری

  !جنبش زنان چاره اش اعدام و جنبش ھمجنسگرایان چاره اش اعدام است

.  

 10. را که خبر از دستگيری در اصفھان می داد تنظيم کردم و برای یاھو ليستم فرستادمخاطرم ھست که متنی ... بيانيه را روزنامه وار می خوانم

  !و مصاحبه ای که با من کرد و سپس جمله بندی ھایم را در مصاحبه اش شنيدم! دقيقه بعد متن من بی منبع روی وب3گ آرشام بود

  

 س3م به خوانندگان  چراغ...  ساقی  قھرمان سالم به در آید س3م به ساقی  قھرمان، س3م به چراغ، و اگر این متن از زیر  دست - 2

  

عموما برای  مجله ای خصوصی نمی توان نقد حسابی بسان  مج3ت  دولتی نوشت زیرا این مجله از منابع شخصی تغذیه می شود و بودجه ای که 

  .به من یا ما لطمه بزند ندارد

شاید ھم آلبومی از نویسندگان  برتر وب3گ ھا به اضـافه ی حضـور . شاید یک جنگ باشد. ينممن بی ھيچ خصومت  قبلی، چراغ را یک نشریه نمی ب

  .بی رقيب  ساقی قھرمان

  .اگر سخن  سردبير حذف شود مواد این نشریه فقط الگوھای  ادبی ست

  . به روزنامه ھا، مج3ت و ماھنامه ھا نگاه کنيد
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آن ھا مشک3ت من و تو را در چند خط  خ3صه مـی . ک از این ستون ھا خواننده ی ثابت  خود را دارندآنھا ستون  ثابت و نویسندگان  ثابت دارند و ھری

  .نویسند و نتيجه گيری می کنند و بحث را می بندند

  .در مج3ت  معتبر ما عکس ھا را کپی غير  مجاز نمی کنيم

  .ی دھيمميل ھا را جواب م -ما در این مج3ت ستون  مخصوص ھواداران داریم و ای

  .ما در بخشی خاص به سئوا|ت شخصی و مشک3ت خوانندگان جواب می دھيم

  .خوانندگان نشریه، که موجودات  اصلی  مسبب  طراحی  چراغ ھستند باید نقش داشته باشند/اگر چراغ صرفا ادبی باشد باز ھم ھواداران

  .چراغ از من و ما مطلب خواستندچراغ می تواند صاحب داشته باشد؛ چندی پيش چند نفر از اخراجی ھای  

درست است که ما ساقی قھرمان را به عنوان سردبير نشریه به رسميت می شناسيم، اما آیا چراغ در جایی به ثبت رسيده است که ھر روز مدعی 

  تازه ای پيدا نکند؟

ساله ای که من و تو برایش می نویسـيم  15ا پسر  چرا چراغ از ما می خواھد که برایش بنویسيم و سپس در اوليت ھای چراغ ما گم می شویم؟ آی

اص3 دلش متن  ادبی  خالص می خواھد؟ چند تا از دردھایش را حل کرده ایم؟ چـرا چـراغ مثـل سـکاف نيسـت کـه عـده ی زیـادی آرشـيو کـاملش را 

  بخواھند؟

  .  که یکی از ارکان بھبود استتمام  نقدھا فقط برای بھبود جامعه است و چراغ . فکر می کنم امروز در این حد کافی ست

  

  

**************  
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  سلول 

  آلفو دزد دلھا

  

  دوان دوان می آمد

  سلول ھای ِ سرخش زمين را گلگون کرده

.  

  خبر می دھد

  .من کودک ِ سلول ِ دیروز ھستم

.  

 . )دبخش ِ معرکه ای که از از پس ِ ھم آمدن ِ ُپست ھای سلول به مغزم آم( 

 

 

 شبح زندگی شبه زندگی

 آلفو دزد دلھا

 باشد الف   شاید زندگی  

 آرامش و آسایش و آغوش ِ ناب ِ ھستی

 و متغير تا  ب 

 بی ھوش و مدھوش و پر بصيرت

 !بيداد ِ ندای ِ پرشھوت و بی منت

 پ  باشد و   پ   شاید ھم   

 َپر ِ رنگ کرده ی گول زَنَک

 پرداخت ِ ُپر احساس ِ پروانگی،

 !تقدیر ِ بی فریاد ِ گاوِ  نریست که بکارت ِ چراگاه را می دَرَد ت   و   

 :بخش ھایی که به ِ شان تعلق خاطر داشتم را حفظ کردم  .به پيشنھاد ِ باربد ِ شب حذف شد ی  تا   ث    :ن.پ 

 ث   حرف ِ کم لياقت ِ زندگی ست 

 ج   جمال ِ پر منت ِ نگاھت 

 ت چ   عطر ِ رگبار ِ چشماَن

 رنگ باخت ح   بر سر ِ اذان ِ ظھر   
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 ژ   ژاله ھای ِ صبحگاه ِ بدنت، قبل ِ پتو کشيدن ِ ُبعد ِ عطش

 شين    شراب ِ نگاھت است و بس
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  پارسا پندار تلخ _ داستان 

  
  

  زندگی ساده

1  

آنچنان نفس نفس می زد که گویا در . از سر و رویش عرق می چکيد. مچنان بی حرکت مانده بودھ. بار دیگر به آرامی سر برگرداند

لکه خون بزرگی روی زمين به آرامی . با چشمان از حدقه بيرون زده اش، به جسد بيجان کنار تخت ، خيره شد. انتھای دوی مارتن بود

افکار متضادی در درونش شکل می گرفت ولی . ه آلودی ناله کردبا دستانش گوشھایش را گرفت و با صدای ضعيف و ضج. جاری بود

خواست بار دیگر به جسد نگاه کند اما ھراس و وحشتی در وجودش . دنيای پر آشوبی در درونش به وجود آمده بود. زود رنگ می باخت

. به آرامی سر برگرداند. رزیدنش شوددستھایش را مشت کرد و بھم فشرد تا مانع ل. ترس اندامش را به لرزه انداخته بود. رخنه کرد

گویا اراده ای بر پاھایش نداشت و آنھا را حس . ضعف و سستی در پاھایش حس می کرد. از جایش بلند شد . ھمچنان بی حرکت بود

به . و به روی پایش گذاشت . سر جسد را بلند کرد. کنار جسد در ميان خونھا نشست. چرخيد و به سمت جسد رفت. نمی کرد

دیگر گریه بی امان از . چشمان جسد باز مانده مملو از خون بود. تی توانست جسد را بچرخاند تا صورتش به با| قرارگيردسخ

به آرامی . تاب دیدن چشمان پرخون و بازش را نداشت. با تکه لباسی که کنارش بود ، صورت جسد را پاک کرد. چشمانش جاری شد

با صدای دردمند  و ضجه . ينه اش چسباند و جسد را به روی خود کشيد و سخت در آغوش فشردسر را بلند کرد و به س. آنھا را بست

 . سر تا پایش را خون گرفته بود. آلودی ناله کرد

****  

2  
  . بنا به اظھارات منصور رحيمی شما ھم در ھنگام قتل حضور داشتيد -
 بله -
 .تعریف کن چه اتفاقی افتاد. خوب بگو ببينم  -
ھر . خودش رو اص3ح کنه اما اون مدام بر می گشت سر خونه اول. سپھر گفته بودم دست از این کار برداره به خدا بارھا به -

به خدا اون یه . کاری من و بابا می کردیم که اونو محدود کنه تا فکرش و رفتارش اص3ح بشه ، اون یه جوری فرار می کرد
 .....کثافت

  . لرزش سروش به گریه تبدیل شد
 . بيا این آب رو بخور... . از اون روز بگو .آروم باش  -

 

*** 

3  

  . در باز بود. از تخت بلند شد و به سمت اتاق پسر ھا رفت . صدای فریاد او را از خواب پراند
باز چی شده عين سگ و گربه به جون ھم افتادید؟ نمی گيد مادرتون داره خبر مرگش استراحت می کنه؟ بچه بزرگ کردم  -

 .خير سرم
 با اون عقاید امليش. راه به راه به ھمه چيز من گير ميده. به این سروش بگو مامان ، -
 ...آقا سپھر یا شاید بگم خانم سپ. نذار دھنم باز بشه پتت رو بریزم رو آب . حرف دھنتو بفھم  -

ست شما سرسام از د. آسيه فریاد زد بس کنيد تو رو خدا . سپھر مھلت نداد تا حرف سروش تمام شود و به سمت اش حمله کرد

سروش در حاليکه از اتاق خارج می شد با . ليکه بھم گ3ویز شده بودند، متوقف کردفریاد آسيه دو پسر را در حا. بس کنيد. گرفتم

  ......من وجود یه برادر . اون وظيفه اش تو را تربيت کنه. تھدید گفت من امشب قضيه کامپيوتر رو به بابا می گم

  . سپھر در اتاق را محکم بست و صدای در ، ک3م سروش را قطع کرد
  . من آخرش نفھميدم شما چه مرگتونه  -

***  

4  

  اسم واقعيت بابکه ؟   -       
 برای احتياط دیگه. تو چت می گم بابک. خوب نه اسمم منصوره  -
 تو چی؟ -
 .نه من ھمون سپھرم -
 ؟یعنی تو نمی ترسی یه وقت با یه آشنایی چت کنی -
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 من خانوادم تقریبا می دونن -
 راست ميگی ؟ چه خوب -
 .خيلی تحت فشار گذاشتنم. نه اص3 ھم خوب نيست -
 یعنی خانواده قبولت نکردن؟. وای چه وحشتناک  -
 .ھستم  2ا|ن ھم فکر می کنن سر ک3س فيزیک . مخالف اند بدجور. آره  -
 .خوب پس چرا گفتی بھشون -
 سبت به من؟نگفتی آخر احساستو ن. بابا بی خيال  -
 یا وبکم؟. عکس بھتر نداری. تو پسر خوبی به نظر ميایی -
 .نه بابا گفتم که تو سایت دانشگاه ھستم -
 خوب کی ھمو ببينيم؟  -
 تلفن ات رو ميدی؟. نمی دونم  -
 آره تو چی؟ -
 من ندارم -
- .... 

****  

5 

ظه با حيرت به منظره خون آلود خيره ماند و زن چند لح. ناگھای در آستانه در، زن  ميانسالی را که چادر مشکی بر سر داشت، دید

مرد سرآسيمه در حالی که صدا می زد ، آسيه آسيه . صدای به زمين خوردنش مردی را به آن سو کشاند. ھمانجا نقش زمين شد

و به او . چی شده ؟ به سمت زن رفت سریع در کنارش نشست و زن را بلند کرد و باز صدا زد آسيه آسيه؟ ناگھان به روبرو خيره شد

گویا زمين و زمان متوقف شده بود و او در انتھای زمان به . مبھوت خيره بود . که خون آلود جسد پسرش را در آغوش داشت نگریست 

ناگھان که دوباره چرخه زمان به حرکت در آمده باشد مرد با فریادی صدا زد . صحنه ای می نگریست که در پس آن زمان دیگری نيست 

. زنش که در ميان دستانش بود باز به زمين افتاد . و از جا کنده شد که به سمت جسد پسرش حرکت کند ......  سپھر...... سپھر 

اما از ت3ش باز نماند و به ھر زوری که بود از زمين . مرد نيم خيز بود که پایش به چادر زن و بدنش گير کرد و رو به صورت به زمين خورد 

...... چی شده پسرم سپھر...... . سپھر..... اند در حاليکه مدام وحشت زده فریاد می زد سپھرنيم خيز خود را به جسد رس

مرد فریاد ميزد چی شده پسرم چی شده با . خود را به او رساند که جسد خون آلود و برھنه سپھر در آغوشش بود........ . سپھر

  . پسرم چی کار کردی؟ سپھر بابا به من نگاه کن 

. منصور که گویا محموله مقدسی را تحویل ميدھد به آرامی سپھر را از خودش جدا کرد و به آغوش مرد داد. نشست در کنار او 

با صدایی نارسا و . ھمچنان اشک بی وقفه از چشمانش جاری بود لرزشی بی حد وجودش را گرفته بود و بند بند بدنش می لرزید

  ...... نمی خواستم به خدا ھمه چی یھویی شد به خدا لرزان می گفت  به خدا من دوسش داشتم به خدا من

شوھرش را . با حيرت به منصور نگریست که برھنه و خون آلود و لرزان گریه می کرد . آسيه با صدای ضعيفی که ناله می کرد بلند شد

و می خورد گفت اینجا چه خبره آسيه برخاست در حاليکه که تلو تل. گویا چيزی در بغل داشت  و او نيز ضجه می زد. از پشت می دید

و پسرش را دید که در . رسول اینجا چه خبره ؟ پسرم کجاست رسول چرا اینجوری می کنی؟ تا اینکه به با|ی سر رسول رسيد 

آسيه جيغ بلندی کشيد که گویا بند بند اعضایش از ھم . موھای بلند سپھر با لخته خون به سرش چسبيده بود. آغوش پدرش است 

 .شود جدا می

***** 

6  
بنا به اظھارات بازپرس پرونده و نتایج و مدارک . آقای منصور رحيمی شما متھم ھستيد به جرم لواط و قتل سپھر عظيمی -

آیا اتھام خود را . صحنه جرم و شھادت شھود که مجددا در این دادگاه بررسی می شود، این جرایم از شما اثبات گردیده است
  .می پذیرید

 . من جرمی مرتکب نشده ام. ممن بيگناھ. نه -

......  

***  
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  ....من دیدم که اون دوتا ، کثافتھا ، دارند  - 
 . تا بتونيم قاتل رو مجازات کنيم. خيلی واضح و صریح جریان رو تعریف کن. ببين سروش، من افسر تحقيق این پرونده ام -
وارد . باید یه کاری می کردم. ی عصبانی شدمخوب خيل. داشتند با ھم عمل جنسی انجام می دادند. باشه جناب سرھنگ -

توی ھمين حال اون پسره که دید من . شروع کردم به داد و بيداد و اعتراض به کارشون. اون دو تا وحشت کردند.اتاق شدم 
 ...تنھام

 پسره منظورت منصور رحيميه؟ -
 بله جناب سرھنگ -
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 خوب ادامه بده -
پای من به چيزی گير کرد و خوردم زمين . ھم می خواست ما رو از ھم جدا کنه سپھر. تا دید من تنھام اومد با من گ3ویز شد -

خوب من ھم باید از خودم دفاع می کردم من ھم . چند تامشت به صورتم زد که جاش ھم معلومه. اونم افتاد روی من . 
ا سپھر داره از من حمایت اونم خيلی عصبانی شده بود که چر. سپھر اونو از من جدا کرد و کشيدش تا بلند بشه . زدمش
 ....سر سپھر ھم به گوشه چوب تخت . اونم عقب عقب رفت و خورد زمين. برگشت و سپھر رو ھل داد. می کنه

  .سروش سرش رو تو دستاش گرفت و ناله  کرد

***  

8  

ه ھا بر سر راه جناب قاضی موکل من تحت شرایط سختی که در جامعه برای ازدواج جوانان وجود دارد و مشک3تی که خانواد

باید ذکر کنم که مطابق نظریه پزشک قانونی که در پرونده . جوانان قرار می دھند دست به یک تجربه ناھنجار جنسی زده است

لذا ع3وه بر اینکه تقاضای رفع . موجود است در این اتفاق عمل دخول اتفاق نيافتاده است و حکم لواط بر آن اط3ق نمی گردد

ھمچنين توجه . رم، خواھشمند است در این زمينه ، شرایط روحی و مشک3ت خانوادگی موکل من را در نظر بگيریداتھام لواط را دا

  ....قاضی محترم را به این مطلب جلب می نمایم که 

  
  .... انوقت تو ميگی . ميگن تنھا عشق زندگيمو کشتم. اینھا می خوان منو اعدام کنند. کس نگو  -
 ......اجازه بدھيد وکيلتان به دفاعياتش . دب دادگاه را رعایت کنيدمتانت و ا. آقای رحيمی  -

 ***  

9  

وقتی سرباز دست بسته او را به اتاقی برد که چند پليس . گریه اش به ھق ھق بدل شده بود. می لرزید.. اشک امانش نمی داد

و اگر کم بياورد، عاقبت . اوست  می دانست که ھمه چيز عليه. در آن منتظر ورودش بودند سعی کرد به خودش مسلط شود

. چه قدر سخت ميشد ھمدیگه رو ببينن. یاد روز ھایی که با ھم قرارداشتند. یاد خنده ھای سپھر افتاد. خوبی در انتظارش نيست

یاد حرفھای سپھر که از آینده می گفتند، از روزھای خوشی که می خواستند باھم . اما عاشقانه برای اون تحمل می کرد

  . سرش تير کشيد. دبسازن

  

****  
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سپھر توسط پدر و . ھمينطور گوشی و خط موبایل سپھر. تھدید سروش جدی بود و خيلی زود کامپيوتر توسط رسول توقيف شد 

برای سپھر دوقلو بودن با سروش ھميشه . تا مدتی حتی بدون سروش اجازه بيرون رفتن نداشت. برادرش تحت کنترل شدید بود

فکر مضحکی به ذھنش رسيده بود ولی قصد عملی کردنش را . و تقریبا ھيچ جایی نبود که سروش ھم نباشد. مایه دردسر بود

. فقط می بایست تا زمان امتحانھا و ترم بعد صبر می کرد. تنھا راھی که برای تنفس در فضایی بدون سروش امکانپذیر بود. داشت

پاس شدن آن درسھا برای سروش ، ترم بعد چند ک3س بدون حضور شاید با پاس نشدن چند درس اصلی و اميدوار بودن به 

اما ھر چقدر از سروش و افکارش فاصله می گرفت، احساس . البته شاید این فکر راه حل مناسبی نبود. سروش داشته باشد

  رھایی بيشتری می کرد

  

****  

11 

  . حکم دادگاه بدین شرح صادر ميگردد...........

می به جرم ایجاد انحراف جنسی و تحریک مقتول به عمل زشت و ناپسند لواط مجرم شناخته شده و به آقای منصور رحي –الف 

  .ضربه ش3ق محکوم می گردد 100تعزیر 

...... 

***  

12  
  نه اص3 اینجوری نبود آقای قاضی این داره ھمه چيز رو وارونه می گه -
 .آقای وکيل موکلتون رو کنترل کنيد  -
 حرفشو بزنه بعد ما ھم حرفمون رو می زنيم بزار. منصور جان بشين  -
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آخه اومد تو اتاق منو به باد کتک . خود سپھر بھش مشت زد. اص3 من مشت نزدم . آخه داره مثل آب خوردن دروغ می گه  -
 .بعدم اون سپھر رو ھل داد نه من. گرفت

 ......باشه اجازه بده  -

  

***  

13  

  ......عمد آقای سپھر عظيمی، مجرم آقای منصور رحيمی در رابطه با قتل غير  –ب  

  

  

  

 
********************** 
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  خانواده ھا

  مزدک

  

. ھا توأم شده استیھا و دل خوشیشه با ضرب دل نگرانيش یضرب باران رو. کوبدیشه ميسرد و قاطعانه به ش یباران زمستان. شب است

 یو از ترس پ ینت خوش حالیاش به والدی؛ از آمدنش به خانه و معرفیکنیمضطرب، اتفاقات روز را مرور م یگاھخوش حال و  یگاھ. زيآن ن یسرد

و از  یدوستشان دار. پدر و مادرند! ؟یان ده دوازده سال توانستهیمگر در ا. ییقت را بگويحق یتوانستیشد و نمینم. بردنشان مضطرب

  .یاستادهیو بر سر آن ا» .د آزرده شوندیھا نبانیا. د بدانندیھا نبانیا«. یاتهمت را ھم گرفيتصم. یشان ناخوشيناخوش

شه، مادر و پدر يمثل ھم. اندت مھمان آمدهیبرادر و خواھرھا. یمھمان دار. جنب و جوش شبانه سالن را پر کرده. رون از اتاق سر و صداستيب

از . ت به گفت و گو و خنده و درد دل مشغولنديميز با صمینه، داماد و عروس عزیریبر سنت دشه و برايمثل ھم. از مھمانند ییرایمھربانانه مشغول پذ

. و حا| تعدادشان پس از ازدواج دو برابر شده است یداشت یروز خواھر و برادریتا د. است ییبایلحظات ز. مانه بودن ادامه داردين صميز ھمين سو نیا

پس . مانه استيق و صميروابطتان ھم که عم. یکمتر از خواھر و برادر دوستشان داشته باش یتوانیھمسرانشان آن قدر مھربانند و خوب که نم

  .ان داردینشاط جر ین گوشه از زندگیخوش بختانه در ا

  

تا . ستاندندیدل و قلوه م مانه و عاشقانه از ھميکه چه صم. یافتیت میھا با برادر و خواھرھاآن ییه آشناياول یاد روزھای. یرویعقب م یکم

حال از بزرگ شدن تعمق خوش یبا غرور و کم یشگيپدر که در نقش ناظرِ ھم. شدند یکه به عنوان شخص مورد نظر و دلدار به خانواده معرف یروز

در  رفته بود،یھا را پذآن –ا پسر یدختر  –از انتخاب فرزند، دوست  یمادر ھم که راض. تکان داد یفرزندانش بود، سر

ھا را ن محبتیا. تب و تاب محبت کردن

مانه بودند و از ته يصم. یکنیمرور م

باور . شدندیغل و غش ارائه م یب. دل

 یدرنگ از سو یبودند و ب یکردن

و حاصل کار . شدندیرفته میمخاطبان پذ

 . باتر بودیز

افرادی که قدم به خانه اشخاص ناآشنا 

رویی گذاردند، اما چنان با خوشمی

شدند که دل به این ستقبال میا

اگرچه . بستندقسمت ارتباط نيز می

 –ھا روابط شخصی خودشان با دوست

حرف آخر را زده  –برادر و خواھرھا 

رویی  است، این استقبال و خوش

خانواده نيز در استحکام و تداوم 

  .باطشان کم موثر نبوده استتار

و  یتوانیو البته نم .ت، اما به ھر شکل چون تنھا به عنوان دوست معرفی شده، چندان عمقی ندارداین محبت البته به دلدار تو نيز ارائه شده اس

ن یدرست است که ا. یرفته نشدن داریو پذ یترس از ناراحت. یکن یمعرف یميت صمیو در نھا یک دوست معمولیفراتر از  یزياو را چ یخواھینم

ن یدر نپرداختن ا – ییاز عشق و ع3قه به خانواده تا ترس از تنھا –ست، اما به ھر صورت ھمه موارد گر گونه بودن اید یھانهیرفته نشدن از ھزیپذ

ن عشق ینداشت که او به ا – یھر چند کم –شد، احتمال یا اگر ھمان محبت به دلدار تو ھم نشان داده میآ یکنیفکر م یول. نه موثرندیھز

ھردو  –شت یمحل آسا –در خانه  ین دلدادگیادامه ا یتر شود؟ امکان نداشت که راحتن رابطه شائقیدامه ان نبود که او در ایبندتر شود؟ احتمال ایپا

  تر آزادتر بگذارد؟یرا در پرداختن به مسائل جد

ھر چند  –ر شکل ھا به ھق آنیت و تشوی، حمایدادیدلدارت را به خانواده م یخبر مث3ً قبول یحالا اگر خوشیآ: ھاو باز ھم احتما|ت و حسرت

، یشد سردرگمیا نمی؟ آین ببريا پدر از بیدر مشورت با مادر  یتوانستیک قسمت از ارتباط را نمیا نشناختن ی یا نگرانیبود؟ آیسازنده نم –کوچک 

برد ارتباطت بھره شيھا در پتجارب آنشد از یا نمی؟ آیتر بگذرانگر را در روابطت با دلدار در مشاوره با پدر و مادر سادهیا ھر اخت3ل دیش، تنش یتشو

یا دل گرمی؟ آیز برخوردار شوينه نين زمیات به مادر، از حضور گرم او در ایل ناراحتي، با گفتن دلیکه ناراحت و دل تنگ ین نبود زمانیريا شی؟ آیببر

اگرچه روابط شخصی 

 –ھا خودشان با دوست

حرف  –برادر و خواھرھا 

آخر را زده، این استقبال 

رویی خانواده  و خوش

و تداوم نيز در استحکام 

ارباطشان کم موثر نبوده 

  .است

این محبت البته به دلدار 

تو نيز ارائه شده است، 

اما به ھر شکل چون تنھا 

به عنوان دوست معرفی 

شده، چندان عمقی 

  .ندارد
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  ساخت؟یتر نمر را سھليمس ین راه، طیاو در ا یھا

ھا تحمل بودن یکدیگر را شد که آدماگر می. تر بود، اگر آن ھمه امکان پذیر بوداین ھمه، قطعاً سازنده. چرا

اگر ھمراھی با . دادیمقی که برای خود قائل بودیم، به بودن دیگران نيز میاگر کمی از ح. داشتندبيشتر می

 .ساختتر میحالدیگران ما را کمی خوش

 یھمدل یز آشناست، با آگاھيت که با خانواده نیا آشنایک دوست یان ين میکه ا یدارد زمان ییو چه صفا

. نه ھنوز بر عھده خانواده استين زمیدر ا یاصلکه البته نقش . رديگین نقش را بر عھده میسازد و ایشه ميپ

که با  یمحبت. امبستگان درجه دو را به دلدار خود داشته یمند شدن از محبت دوستان و حتنگارنده تجربه بھره

  .امھا بودهون آنیبوده است که مد ییھان موھبتیترعلم کامل به رابطه ما دو تن ارائه شد و به حق از بزرگ

و امکان انتخاب آزاد البته  یعدم وجود آزاد –ان چندان بزرگ به نظر نرسد يرانید در مکان و زمان ما این درد شایا

یمرتفع م یو انتخاب را تا حد یبار مشک3ت آزاد یز ھمدلين زمان نياما در ھم –است  یھنوز مشکل اصل

ه از تجاربشان قطعاً سازنده خواھد گردد که استفادیجلب م ینجاست که توجه به بودن افراد و دوستانیا. سازد

را به  ییایاست که مشک3ت و البته مزا یز از مسائلين) ل داديکه بتوان تشک یمشابھ یھاگروه(ن امر یا. بود

  .نده به آن خواھم پرداختیآ یھمراه خواھد داشت که در نوشتارھا
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آیا شيرین نبود زمانی که 

ل تنگی، با گفتن ناراحت و د

ات به مادر، از دليل ناراحتی

حضور گرم او در این زمينه نيز 

برخوردار شوی؟ آیا دل گرمی

ھای او در این راه، طی مسير 

  ساخت؟تر نمیرا سھل

تر بود، این ھمه، قطعاً سازنده

اگر . اگر آن ھمه امکان پذیر بود

ھا تحمل بودن شد که آدممی

. ندداشتیکدیگر را بيشتر می

اگر کمی از حقی که برای خود 

قائل بودیم، به بودن دیگران نيز 

اگر ھمراھی با . دادیممی

تر حالدیگران ما را کمی خوش

 .ساختمی
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  کيبورد
  

  

 ارتکابخوابيم، در حال  که می شویم تا شب ھر روز صبح که از خواب بلند میانسان ھا خيلی اوقات |زم است به یاد داشته باشيم که ما 

  . ھا واقف نيستيم آن اشتباھاتی ھستيم که خود به

  .گاه فکر می کنيم که فقط دیگران اشتباه می کنند

  . يمما نيز اشتباه می کن رود که از یادمان می

  یينه به خودمان نگاه کنيم، آبار جلوی  کمی بيشتر این

  ، و این بار

ی کافی به اشتباھات خود آگاھی دارم که این ھمه  آیا به اندازه"بيافزایيم؛ " ی کافی زیبا ھستم آیا به اندازه"وال دیگر به این گزاره که ئفقط یک س

  "بينم؟ ھای او را می عيب

  اید؟ ه فکر کردهئلتا به حال به این مس ،او را آزار دھدشته باشد که دا ھایی در شما وجود شاید عيب

باشد ولی آیا این به معنای مھر گاه در مورد آن سخنی نگفته  ممکن است دوست شما ھيچ

که به دیگری فکر کنيم که  که بيش از این آن نرسيدهفتارھای شماست؟ آیا زمان یيدی بر تمام رأت

  به خودمان توجه کنيم؟ ،گوید کند و چه می چه می

باعث خوشحالی اطرافيان  ،ھای خود و گرفتن تصميم درست ھا و کنش فکر کردن در مورد منش

  . شما به خصوص دوست نزدیک شما خواھد بود

اش به  ی حيات طور که بدن ما برای س3متی به ورزش احتياج دارد، ذھن ما نيز برای ادامه ھمان

سطح  این نوع ورزش. ھای مکرر ورزیده خواھد شد این ورزش ورزش احتياج دارد و با انجام

  .دبخشمی ارتباطات ما را ارتقا 

تغييراتی که او را نيز . به تغيير شود شویقدوست شما ھم ت شاید با تغيير و دگرگونی شما،

  .دگرگون خواھد کرد

  .پس دست از ایراد گرفتن بردارید

  .از خودتان شروع کنيد

 

  

  

*******************  
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  مفعول غير مستقيم
  

  هاااااکوتا
  
  

  مادر جنده

  .پاش رو محکم رو گازفشار داد و افتاد دنبال پژو فحش رو داد و 

  .یه کمی عصبی شده خوب

 ، فقطااز اون آدمایی ھم نيست که وقتی حرف نافرم  بشنوه شروع کنه به نفرین و الھی سقف رو سرت خراب بشه و الھی طوفان بشه و این حرف

   .عصبانيتش رو تخليه می کنه

  .اینجوری عقده ای ھم نخواھد شد

پارتنر ھم . این آقا غيرتی شد و پاچه گرفت. پوشيد ،از این شلوارا ھست که از سر زانو تا پس سر پاره ھست ،دليل عصبی بودنش ھم اینه که پارتنر

  .گفت بره پی کارش

   .ی ذارهاحترام م ھميشه به چراغ قرمز در ضمن آقا پسر

  .یه  احساسی کرد ھمچين انگار بھش توھين شده .بدش اومده یارو سبيل کلفته از چراغ قرمز رد شد، بگذریم ،که شده ای حالگيری از

  ... به پارتنر که نمی شه چيزی گفت به اینم که نگه

  ... اوه اوه...

  ... چه صدای بد و بلند و گوش خراش و زشتی

  مستقيم ھم داره می ره بھشت خوش به سعادتش .سرش گذاشتن چه بھش می آد این ھاله مقدس و گرد که رو 

  مادر جنده

  .فحش و داد و به سرعت بال زد دنبال فرشته ای که از بغلش رد شده بود رفت
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PFLAG CANADA 

 

 

تا بر نگرانی ھا و تعصب  آن پدران و مادرانی ھستند که می خواستند به خود و به اعضای خانواده ی خود کمک کنند انفللگ، سازمان خيریه ی ملی است که بنيانگزار

خانواده ھا در پروسه ی این گروه به این نتيجه رسيده بودند که . اده بپذیرندعضو غيرھتروسکسوال خانواده را در محيط گرم خانو/فرزندھای فرھنگی خود چيره شوند و 

اگر مراحل متعدد ھماھنگی، که بعد از مرحله ی آشکارسازی صورت می گيرد به طول بينجامد، پيوند ميان اعضای خانواده ممکن . آشکارسازی شکننده و آسيب پذیرند

مردم ھميشه قادر نيستند که معضل درک و رواداری خود و اعضای خانواده ی خود را به . ر روح و روان افراد بر جا بگذاردصدمه ھای جبران ناشدنی ببيند و اثر منفی ب

اعضای سازمان فلگ، به خانواده ھایی که در برخورد با آشکارسازی دچار . آسانی حل کنند، گاھی آشکارسازی و فرایندھای آن می تواند دردناک، حتی کشنده باشد

بنيان فلگ، سخنگوی ملی مردم کانادا . ل می شوند، کمک می کنند و مشاوره می دھند و به آنھا یادآوری می کنند که آینده، می تواند روشن و اميد بخش باشدمشک

. یرا ت3ش می کنداست و با عرضه حمایت و آموزش و منابع اط3عاتی در مرود گرایش جنسی و ھویت جنسيتی برای جامعه ای ھر چه بيشتر روادار و پذ  

http://www.pflagcanada.ca  

  

  بخش اول

  دارند خانواده ھایی که فرزند ھمجنسگرا

  چراغ

  

  چی گفتی؟... نشنيدم 

. سکوت می کنيد و به فکر فرو می روید تا معنای حرف او را دریابيد. مجسم کنيد فرزند شما ھمين ا|ن به شما گفته است که ھمجنسگرا است

الی در شنوایی شما وجود ندارد و کلمه را درست شنيده اید، اما، نمی توانيد این سئوال را، که در ذھن بسياری از پدر و می دانيد که اشک

  "چی گفتی؟... "مادرھا مثل پتک می کوبد، با این کلمه به زبان نياورید

  ...و این چند تا فکر دیگر ھم امکان دارد که به ذھن تان برسد

  
 گویی؟ چرا این را به من می - 1
 مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟ - 2
 !عقلتو از دست داده ای  - 3
 با کسی آشنا شده ای؟ - 4
 چند وقته که می دونی؟ - 5
 چرا زودتر نگفتی؟ - 6
 دیگه چه چيزایی ھست که من نمی دونم؟ - 7
 ایدز چی؟ مریض نيستی؟ - 8
 مردم چی فکر خواھند کرد؟ - 9
 چی شد که اینجوری شدی؟ - 10
 وری شدی؟ما، من و پدرت، چکار کنيم حا| که تو اینج - 11
 چه جوری به بقيه ی خونواده خبر بدم؟ به فاميل چی بگم؟ - 12
 چه جوری از این مخمصه در بيایيم؟ - 13
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ن و آنچه باید در نظر داشته باشيد این است که تنھا نيستيد، خانواده ھای زیادی با ھمين وضعيت درگير شده اند و با دریافتی تازه از خودشا
خيالتان راحت باشد؛ زندگی به آخر نرسيده است، بلکه فصل تازه ای در آن باز شده . را پشت سر بگذرانندفرزندشان، قادر شده اند این مشکل 

  . است
می خواھيم که تمام فرصت ھای خوب را در زندگی داشته . به عنوان پدر و مادر، ما ھميشه بھترین سرنوشت را برای فرزندانمان می خواھيم

بيشتر ما، وقتی با این واقعيت روبرو می شویم، تمام وحشت مان این است که . شانه ھاشان ھموار شودباشند، نمی خواھيم رنج بيھوده بر 
نگران این ھستيم که گرایش جنسی فرزندمان تا چه اندازه در کسب .زندگی و آینده ی فرزندمان زندگی به دليل این ھویت، دشوار و تلخ باشد

و دست آخر، می خواھيم بدانيم که . زند، و با|خره، بر شادی ھایش تأثير منفی خواھد گذاشتیک آینده ی شغلی درخشان، ازدواج، داشتن فر
  چطور این اتفاق افتاد؟ آیا ما آنھا را اینجور بار آوردیم؟

  
مه این به آن معناست که رفتار و افکار جمعی ما با این ذھنيت شکل گرفته است که ھ. ما در یک جامعه ی دگرجنسگرا زندگی می کنيم

این آزرده . بعضی از مردم از ھر نشانه ای که این ذھنيت را رد کند، آزرده می شوند. دگرجنسگرا ھستند و یا ھمه قاعدتا باید دگرجنسگرا باشند
ای این ھموفوبيا است که باعث می شود که اگر صاحب بار، دو زن را در پشت ميزی ببيند که ھم را به شيوه . شدن، ھموفوبيا ناميده می شود

با وجود آنکه در اکثر . رمانتيک می بوسند، اعتراض کند و یا عابران پياده وقتی دو مرد را می بينند که دست در دست ھم دارند، ابرو در ھم بکشند
تبعيض قرار مواقع ما، بعنوان اعضای جامعه، از تفاوت ھایی که مردم را از ھم متمایز می کند استقبال می کنيم، اما اقليت ھای جنسی را مورد 

شاید اط3ع درستی از تفاوت سليقه ھای جنسی، که مثل ھر . شاید این به آن دليل باشد که درک درستی از ع3ئق جنسی نداریم. می دھيم
ی زمانی بود که چپ دست بودن یک شخص برای دیگران قابل درک نبود؛ دیری نخواھد گذشت که برابر. نوع رفتار دیگر بشر رنگارنگ است، نداریم

  . اجتماعی نصيب اقليت ھای جنسی ھم خواھد شد، فقط به اندکی زمان نياز داریم
  

کانادا قدم ھای . ما می دانيم که فرزندان ما در ھر حال با دشواری ھایی روبرو خواھند شد، اما رأی دادگاه در حمایت از آنھاست
امروز . عمومی مردم نيز روزبروز بھتر می شود بلندی در کسب حقوق برابر برای اقليت ھای جنسی برداشته است و رفتار

ع@وه بر این، اقليت . دگرباشان جنسی از بخش اعظم حقوق قانونی که شامل شھروندان دگرجنسگرا می شود، برخوردارند
نه ھای جنسی با کسان بسياری روبرو خواھند شد که به حضور آنھا در جامعه، به دليل تفاوتی که دارند احترام بگذارند، و 

  . عليرغم تفاوتی که دارند
  

  گی بودن به چه معناست؟
  

. دگرباشان جنسی، یعنی مردان و زنان ھمجنسگرا و دوجنسگرا ضعيف تر از دیگر مردم نيستند و توانایی ھاشان کمتر از دیگران نيست
قعيت معمول و پذیرفته شده ی زندگی ھمجنسگرایی یک بيماری نيست، یا یک نقص، یا نوعی از ارتداد؛ ھمجنسگرایی و یا دوجنسگرایی وا

  . درصد از مردم جامعه است 10حدود 
  

  مردان و زنان ھمجنسگرا
  

گی، نامی است که به مردان و زنانی که احساسات و ع3ئق ھمجنسگرایانه دارند، داده شده است، اما برخی زنان ھمجنسگرا مایلند خود را 
جنسيتی انگلستان وارد شد، زمانی که مردان ھنرپيشه ای /شانزدھم به آستانه ی فرھنگ جنسیاولين بار در قرن " گی"کلمه ی . لزبين بنامند

در دوران قرن نوزدھم، اروپایی ھا به اشخاص دگرجنسگرا که در روابط . که  نقش زنان را در صحنه ی تئاتر ایفا می کردند به این نام خوانده شدند
تند، اما این کلمه ھنوز برای ناميدن افرادی که گرایش ھای جنسی ورای دگرجنسگرایی می گف" گی"جنسی بی بندوباری پيشه می کردند 

. در معنایی که اروپایيان قرن نوزدھم منظور داشتند، گی بودن به نوعی، از ویژگی ھای یک فرد مرتد به شمار می رفت. داشتند به کار نمی رفت
ھمجنسگرایانه را تجربه می کردند ترجيح دادند خود را گی بنامند تا ھمجنسگرا، زیرا کلمه  در اوایل قرن بيستم، مردان و زنان امریکایی که روابط

  . ی ھمجنسگرا معمو| مورد استفاده ی روانکاوان و روانشناسان قرار می گرفت
  

  زنان ھمجنسگرا
    

ادر نيست رابطه ی عاطفی ميان دو زن را بعضی عقيده دارند این کلمه ق. ھمه ی زنان ھمجنسگرا نظر خوشی نسبت به کلمه ی گی ندارند  
مشاھده  1890اولين بار در " لزبين بودن"کلمه ی . بعضی دیگر نام لزبين را به دليل بار معنایی تاریخی و فرھنگی آن بيشتر می پسندند. بيان کند

تا . فورد انگليش دیکشيونری ثبت شده استدر آکس 1925شده است و به دنبال آن، موصوف لزبين در ھمان سال، و پس از آن به عنوان اسم در 
سافو شاعره ی یونانی که به خاطر شعرھای عاشقانه اش . به روابط ھمجنسگرایی بين زن ھا اط3ق می شد" Sapphic"پيش از آن زمان، کلمه 

ت پرشور اروتيک برای نوشته ھای او سرشار از احساسا. پيش از مي3د در جزیره لزبوس می زیسته است 600معروف است در سال ھای 
پزشکان قرن نوزدھم اشاره ی تاریخی که ھمراه با لزبوس است را برای معرفی زنانی که روابط عاطفی با زنان دیگر . مخاطبان مرد و زن بوده

  . داشتند به کار بردند
  

  دوجنسگرا، ھرجنسگرا و کوئير
  

آنھا می توانند به ھمان راحتی که با یک مرد . رای جنسيت بخصوصی باشندزنان و مردان دوجنسگرا نيازی ندارند که پارتنرھای جنسی شان دا
این به آن معنا نيست که نياز به ایجاد رابطه ھمزمان با یک زن و یک مرد دارند تا ارضا . رابطه برقرار می کنند با یک زن نيز رابطه داشته باشند

دوجنسگرایی یک گرایش طبيعی است و مردمی که واقعا دوجنسگرا ھستند به . بعضی فکر می کنند که افراد دوجنسگرا سر در گم اند. شوند
گاھی کسانی که مطمئن نيستند گرایش جنسی شان چيست خود را دوجنسگرا می نامند، اما . ھيچ عنوان بيش از دیگران سر در گم نيستند

دوجنسگراھا معمو| احساس می کنند . نسی دارند استاین موقت است و ناشی از نيازی که برای جا افتادن در یکی از دسته ھای گرایش ج
وقتی با فردی از جنس مخالف رابطه برقرار می کنند، دگرجنسگرا به شمار می روند، و وقتی با ھمجنس خود رابطه . که بد فھميده می شوند

ین دو، ھویت  واقعی دوجنسگرایی را نمی افراد دوجنسگرا نه ھمجنسگرا ھستند و نه دگرجنسگرا؛ ھيچکدام از ا. برقرار می کنند ھمجنسگرا
  .تواند تعریف کند
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، pansexualافراد ھرجنسگرا، 
و کوئير نيز شباھت به 
دوجنسگرا دارند، اما این دو 
ترم ھم ممکن است شامل 

یا شریک ھای (افرادی باشد 
که ) عاطفی شان/جنسی

احساس می کنند ترم ھای 
کوئير، ترمی است که ممکن است دارای بار منفی به شمار آید و . ، بيانگر ھویت واقعی آنھا نيست)سگونه، دوجنسگونهدگرجن(معمول مرد و زن 

  . خوب است فقط در مورد اشخاصی به کار رود که خود نام گرایش شان را کوئير ذکر می کنند
  

  فرزندم واقعا از گرایش خود مطمئن است؟
  

ھر وقت او . اشق شدید را به یاد می آورید؟ احتما| عاشق یکی از ھمک3سی ھا یا شاید ھم معلم تان شده ایدآیا اولين باری که در نوجوانی ع
فرزند شما ھم احتما| نظير ھمين احساسات را تجربه می کند، اما برای . از کنارتان رد می شد، دلتان فرو می ریخت، یا زبانتان بند می آمد

دگرباش جنسی به فردی دیگر، به خاطر این که به د|یل جسمی، احساسی، جنسی، روحی و افراد . کسی که ھمجنس خودش است
مثل ھمه ی آدم ھا، آنھا ھم رویاھا و خيا|ت رمانتيک در مورد . عاطفی، کششی رمانتيک یا اروتيک به آن شخص پيدا کرده اند، جذب می شوند

  . ارندکسی که عاشق اش شده اند، یا به او کشش پيدا کرده اند، د
  

ممکن است فکر کنيد که پس چرا پسرتان زمانی در مدرسه به یکی از دخترھای ھمک3س اش توجه نشان می داد، و یا  ع3قه ای که دخترتان 
از ھمان زمان تولد ما در . این ع3قه و کشش ممکن است واقعی و عميق، و یا گذرا بوده باشد. به پسر ھمک3س اش داشت به چه دليلی بوده

این پيام در ھمه زاویه . ایطی رشد می کنيم که ھماھنگ با دیگران از سنت ھای معمول جامعه ی دگرجنسگرا برای جفت یابی پيروی کنيمشر
 ھای جامعه ما به گوش می رسد و تقویت می شود چه از طریق کتاب، فيلم، تلویزیون، موزیک، ھنر، فرھنگ، و چه از طریق ارتباط ھای اجتماعی

عجيب نيست که تقریبا تمام کسانی که قادرند مانند دیگران زندگی کنند، تمام سعی خود را می . ھمسال، مربيان و یا اعضای خانوادهبا دوستان 
واقعيت این است که فرزندان ما تصميم گرفته اند که با خودشان صادق باشند و آنجور که ھستند زندگی کنند . کنند که مانند دیگران زندگی کنند

این تصميم نه تنھا سالم تر است، بلکه برای آنان تنھا راھی ست که می توانند به شکلی . یک عمر چھره ای دروغين برای خود بسازند نه آنکه
  . برای آن طبيعی ھست زندگی کنند

  
  اما ما چه باید بکنيم؟ 

  
ما فشار می آورند که این واقعيت تازه را درک کنيد؛ شاید شما تازه این مسئله را کشف کرده اید و شاید ھمين حا| اطرافيان تان دارند به ش

به عنوان افرادی بزرگسال، قبول مسئله ای که درکی از آن نداریم برای ما مشکل است، بخصوص اگر پای بچه ھای ما در ميان . منصفانه نيست
پدر و مادرھا ھم . ترس ناشی از قبول واقعيت تن ندھندمعمو| پدر و مادرھا ترجيح می دھند دگرباش بودن فرزندشان را انکار کنند ولی به . باشد

این تجربه ای |زم است، باعث می شود که ما از ھر آن چيزی که مربوط . در واقع خودشان یک پروسه ی آشکارسازی را به ناچار طی می کنند
بعضی  وقت ھا، به . ان جواب ھای |زم را پيدا کنيماین تجربه موقعيتی را در اختيار ما می گذارد تا خودم. به این وضعيت می شود باخبر شویم

ید نظر می رسد که دست ما از ھمه جا کوتاه است، در نظر داشته باشيد که این تنھا تجربه ای از یک مرحله ی گذار نيست، بلکه شما واقعا دار
باید بتوانيم برای از دست دادن رویایی که از زندگی  ما. این مسير شباھت زیادی به مراحل متعدد عزاداری دارد. در این مسير به جلو می روید

باید گریه کنيم تا دل مان خالی شود و جا باز کنيم برای یک رویای تازه از زندگی فرزندمان، رویایی که . فرزندانمان در ذھن پرورده بودیم گریه کنيم
به عنوان . راه بياورد، رویایی که برای ما کم کم قابل درک خواھد شددر عالم واقعيت می تواند اتفاق بيفتد و برای دختر یا پسر ما شادی به ھم

  . یک پدر یا مادر، به عنوان یک انسان، شما ھمراه با فرزندتان در مسير زندگی او، رشد می کنيد و بزرگ می شوید
  

  پنج مرحله ی آشکارسازی پدر و مادران
  

 مرحله ی شوک - 1
  .ھفته طول بکشد شوک ممکن  است بين چند دقيقه تا چند. الف
در واقع، حتی اگر فرزند شما رفتارھای افراطی . ممکن است فکر کنيد فرزند شما عوض شده است، اما او ھمان آدمی است که ھميشه بوده. ب

بخصوص اگر از  داشته است و یا مواد مخدر و مشروبات الکلی استفاده می کرده تا با اضطراب خود کنار بياید، بعد از این که آشکار سازی کند، و
  . حمایت خانواده برخوردار باشد، شما شاھد بھبود رفتار او و نيز تخفيق اعتياد او خواھيد بود

ھر چند ھر پدر و مادری گرایش فرزند خود را حدس می زند، اما شنيدن این اعتراف از زبان خود او دشوار است و به خودی خود آدم را تکان . پ
  . می دھد

  
  انکار     - 2
  
گریه این حسن را دارد که احساسات خودتان را پنھان نکرده اید، اما منتظر نباشيد فرزندتان با شما ھمدردی . اگر دلتان می خواھد گریه کنيد. فال

یک سعی کنيد برای خود . می توانيد از او سئوال ھاتان را بپرسيد، اما اگر برای تمام سئوال ھای شما جواب نداشته باشد متعجب نشوید. کند
و انجمن ھایی که مخصوص سرویس دادن به خانواده ھای افراد دگرباش ھستند مثل پی اف ال ا جی  حلقه ی حمایتی از دوستان و نزدیکان 

  . ترتيب بدھيد کانادا،
. حتما ھستاما اگر فرزند شما می گوید که ھمجنسگرا است، " ا|ن نمی فھمه چکار می کنه، گيج شده،"ممکن با خودتان فکر کنيد که . ب

  .بيشتر افراد پيش از آن که خانواده ی خود را در جریان بگذارند، کام3 مطمئن اند

  

دگرباشان جنسی، یعنی مردان و زنان ھمجنسگرا و دوجنسگرا ضعيف تر از دیگر مردم 
ھمجنسگرایی یک بيماری نيست، یا یک . نيستند و توانایی ھاشان کمتر از دیگران نيست

واقعيت معمول و پذیرفته شده ی  نقص، یا نوعی از ارتداد؛ ھمجنسگرایی و یا دوجنسگرایی
  . درصد از مردم جامعه است 10زندگی حدود 
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دیدن یک روانکاو برای ھمه ی کسانی که نمی توانند با این واقعيت که . ممکن است فکر کنيد که مشورت با یک روانپزشک مؤثر خواھد بود. پ
شما، فرزندتان، ھمسرتان و دیگر افراد خانواده تان ممکن است جزو این . د، کمک مؤثری استگرایش ھای جنسی انواع گوناگون دارد کنار بياین

ھيچ مشاوری که در زمينه ی . اما باید بدانيد که روانپزشک قادر نيست فرزند ھموسکسوال شما را تبدیل کند به ھتروسکسوال. افراد باشيد
ھموسکسواليتی حتی جزو ليست بيماری ھای روانی نيست که امکان . ن نيستروانکاوی تخصص داشته باشد می داند که چنين چيزی ممک

  .  درمان ھم برایش در نظر گرفته شده باشد
وقتی در رابطه با فرزندشان به مشکلی پدر و مادرھا . در روزھای اول دلتان نخواھد این موضوع را با کسی در ميان بگذارید اگراشکالی ندارد . ت

اما، یک نوجوان، یا یک جوان، . روبرو بشوند و راه حل پيدا کنندبا آن مشکل  در تنھایی و خلوتتنھا بمانند مدتی  نياز دارنداینگونه برمی خورند 
به فرزندتان بگویيد که نياز او به . او را و گرایشش را انکار می کنيد، یا نادیده می گيرید به آن معناست کهشما، سکوت ممکن است تصور کند که 

به او بگویيد که حوصله کند، وقتی که . به کمی زمان نياز دارید تا از نظر روحی با این خبر تازه کنار بيایيد ردن را درک می کنيد، اماددل کدر
  . احساس آمادگی کردید، به او خواھيد گفت و آن موقع به حرف ھایش گوش خواھيد داد

سعی کنيد از بحث کردن در مورد . مسئله ی ھمجنسگرایی داشته باشيد ھيچ اشکالی ندارد که شما و ھمسرتان برخوردی متفاوت با. ث
احتمال دارد ھر دوی شما نياز زیادی به مطالعه و . بھترین راه برای درک و پذیرش ھمجنسگرایی، آموزش است. اخت3ف عقيده تان خوداری کنيد

بيشتر پدر و مادرھا با|خره در این . یکدیگر در این زمينه حمایت کنيدسعی کنيد به ھمدیگر احترام بگذارید و از پيشرفت . یادگيری داشته باشيد
. خوب است کتاب ھا و مقا|تی را در این زمينه تھيه کنيد و در خانه در جایی در دسترس ھمه نگه دارید. مورد به یک نقطه ی مشترک می رسند

  . دم بعدی را در رابطه با ارتباط با فرزندشان بردارندپدر و مادر ھر کدام خودشان باید انتخاب کنند که کی آماده اند تا ق
  
  

  خشم و احساس گناه. 
  
  
وستانش، کسانی که محرم ممکن است نسبت به فرزندتان، د. احساس خشم در این موارد طبيعی است .1

حتی . رازش بوده اند، نسبت به ھمسرتان، پدر و مادرتان، و دیگر اعضای خانواده تان احساس خشم کنيد
خشم معمو| یک جور ابراز ترس و یا حس گناه است، . ممکن است نسبت به خودتان احساس خشم کنيد

  . که به ھر دليلی ممکن است در ناخودآگاه شما وجود داشته باشد
 کجا اشتباه کرده ام؟ •
 چرا به موقع حدس نزدم که چنين چيزی ممکن است اتفاق بيفتد؟ •
 دیگر چه چيزھایی ھستند که نمی دانم و بعدا کشف خواھم کرد؟ •
 چند وقت است که بچه ام از این موضوع رنج می برد؟ •
 مردم چه عکس العملی خواھند داشت؟ •
  .من آمادگی روبرو شدن با این مسئله را ندارم •

 
. ممکن است برگردید به سال ھا قبل و تمام دوران حاملگی و سال ھای کودکی فرزندتان را مرور کنيد .2

ممکن است د|یل زیادی پيدا کنيد که به شما بگوید می شد جلو این اتفاق را گرفت، و یا می شد جوری 
و . 3فی انجام نداده ایداما حقيقت این است که نه شما و نه ھمسرتان ھيچ کدام کار خ. ترميم اش کرد

کسانی که دگرباش جنسی ھستند، از اول تاریخ وجود داشته . ھيچ چيزی که قابل ترميم باشد، نيست
کام3 طبيعی است که بخشی از افراد جامعه ی انسانی . اند و تا ھميشه ھم وجود خواھند داشت

 . ھتروسکسوال نباشند
به تنھایی فرزندی خود را بزرگ کرده است، حس گناه در خانواده ھای تک سرپرست، مادر و یا پدری  .3

بيشتری خواھد داشت اگر بداند که فرزندش در زمينه ای، در ھر زمينه ای ممکن است مورد تبعيض قرار 
 . باید بدانيم که فرزندان خانواده ھای تک سرپرست بيش از دیگران گی و یا لزبين بار نمی آیند. بگيرد

که این گناه ھيچ کس نيست؛ بچه ی شما می تواند زندگی خوبی به انتخاب خودش داشته باشد و آینده ی خوبی برای به خودتان یادآوری کنيد  .4
 . آینده آنطور که شما تصورش را کرده اید، پيش نخواھد رفت، جور دیگری خواھد بود، متفاوت خواھد بود، فقط ھمين. خود بسازد

  

  سه راه ممکن –تصميم گيری .  5

ان کافی داشتيد که مسئله را به طور کامل درک کنيد و کام3 مطمئن شدید که چيزی قرار نيست عوض شود، نوبت آن وقتی زم. 1

ھر چه . می رسد که تصویری را که در ضمير ناخودآگاه خود در رابطه با فرزندتان و ھویت او و آینده ی او شکل داده اید را تغيير بدھيد

رابطه پدر و مادر با . که به این مرحله تازه از ایجاد رابطه با فرزندتان وارد می شوید به کمکتان می آیدتا این مرحله آموخته ا ید حا| 

 :فرزندشان معمو| به یکی از این راه ھا وارد می شود

می  وقتی پدر و مادر بيشترین اھميت را به خوشبختی فرزندشان بدھند، بقيه مسائل در مقایسه بی اھميت ارزیابی: حمایت. 2

این به آن معنا نيست که حا| پدر و مادر می دانند که معنای گی و یا لزبين بودن فرزندشان چيست، یا اینکه مسئله را . شود

چنين . فقط به این معناست که س3مت و راحتی فرزندشان از ھر مشکل دیگری که بر سر راه باشد، مھم تر است. پذیرفته اند

خانواده ھای جوان، پدر و  در. د که رابطه ای سالم و محکم بين ھمه ی افراد خانواده ایجاد کنندخانواده ھایی شانس زیادی دارن

در . مادری که رفتاری حامی و مھربان داشته باشند، بر رفتار خواھر و برادرھای ھمسال فرزند دگرباش خانواده تأثير زیاد دارند

این گونه پدر و مادرھا آماده ی یاد گرفتن اند و . اقوام نزدیک نيز مؤثر استخانواده ھای مسن تر، تأثير رفتار پدر و مادر حتی بر 

  

عجيب نيست که تقریبا 
تمام کسانی که قادرند 
مانند دیگران زندگی کنند، 
تمام سعی خود را می 
کنند که مانند دیگران 

واقعيت این . زندگی کنند
است که فرزندان ما 
تصميم گرفته اند که با 
خودشان صادق باشند و 

ند زندگی آنجور که ھست
کنند نه آنکه یک عمر 
چھره ای دروغين برای 

این تصميم . خود بسازند
نه تنھا سالم تر است، 
بلکه برای آنان تنھا راھی 
ست که می توانند به 
شکلی برای آن طبيعی 

  .ھست زندگی کنند
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پدر و مادرھایی که رفتاری حمایتگر دارند، از یکدیگر نيز حمایت می کنند و دیگری را . ع3قمندند که اط3عات بيشتر به دست بياورند

  . با رفتار انتقادی و معترض خود آزار نمی دھند

پدر و مادرھایی که رفتاری پذیرا : که رفتاری م@یم دارند و یا حمایت مشروط به فرزندانشان می دھند پدر و مادرھایی. 3

با بچه ھای ھمجنسگرای خود دارند، معمو| فکر می کنند که پذیرای بچه ھای خود بوده اند چون از حرف زدن با آنھا خودداری 

اما این پدر و مادرھا با ایجاد محدودیت . رباشی حامی بچه ھای خود ھستندنکرده اند و ھمچنان در زمينه ھای غير از مسئله ی دگ

بعضی از پدر و مادرھا . زیاد برای فرزندانشان و با حرف زدن با طعنه و کنایه شرایط آزار دھنده ای را برای فرزندشان ایجاد می کنند

ند بدون توجه به احساسات آنھا، شوخی ھایی می کنند که اجازه نمی دھند پارتنر فرزندشان به دیدن او بياید، یا اگر اجازه بدھ

این بچه ھا، ھرچه سن شان بيشتر باشد سعی می کنند که زمان . شنيدنش مایه ی شرمساری آنھا در مقابل دیگران می شود

بچه ھایی که با . رندکمتری را با پدر و مادرشان بگذرانند؛ نوجوان ھا معمو| تمام جرئيات زندگی خصوصی خود را پنھان نگه می دا

چنين پدر و مادرھایی زندگی می کنند، ھميشه نگران اند که مبادا پدر و مادرشان به آنھا بگویند که خانه را ترک کنند، و یا مخارج 

  . شان را نپردازند) دانشگاه(تحصيل 

پدر و مادرھایی که فرزندان گی و لزبين خود را حمایت نمی : پدر و مادرھایی که حمایت نمی کنند و یا معترض می شوند. 4

است را از دست می دھند، بلکه گذار از نوجوانی  کنند نه تنھا رابطه ای احساسی، که برای زندگی و خوشبختی خودشان حياتی

بعضی از این پدر و مادرھا احترام خود در نزد دیگر افراد خانواده که آشکارسازی آن . به جوانی را ھم برای فرزندان دشوار می سازند

رو " مخفی"خود به زندگی  ممکن است پس از آشکارسازی فرزندشان، پدر و مادر. عضو خانواده را پذیرفته اند، از دست می دھند

  .بياورند و ارتباط با دوستان و خویشان را قطع کنند

پدر و مادری که واقعا پذیرای فرزند خود باشند، ترجيح می دھند جامعه را 

اما تعداد کمی از ما تا این حد جلو می . عوض کنند، نه فرزند خودشان را

در خلوت آرزو می کنند  رویم؛ بيشتر خانواده ھا در ظاھر حمایت می کنند اما

معنای پذیرفتن ھویت جنسی . که فرزندشان به تدریج دگرجنسگرا بشود

فرزند، این است که شما خود را نيز به عنوان پدر یا مادر یک فرد ھمجنسگرا 

احتمال دارد شما این خبر را ب3فاصله با ھمه کسانی که می . قبول کنيد

ز پدر و مادرھا این کار را می ھر چند بعضی ا(شناسيد در ميان نگذارید 

گرایش جنسی فرزندتان . ، اما از آن به بعد، پنھان اش ھم نمی کنيد)کنند

دیگر مانند باری بر دوش شما نخواھد بود؛ این آگاھی را مثل ھدیه ای 

خواھيد پذیرفت، به عنوان بخشی از ھدیه ای که نام اش فرزند شماست، و 

اطر که فرزند شماست، برای شما دوست اش دارید، و درست به ھمين خ

  . ویژه است

  

  زندگی فرزند من تا حا� چگونه گذشته؟

این که بدانيد با فرزندتان تفاوت دارید، اما ندانيد که این تفاوت از کجا می 

فرزند شما ممکن . آید، شما را در وضعيت حسی دشواری قرار می دھد

کشف، و . داند برای پيدا کردن جوابی برای نگرانی ھایش به کی رو بياورداست نگران باشد، ترسيده باشد، گيج شده باشد، و ن

درک ھویت فردی خودش، ممکن است خوشحال اش کند، آرامش ذھن به او بدھد، و خيال اش را راحت کند؛ این بچه ھای تشنه 

  . ی آن اند که بدانند آدمی معمولی ھستند

بعضی ھا پيش از آنکه به درکی از گرایش جنسی خویش . متفاوت استپروسه ی کشف ھویت خویش، برای ھر کسی تجربه ای 

بعضی ھا ممکن است کام3 آمده باشند . در مورد خویش بيفتند" کنجکاوی"و یا " پرسشگری"برسند ممکن است به یک مسير دراز 

. نفی آشکارسازی را نداشته باشندتا خود را ھمانطور که ھستند بپذیرند، اما آمادگی پذیرش و یا روبرو شدن با حواشی احتمالی م

بازگو کردن . زندگی کردن با رازی از این دست، گاھی باعث اضطراب ھایی است که منجر به افسردگی مزمن و بيماری زا می گردد

این راز با دوستان صميمی و حمایتگر و اعضای خانواده مایه ی آسودگی و آرامش ذھنی فرد می شود و از آنگونه اضطراب ھا 

  . وگيری می کندجل

بعضی از بچه ھا از ھمان سال ھای کودکی و حتی از حدود سه سالگی می دانند که با دیگران متفاوت اند، اما نمی توانند کشف 

وقتی پدر و مادر بيشترین اھميت 

را به خوشبختی فرزندشان 

بدھند، بقيه مسائل در مقایسه 

این . بی اھميت ارزیابی می شود

به آن معنا نيست که حا� پدر و 

مادر می دانند که معنای گی و یا 

بودن فرزندشان چيست، یا  لزبين

فقط . اینکه مسئله را پذیرفته اند

به این معناست که س@مت و 

راحتی فرزندشان از ھر مشکل 

دیگری که بر سر راه باشد، مھم تر 

شانس  چنين خانواده ھایی. است

زیادی دارند که رابطه ای سالم و 

محکم بين ھمه ی افراد خانواده 

  .ایجاد کنند
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این بچه ھا به . کنند که این تفاوت به دليل گرایش جنسی است تا زمانی که بزرگتر می شوند و دليل این تفاوت را کشف می کنند

این ھا نمی توانند درک کنند که چرا دیگران، در برخورد با موقعيت ھای معمول . فاوت با ھمسا|ن خودشان دارنددنيا نگاھی مت

حتی گوش کردن به غيبت کردن ھای معمول سر ک3س ھم عکس . عمومی، احساسات و یا عکس العمل ھای متفاوت با آنھا دارند

و به  ھر چه بزرگتر می شوند، بيشتر به تفاوت ھای خود پناه می برند .ندالعمل متفاوت در نوجوانان دگرباش جنسی ایجاد می ک

ين تفاوت ھا بر زندگی و ھم، بخصوص اگر خانواده و دوستانی حمایتگر داشته باشند، و گرنه، این تفاوت ھا ع3قه نشان می دھند

  . حس اعتماد به نفس شان تأثيری منفی می گذارد

مخدر  یا مشروبات الکلی، افراط در بازی ھای کامپيوتری، تلویزیون، و چيزھایی از این قبيل رو  این نوجوانان گاھی به مصرف مواد

درک و پذیرش این که دگرباش جنسی ھستند ممکن . می آورند تا از ھجوم افکار و احساسات سرگيجه آور خود جلوگيری کنند

برای بعضی دیگر، این تفاوت ممکن است مترادف با ترس . يرنداست به آنان قدرت بيشتری بدھد تا کنترل زندگی خود را به دست بگ

  . باشد بخصوص اگر حدس بزنند که خانواده و دوستانشان، در صورت کشف گرایش آنھا، با آنھا برخورد خوبی نخواھند داشت

يابی به آن ھا نوجوان ھا ممکن است باور داشته باشند که دگرباش جنسی بودن انتخاب ھدف ھای زندگی شان و ھمچنين دست

ازدواج و یافتن شغل مناسب برای نوجوانی که نمی داند به عنوان یک دگرباش در زندگی آینده چه موقعيت ھایی . را دشوار می کند

نوجوان ھا ممکن است خيال کنند می توانند گرایش جنسی .  در انتظارش است، ممکن است کام3 دور از دسترس به نظر بياید

ممکن است سعی کنند این گرایش را پنھان کنند، نه تنھا از دنيای بيرون، . و مثل یک فرد دگرجنسگرا زندگی کنند خود را تغيير دھند

پذیرفتن خود به ھمان گونه ای که ھستند، و کسب اعتماد به نفس برای آشکارسازی، در کيفيت زندگی ای که . حتی از خودشان

با ھر آشنای . سازی کاری نيست که در یک نشست انجام شود و به پایان برسدآشکاری . برای خود می سازند اھميت زیادی دارد

اگر تصویری سالم و منصف از جھان . تازه، در ھر محيط تازه ی کاری، و یا ھر رابطه اجتماعی، دوباره ھمان مراحل تکرار می شوند

  .داشته باشند، با این پروسه ی دشوار، آسان تر روبرو خواھند شد

  بين بودن، و بای سکسوال بودن، کام@ طبيعی استگی بودن، لز

در طبيعت با طيف وسيعی از تفاوت ھای کام3 طبيعی ) آدم، حيوانات، گياھان، جانوران آبزی، و غيره، (ھمه ی موجودات زنده، 

يزھا با ھم آدم ھا از لحاظ رنگ پوست، رنگ مو، قد، چپ دست و یا راست دست بودن، وزن، ھوش و دیگر چ. پدیدار می شوند

ھمان طور که جامعه می پذیرد که بعضی از مردم مو قرمز باشند، و یا چپ دست، یا چشم آبی داشته باشند، این نيز . متفاوت اند

  . سکسوال -کام3 طبيعی است که بعضی از مردم به طور طبيعی گی باشند، یا لزبين، و یا بای

د بر اثر عوامل مؤثر بيشمار، پيش از دوران حاملگی، در طول دوران مطالعات انجام شده نشان می دھد که گرایش جنسی فر

چه ژنتيک باشند، یا ھورمونی، یا حسی، یا بر اثر تغذیه، و یا محيط، و یا (این عوامل مؤثر . حاملگی، و یا پس از تولد، بروز می کند

یژگی ھای شخصيت او، گرایش جنسی و ، دست به دست ھم می دھند و در طول زمان رشد شخص، در ميان دیگر و)چيزی دیگر

ھر کدام از ما انسانی با ویژگی خاص خودمان ھستيم و ھيچ کسی دیگری نيست که . ھویت جنسيتی او را نيز تعيين می کنند

  . کام3 شبيه ما باشد

رتان جذاب شما نمی توانيد تصميم بگيرید که از نظر جنسی چه کسانی به نظ(دگرباش جنسی بودن، یک موقعيت ذھنی نيست

کشش جنسی شما به تيپ خاصی از آدم ھا، در طبيعت شما تعبيه (؛ موجودیت شماست که این موقعيت را تعيين می کند )بيایند

. تظاھر به گی بودن و رفتارھای ھمجنسگرایانه از خود نشان دادن به معنای ھمجنسگرا بودن یک شخص نيست). شده است

ص انتخاب می کند، و ما معمو| این انتخاب ھا را به نسبت نيازھای آنی خود عوض می تظاھر به یک رفتار، چيزی است که شخ

اما یک واقعيت وجودی، یعنی ھویت شخص، کام3 و به خودی خود مشخص است؛ بخشی از بودن ماست چه بخواھيم چه . کنيم

  . فرار کنيم نخواھيم و حتی اگر بتوانيم برای مدتی انکارش کنيم نخواھيم توانست تا ابد از آن

دگرباش جنسی بودن تمام ھویت یک شخص نيست؛ این تنھا بخشی از آن پایه ای است که شخصيت ھر فرد بر اساس آن پی 

چه از عکس العمل ھای . در ھر فرد انسانی و رفتارھایش، دنيای رنگارنگ شگفت انگيزی قابل رؤیت است. ریخته شده است

یا شخصيتی، گوناگونی این رفتارھا در ھر فرد روشن می کند که ھيچ دو نفری کام3 جنسی حرف بزنيم، چه نژادی، یا قومی، 

  . شبيه به ھم نيستند

  ؟بعضی ھا دگرجنسگرا می شوند بعضی ھا ھمجنسگراچگونه 

دانشمندان تحقيقات گسترده ای . ھيچ کس به درستی نمی داند چگونه است که بعضی از مردم استریت ھستند و بعضی نيستند

. شواھد موجود نشان می دھد که گرایش جنسی در زھدان مادر تعيين می شود. م داده اند تا به این سئوال پاسخ دھندانجا

تا زمانی که توضيح علمی قانع کننده ای در دست . ممکن است به دليل عوامل ژنتيکی باشد، و یا ممکن است کام3 اتفاقی باشد
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ده خواھند بود که گرایش جنسی بر اثر ترکيبی از عوامل مؤثر ژنتيک و یا تأثيرات عوامل نباشد، بسياری از مردم ھمچنان بر این عقي

استعدادھای ویژه، و یا توانایی (ما می دانيم که بسياری از تمای3ت طبيعی ما، . گوناگون در دوران اوليه ی کودکی به وجود می آید

  . ، در ھمين مسير بروز کرده اند)ھا

  سعادت اھميت دارد

  ر با این مشکل کنار می آیيد، پدر و مادرھا؟چطو

با آنکه بسياری از پدر و مادرھا عکس العمل مشابھی در مقابل شنيدن خبر دگرباش بودن فرزند خود 

بعضی از ما فقط اندکی زمان . دارند، ھر کدام ما شيوه ی متفاوتی برای کنار آمدن با این مسئله داریم

ام باورھای خود در ارتباط با فرزندشان را زیر سئوال می می خواھيم تا به خبر عادت کنيم، بعضی ھا تم

برند، قابليت خود به عنوان یک مادر و یا یک پدر را، مذھب را، جامعه را، اخ3قيات را و ھمه چيزھای دیگر 

وقتی که پدر و مادری ھيچ اميدی به . را، و این می تواند تأثيری منفی بر روی تمام اطرافيانشان بگذارد

زی بتوانند فرزند خود را ھمانگونه که ھست بپذیرند نداشته باشند، به راحتی به قعر افسردگی اینکه رو

بعضی به پزشک خانوادگی خود مراجعه می کنند و او به اشتباه فکر می کند برای این به او . می افتند

رس شدید می اگر واقعا احساس است. مراجعه کرده اند که حقانيت فرزندشان را برای آنھا توجيه کند

بعضی از پدر و مادرھا بيماری ھای سخت . کنيد، صریح به دکترتان بگویيد و دليل اصلی آن را بيان کنيد

ناشی از استرس از سر گذرانده اند زیرا توان کنار آمدن با واقعيت را نداشته اند، بعضی حتی به فکر 

  . خودکشی افتاده اند

  . بت داده اید، به مرکز جلوگيری از خودکشی مراجعه کنيداگر به ھر کدام از این سئوال ھا جواب مث
 آیا کنترل افکارتان را از دست داده اید؟  .1

 افکار و تصویرھایی به ذھن تان ھجوم می آورد که نمی توانيد از خود دورشان کنيد؟ .2

 بھت زده می شوید، و بعد ناگھان، با یک کابوس آزار دھنده و یا یک رویا، ھشيار می شوید؟ .3

ور جدی به خودکشی فکر کرده اید و به راھھای انجام آن، حتی اگر مطمئن باشيد به آن دست به ط .4
 نخواھيد زد؟

 در ذھن خود کارھایی را که پيش از خودکشی باید تمام کنيد را مرور کرده اید؟ .5

 آیا فکر کردن به خودکشی به شما آرامش می دھد؟ .6

 چيزھایی که باید در مورد خودکشی بدانيد

  
وقتی درد و یا اندوه غيرقابل تحمل می شود، ناخودآگاه ما، به طور طبيعی راھی برای فرار می یابد . یک انتخاب نيستخودکشی  .1

وقتی که ھيچ راه حل منطقی پيدا . که ممکن است ما را به سرازیری ای بکشاند که در حالت عادی ممکن نبود به آن پا بگذاریم
 . مرز خطرناک خودکشی بکشاندنمی کنيم، این راه ممکن است ما را تا 

. افسردگی مزمن توازن ترشحات شيميایی مغز را به ھم می ریزد، و در مواردی ترميم آن را بدون کمک پزشک غير ممکن می سازد .2
 . فکر خودکشی ممکن است حتی در شرایطی که ما مایل نيستيم به آن فکر کنيم، ما را به وسوسه بيندازد

حرف زدن با غریبه ای که پشت تلفن است، ممکن است آسان تر . وگيری از خودکشی شرمنده نباشيداز تماس گرفتن با مرکز جل .3
کسانی که در این مراکز کار می کنند وبه تلفن شما جواب می دھند، آماده اند که . از حرف زدن رو در رو با یکی از نزدیکان تان باشد

  . ند، که قادر به کمک بيشتری باشدگوش کنند و مراجع مناسب تری را در اختيار شما بگذار

زدن با  اط3عات بسيار زیادی در محدوده ی اینترنت برای پدران و مادران افراد دگرباش جنسی موجود است، اما خواندن این مطالب به اندازه ی حرف

ھایی که انجمن  جلسه. آرامش نمی دھدخوانواده ای دیگر، بخصوص خانواده ای که نظير ھمين تجربه را پشت سر گذرانده است، به آدم احساس 

آشنا  فلگ کانادا برگزار می کند، می تواند شما را با خانواده ھای دیگری که زندگی شان تحت تأثير گوناگونی گرایش ھای جنسی قرار گرفته است،

  .کند

  

  .دنباله ی این مطلب در شماره ی بعدی چراغ منتشر می شود 

  
  

بعضی از بچه ھا از ھمان 

سال ھای کودکی و حتی از 

حدود سه سالگی می دانند 

که با دیگران متفاوت اند، اما 

نمی توانند کشف کنند که این 

تفاوت به دليل گرایش جنسی 

است تا زمانی که بزرگتر می 

شوند و دليل این تفاوت را 

این بچه ھا به . کشف می کنند

دنيا نگاھی متفاوت با 

این . ھمسا�ن خودشان دارند

ھا نمی توانند درک کنند که 

چرا دیگران، در برخورد با 

موقعيت ھای معمول عمومی، 

احساسات و یا عکس العمل 

. ھای متفاوت با آنھا دارند

حتی گوش کردن به غيبت 

کردن ھای معمول سر ک@س 

ھم عکس العمل متفاوت در 

انان دگرباش جنسی نوجو

  .ایجاد می کند
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  مشاور چراغ

  

ھر . فردی، روانشناسی و مباحث وابسته می پردازدا وا|ت رسيده در زمينه ھای پزشکی، ارتباطات بينئطرح ساین ستون به 

سعی خواھيم کرد جواب ھا علمی باشه، اما به ھر حال . وا|تی مطرح می شود و پاسخ داده می شودئوال یا سئبار س

ھایی که ھم اکنون دانسته شده اند، احاطه نداریم و  دانش بشری ھميشه در حال اص3ح خود است و ما ھم به ھمه ی چيز

مستقيم به پزشک یا روانپزشک  ھيچ چيزی ھم جای مراجعه ی 

تشخيص و درمان و مشاوره  یا مشاور را نمی گيرد چون برای 

معاینه، گرد آوری اط3عات، و  ھميشه نياز به گفتگوی مفصل، 

را  این ستون. کننده ھست توجه به خصوصيات فردی مراجعه 

بعضی مشک3ت موجود در ميان  گفتگوی دوستانه ای در باره ی 

  .بچه ھا در نظر بگيرید و نه بيشتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  می خواستم بدونم این قرص چيه، چطور عمل می کنه و چه خطراتی داره؟. مدتيه که قرص ترامادول مصرف می کنم : علی م از تھران

  

  :جواب

توضيح آنکه در بدن ما گيرنده ھای به نام گيرنده ھای اندورفينی وجود دارد که کارشان تعدیل . ر ستترامادول از دسته ی دارو ھای شبه مخد

موادی به نام ...) ھيجان، ناراحتی، درد، فعاليت جسمی شدید، آسيب دیدگی و (در بدن در ھنگام بروز استرس . استرس، درد و ایجاد آرامش است

از گذشته، ترکيبات متعددی شناخته . ه به این گيرنده ھا متصل شده و حا|ت ذکر شده را تعدیل می کندآزاد می شود ک) مرفين درونی(اندورفين 

تریاک و . را برای فرد مصرف کننده ایجاد کنند... شده اند که می توانند به این گيرنده ھا متصل شده و حا|تِ بی دردی، آرامش، سرخوشی و 

گياه خشخاش که در قرن اخير به صورت صنعتی توليد شدند مانند مرفين و ھروئين از جمله معروفترین مشتقات اش، مواد جدا شده از محصو|ت 

مشابه مشتقات تریاک است که می تواند به گيرنده ) سنتتيک(ترامادول یک ترکيب مصنوعی . مواد برونزاد ِ موثر بر گيرنده ھای اندورفينی ھستند

ترامادول اغلب به عنوان مسکن استفاده . را ایجاد کند... ات اندورفين مانند بی دردی، رخوت، سرخوشی و ھای اندورفينی متصل شده و بعضی از اثر

مھمترین عارضه ی ترامادول احتمال . می شود اما در سالھای اخير در ميان مردم ما به عنوان یک ماده ی مخدر مورد مصرف قرار گرفته است

در مورد . ی سنتی است، اما می تواند مانند آنھا مشک3ت ِ مالی، رفتاری، ُخلقی و اجتماعی ایجاد کندوابستگی است که ھرچند کمتر از مخدر ھا

از دارو تداخ3ت دارویی آن به ویژه با بسياری از دارو ھای ضد افسردگی و ضد تشنج باید توجه جدی صورت گيرد و به ھيچ وجه ھمزمان با این دسته 

  .   ، حتماً به پزشک معالج اط3ع داده شود که ترامادول مصرف می کنيدھا مصرف نگردد و در صورت تجویز

  

از اون موقع به بعد بی حوصله، افسرده و زودرنج شدم و به درسم لطمه . تقریباً شش ماه پيش از دوست پسرم جدا شدم : مي@د س از اراک

  این وضعيت تا کی طول می کشه؟. خورده

  

  :جواب

اما شما شش ماه است که دچار . ام یک رابطه ی عاطفی، یک روند طبيعی است که ممکن است تا سه ماه طول بکشدواکنش افسردگی بعد از اتم
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ھمه ی ما در مقابل ناکامی ھا غمگين  توضيح آنکه. مبت3 شده باشيد  »بيماری افسردگی«این مشک3ت ھستيد و در این صورت ممکن است به 

بد ترین واقعه ای که برای اغلب افراد . است این غم و افسردگی بين چند دقيقه تا چند ماه طول بکشد می شویم و بسته به اھميت موضوع، ممکن

. شکست یک رابطه ی عاطفی نيز ممکن است بسيار ناراحت کننده باشد. ممکن است اتفاق بيفتد، مرگ شریک زندگی یا جدا شدن از او است

ت و دسترسی به حمایت ھای روحی، روش ھای گوناگون و بازه ھای زمانی ِ متنوعی را برای عبور از افراد مختلف، با توجه به روحيات، دانش، تجربيا

فرد نتواند به زندگی معمول ) که در بدترین حالت معمو|ً بيشتر از سه ماه نخواھد بود(اگر بعد از گذشت زمانی معقول . این مرحله تجربه می کنند

رخ داده است که دیگر یک روند مستقل است که تنھا با واقعه ی عاطفی شروع شده و سير مستقلی را آغاز خود برگردد، احتما|ً افسردگی عمده 

رد البته غم ِ ناشی از خاطرات ممکن است تا سالھا با انسان ھمراه باشد اما اینکه فرد نتواند به زندگی روز مره ی خود بر گردد و در کارک. کرده است

ی اش دچار مشکل باشد، نشانه ی افسردگی جدی است که احتما|ً خود ِ فرد به تنھایی نخواھد توانست به آن ھای تحصيلی، شغلی و اجتماع

  .بنا براین به شما پيشنھاد می کنيم که به پزشک یا روانشناس مراجعه کنيد. دارد) روان درمانی یا دارو درمانی(غلبه کند و نياز به درمان تخصصی 

  

ممکنه ما . بوی فرندم ھم از مقعدش ترشح داره. ه که از نوک آلتم ترشح دارم و موقع ادرار کردن ھم سوزش پيدا می کنممن مدتي : آرتا از تھران

  سوزاک گرفته باشيم؟ چی کار باید بکنيم؟

  

  :جواب

است که شایعترین عوامل ایجاد تناسلی - ترشح از مجرای ادرار و سوزش در ھنگام ادرار کردن معمو|ً ناشی از التھاب ِ ميکربی ِ مجراھای ادراری

گاھی شرم یا ترس از افشای روابط جنسی باعث می شود که بيمار دیر به . ھستند» ک3ميدیا«و ) ھمان ميکرب سوزاک(» گونوکوک«کننده ی آن 

 –اب عفونی مجاری ادراری از جمله عوارض جدی التھ. پزشک مراجعه کرده و در نتيجه خطر انتقال بيماری به شرکای جنسی خود  را بو وجود آورد

ناباروری، گسترش عفونت به منطق دیگر لگن از جمله پروستات در مردان و درد ھای لگنی یا   )در صورتی که به موقع درمان نشود(تناسلی، 

تيت را تسھيل می ھمچنين اغلب بيماری ھای مقاربتی، انتقال ویروس ھای اچ آی وی و ھپا . شکمی، نازایی، و آبسه ھای عفونی در زنان است

بنا براین |زم . کنند به این معنی که فرد مبت3 به بيماری مقاربتی بيشتر امکان دارد این ویروس ھا را به شریک جنسی خود انتقال دھد یا از او بگيرد

  . است که به درمان ھمزمان شرکای جنسی در اولين زمان ممکن اقدام شود

|زم . را درگير کند بنابراین ممکن است بوی فرندتان نيز مبت3 شده باشد) واژن یا رکتوم(شا ھای مخاطی عفونت گونوکک یا ک3ميدیا می تواند غ

از گفتن مسائل جنسی خود به پزشک خجالت نکشيد زیرا پزشکان با این موضوع غریبه . است که به پزشک مراجعه کنيد و تحت درمان قرار بگيرید

  .برخورد دارند و آموزش دیده اند که بدون قضاوت ِ اخ3قی، بيماران خود را درمان کنند نيستند و با افراد مبت3ی دیگر نيز

 
این موضوع برام دغدغه ی ذھنی شده و مشک3تی در اعتماد به نفس، ). سانتی متر 161(سالمه و قد ام کوتاھه  19من  :از ساری . سينا گ

روش ھایی برای افزایش قد وجود داره و چيکار می تونم بکنم که حداقل چند سانت قدم چه . دوست یابی و موفقيت ھای اجتماعی برام ایجاد کرده

  بلند تر بشه؟

  

  : جواب

سوالی که از من . سينا جان، اول سعی می کنم به سوالت جوب بدم و بعد کمی در باره ی مشکلی که باعث طرح این سوال شده می نویسم

اما مشکلی که باعث طرح این سوال شده،  اینه که موضوع قد به دغدغه ی ذھنی . ش قد وجود دارهپرسيدی این بود که چه روش ھایی برای افزای

  .تاثير می ذاره... تو تبدیل شده و روی اعتماد به نفس و عملکرد ھای  اجتماعی مثل دوستی و روابط عاطفی محبوبيت و 

  

ت که اغلب شون ماھيت تجاری دارند و تاثير علمی ثابت شده ای ندارند و جواب سوال ات اینه که در دنيا روش ھای متعددی برای افزایش قد ھس

یعنی موسسات یا شرکت ھایی که این روش ھا را ارائه می کنن، آمار ھایی ميدن که نشوندھنده ی موفقيت قابل . بعضی شان ھم عوارض دارند

این پيش زمينه ی . ل علمی اغلب این ادعا ھا رو تایيد نمی کننم3حظه ی روش ھاشون در افزایش قد ھست، اما منابع بی طرف و تحقيقت مستق

در . بپذیریذھنی برای اینکه او|ً بدونی اطمينانی بھشون نيست و ثانياً این که اگر بخوای اقدام کنی باید ریسک عوارض و ھزینه ی بی سر انجام رو 

یعنی بسته شدن صفحه ھای رشد در انتھای استخوان ھا که ھورمون (نی واقع، برآیند پژوھش ھای علمی نشون می ده که بعد از بلوغ ِ استخوا

  .، تقریباً روش مناسب و نتيجه بخش و کم عارضه ای برای افزایش قد وجود نداره)رشد می تونه رشد رو در اون ھا تحریک کنه

   

  .احی ھستروش ھایی که در بازار ارائه ميشه، شامل روش ھای طبی، دارویی، ارتوپدی، و روش ھای جر

  

سانتی متر افزایش می  12- 2روش ھایی ھست که ادعا شده قوس ستون فقرات را کاھش می ده و به این ترتيب قد را بين : روش ھای غير جراحی
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و  این روش ھا بر مبنای این فرض ھستن که در ستون فقرات، قوس ھایی وجود داره که مھم ترین شون، انحنای رو به جلو در ناحيه ی کمر،. ده

اگر بشه با ورزش ھای خاص، کمربند ھا یا کرست ھای طبی، دمپایی ھا یا کفش ھای . ھستن) ھمون قوز(انحنای رو به عقب در ناحيه ی با| تنه 

و  به نظر می رسه که این روش ھا اگر در حد ورزش، یا کمربند. مخصوص این انحنا رو صاف کرد، طبيعتاً قد به طور محسوسی افزایش پيدا می کنه

کرست و کفش باشه،  می شه امتحان شون کرد و در صورتی که استاندارد طرحی شده باشن که باعث درد ھا یا مشک3ت ثانویه نشن، حداکثر 

روش ھای دارویی ھم ھست که ظاھراً به نظر می رسه ارزش امتحان کردن رو نداشته . باعث ضرر مالی می شن و اگر ھم موثر بودن که چه بھتر

ھمونطور که گفتيم، صفحه ی رشد بعد از بلوغ استخوانی بسته ميشه و دیگه ھيچ ماده ی شيميایی نمی تونه اونھا رو به رشد تحریک  باشن چون

  .کنه

  

 moshaver.cheraq@gmail.com. سئوال ھای خود را با مشاور چراغ در ميان بگذارید
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  تولدھای باربد و سی سالگی نسلی از ھمجنسگرایان ایران

 

 
 
 سایه ھای مدام

  

  باربد شب

  

  چنبره زده بيست و ھفت سالگی

  بر با|ی سرم

  که سایبان می شود

  و نور خورشيد 

  که نيست

  پس چنبره زده بيست و ھفت سالگی

  مای حاصل از سایه ھای مدامچون سر

  و نور خورشيد

  که نيست

  بر با|ی سرم

  مثل یک سنگ بزرگ کثيف

  جلبک زده

  که جاده را می بندد

  و خود سایه ای می شود، چنبره زده

  بر با|ی سرم

  مثل بيست و ھفت سالگی

  و تاریکی پر رنگ می کند

  سایه را از نبودن خورشيد

  یا بودن بی حاصل پشت ابر

  و پشت کوه 

  و پشت بيست و ھفت سالگی

  که سایبان می شود

  و نور خورشيد

  که نيست

  و پر رنگ تر که می شود

  می شود

  بيست و ھشت سالگی

  که چنبره می زند 

  بر با|ی سرم و سایبان می شود

  و نور خورشيد

  که نخواھد بود

...  

  86آذر  24
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من اینجا به آن کامنت ھا، نظر نمی . ا ھر شعر تازه در این وب3گ نوشته می شودپرداختن به تولدھای باربد، بيشتر به دليل کامنت ھایی است که ب

مشکلی که این کامنت ھا در این وب3گ، و دیگر وب3گ ھای ادبی وب3گ نویسان دگرباش ایجاد می کنند . گویم، چون در محدوده ی کامنت می مانند

با آنکه تا جایی که امکان داشته ام به آرشيو وب3گ ھا سر زده ام و اگر دستم رسيده . مخدوش کردن مرز ميان شعر و درددل گرداننده ی وب3گ است

کردن وب3گ ھای ساليان قبل را مرور کرده ام اما ھنوز تصور روشنی از اولين بارھایی که ھمدلی کردن با شاعر یک شعر، به ھمان شيوه ی ھمدلی 

این مسئله بخصوص در ھمين شعرھای تولد باربد . موضوع شعر، در وب3گ ھا شایع شده، ندارم با رفيق و یا دوست و برادر و ھمصحبت، و بر اساس

بگذریم از این که مسئله ی سن و گذر زمان در جامعه ی دگرباشان، . به چشم می خورد و بی ارتباطی کامنت ھا با شعر اندکی آزار دھنده می شود

اد می کند و می تواند مورد بسيار حساس و مناسبی برای آغاز گفتگویی در علت یابی باشد، اما بيشتر از جامعه ی غيردگرباشان درگيری ذھنی ایج

چرا این نکته ی اساسی فراموش می شود که شاعر، قصد درددل کردن ندارد، شعری را می سراید، و اگر |زم باشد شعری با مضمونی متضاد با 

کار شاعر، بيان در قالب شعر است، نه درد دل . را با مضمونی متفاوت با دو تای اول می سرایداولی ھم می سراید و باز اگر |زم باشد شعر سومی 

به اصل دیگری، کردن، نه راز دل گفتن، و شاید اصو| به آن چه در آن قطعه گفته است کوچکترین اعتقادی ندارد، اما این موضوع را باید به دليل اعتقاد 

  . استفاده ی اوست، بيان می کرده استدر قالب شعر، که قالب ھنری مورد 

موضوعی که جا دارد به آن با دقت و حوصله و پژوھش کافی در وب3گ نویسی دگرباشان پرداخته شود، اتفاق زیبای این فضای مجازی است که 

وب3گ نویسان در غيبت محيط امن خانوادگی و رابطه ی صميمانه و نزدیک با اعضای خانواده و 

ای واقعی درون خانه ھاست، زیرا وب3گ در این فضا، که واقعی تر از فض. خویشان ساخته اند

نویسان دگرباش در چارچوب این یکی خانه است که خود واقعی خود را آشکار می کنند، 

امنيت، صميميت، رفاقت، خویشاوندی، تکيه به گروھی از آشنایان که ھميشه آنجا با کامنت 

حضور غریبه ھا در . ھایشان آنجا حضور دارند و ھميشه نگران احوال ھمند، به چشم می خورد

آشناھا، ھر کدام جای . کامنتدان ھر وب3گ، کام3 مشخص است، و معمو| خوش آیند نيست

خود را حفظ می کنند و مسئوليت خود را در ارتباط با صاحب وب3گ، در جمله ھایی که می 

ای دقيقا سر ج. دلگرم کننده است. این فضا، ضروری، و زیبا است. نویسند، انجام می دھند

  . خانواده و حلقه ی دوستان معمول در جامعه نشسته است

اگر زمان دیگری بود و امکان انتشار، شاید این . اما وب3گ ھای ادبی، مورد مصرف دیگری دارند

در آن . پست ھا در فضای وب3گ ھا منتشر نمی شدند، و به صورت کتاب به چاپ می رسيدند

در خصوص یک سال کم و زیاد از سالھای عمر، ھمدردی  صورت، خواننده ی شعر باربد، با باربد،

نمی کرد، یا سعی نمی کرد باربد را قانع کند که او ھنوز و ھمچنان جوان است و جای ھيچ 

  . نگرانی نيست

من . باشی منم بھت تبریک می گم ایشا| ھميشه س3مت و شاد"می نویسد، " سایه ھای مدام"یکی از دوستان این وب3گ، در کامنتدان شعر  

و مطمئنم با گذر زمان این اثر زیباتر . که ھر بار می بينمت خدایی از قبلت بھتر و خوشگلتر و جذابتر شدی گویا این چنبر زدنھا داره بد بھت می سازه 

  ."سالگی که زیباتر و جذابتر و شاھکار تر از قبل خواھی شد 50و  40و  30پس به اميد . و ارزشمنتر خواھد شد 

سالم ماشاÎ بزنم به چوب تو که خوب  25تولدت مبارک باشه عزیز ولی مشت خودتو باز نکن کسی چميدونه بگو شد "دیگری می نویسد،  و دوست

  ."موندی گوش شيطون کر

ھا، در کنار در شرایطی که جامعه ی دگرباشی به نيازھای این جامعه در فضای مجازی پاسخ می دھد، باید توجه داشته باشد که یکی از این نياز

رمان  فضایی برای گفتگو و درددل و ایجاد ارتباط عاطفی و خویشاوندی، مطبوعات و خبرگزاری و ادبيات جامعه ی دگرباشی در قالب شعر و داستان و

ادبيات و درددل صميمانه  به این نياز نيز باید پاسخ داده شود و یکی از راھھای پاسخ به این نياز، گذشته از توليد این ادبيات، مرزبندی ميان. است

  . است و این وظيفه ی نویسنده است که این مرز را مشخص کند

... بابا تاریخش رو نگاه کنيد ... بابا به پير به پيغمبر این پست ھيچ ربطی به تولدم نداره : "باربد، در جواب کامنت ھا، با شيطنت و با مھربانی می گوید

این پست رو اÏن گذاشتم فقط چون می خواستم قبل از تموم ... ھمون روز تولدم می ذارم  ) اگه بذارم( به تولد  پست مربوط... مال آذر ماه پارساله 

اما توضيح نمی دھد که حتی اگر در روز تولدش این پست را گذاشته بود، بھتر آن بود که . "  ھمين... شدن ِ بيست و ھفت سالگيم خونده شه 

بد شاعر تحليل شود و به دغدغه ھای شخص باربد مربوط نشود، و این، در مرحله ی بعد از سرایش شعر، بزرگترین شعر، در چارچوب اثر ھنری بار

  . کمکی است که باربد شاعر به پا گرفتن و قرص شدن بنای ادبيات دگرباشی می کند

  

این شعر، در کنار دو قطعه ی دیگر در وب3گ ھای 

باربد، و در کنار مجموعه ی شعرنوشته ھای باربد، 

ارتباط مستقيم اش را با شخص باربد از دست 

بيست و . وارد حوزه ی ادبيات می شود. می دھد

ھفت و بيست و ھشت سالگی باربد در حوزه ی 

ه باربد ربطی ندارد، ربط دارد به بيست و ادبيات، ب

ھفت سالگی نسلی که دارد به سی سالگی 

می رسد و وارد جھانی می شود که ھنوز کشف 

نشده است، ھمجنسگرایی نسل قبل تر، ھنوز 

تجربه ی سی سالگی و چھل سالگی را به نسل 

پس از خود منتقل نکرده است، راھی را برای این 

  . نسل ھموار نکرده است
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  اما چه ارتباطی این شعر، با بيست و ھفت سالگی باربد دارد؟ 

  . ھيچ ارتباطی

قتی در کنار دو قطعه ی دیگر در وب3گ ھای باربد قرار داده می شود، و در کنار مجموعه ی شعرنوشته ھای باربد، ارتباط مستقيم اش را این شعر، و

بيست و ھفت و بيست و ھشت سالگی باربد در حوزه ی ادبيات، به باربد ربطی . وارد حوزه ی ادبيات می شود. با شخص باربد از دست می دھد

دارد به بيست و ھفت سالگی نسلی که دارد به سی سالگی می رسد و وارد جھانی می شود که ھنوز کشف نشده است،  ندارد، ربط

ھمجنسگرایی نسل قبل تر، ھنوز تجربه ی سی سالگی و چھل سالگی را به نسل پس از خود منتقل نکرده است، راھی را برای این نسل ھموار 

  . نکرده است

چرا؟ این چرا . ر شدن به ھمان اندازه ی نگرانی قدم گذاشتن به جاده ھای ناشناخته ی سی سالگی، دلھره آور استشاید بشود گفت نگرانی پي

دلداری دادن . اما ھنوز بخش دیگر کامنت ھا باید به کيفيت شعر می پرداخت و نه به باربد. می توانست بخشی از کامنت ھا را به خود اختصاص دھد

برای بھا دادن به این ادبيات، باید باربد را از باربد شب جدا بدانيم و دقت کنيم که ما با باربد درددل . باربد با باربد شب استبه باربد، اشتباه گرفتن 

وب3گ شعرش /می کنيم چون دوست ماست، اما با باربد شب درد دل نمی کنيم، نمی شناسيمش، با او چای نخورده ایم، فقط از پشت کتاب شعر

  .رده ایمبا او دیدار ک

  

را می خوانيم و صحنه ای که چيده شده را می بينيم و می " بيست و چھار سال پيش در چنين روزی"این بی ارتباطی موقعی آشکارتر می شود که 

جنسگرا دانيم این صحنه در ھيچ کجای جھان اتفاق نيفتاده است، اما دستی آن را نوشته که نگران تولد پسرھای ھمجنسگرا در دامن جامعه ی ھم

ھراس بوده است؛ سال ھای سال است کسانی به دنيا می آیند که سرنوشت شان شاعر را نگران می کند، و انزوایشان برای شاعر موضوع 

 شاید این دغدغه دقيقا به این دليل باشد که باربد عين ھمين تجربه را از سر گذرانده و ھمراه این نسل برای تولد و تکامل در جامعه. دغدغه است

تن، ای ھمجنسگرا ھراس انزوایی را تحمل کرده، اما این دليل خوبی برای خواننده ی متن در ھمذات پنداشتن باربد با باربد شب نيست، با این م

  . خواننده باید از مسير دیگری، و خودش، ھمذات پنداری کند

  . دیگهو البته یه خورده چيزای  دھانبچه ی شما دو تا گوش و دو تا چشم داره با یه 

  . دھن و دماغ یه گردو... چشم چشم دو ابرو 

  ببيند؟   آیا پرستار داستان باربد شب به ھمين خاطر این جمله را این ھمه تکرار می کند تا پدر خانواده را وادار کند در این نقاشی، شکل آدم را

د بی توجھی کرده؟ یا دليل آن است که با دقت در ساختگی که در کنار کلمه ھای محاوره، بيجا نشسته، دليل این است که بارب" دھان"و این 

  نوشتن جمله ی پرستار، ساختگی بودن صحنه را به چشم بکشد؟ 

  . فرقی نمی کند

مھم این تکرار وردگونه است که باید آنقدر تکرار شود تا فھميده شود که بچه ی شما، بچه ی شماست، بچه ی شما، بچه ی شماست، و واقعيت 

  برای ھر سه نفر ؟. و این درد بيست و چھار سال طول می کشد. این بچه که بچه ی شماست، یک پسر ھمجنسگرا است این است که

  

  بيست و چھار سال پيش در چنين روزی

  باربد شب

  

  بيمارستان – 1360اردیبھشت  3

  

 ."ولی آقای دکتر من درد ندارم" - 

 ."دو سه ساعت دیگه درد شروع ميشه. وقتشه جانم" - 

  .ساله ھنوز تموم نشده 24دردی که . عت بعد شروع شدو دو سا

  

بچه ی شما دو تا گوش و دو تا چشم داره با یه دھان و . تبریک می گم" "پسره یا دختر؟. "به سمت پدر بچه می رود. خانم پرستار بيرون می آید

  ."البته یه خورده چيزای دیگه

*  

راستی ... صد سال تنھایی، شازده کوچولو، دميان. مت صدای مادرش را ھم می شنودبه زح. وقتی جذب یک کتاب می شود، سر با| نمی آورد

  به نظر شما گوسفند گل رو خورده؟
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*  

بچه ی شما دو تا گوش و دو تا چشم داره با یه دھان و . تبریک می گم" "پسره یا دختر؟. "به سمت پدر بچه می رود. خانم پرستار بيرون می آید

  ."دیگهالبته یه خورده چيزای 

*  

. فقط باید قدم زد و گوش داد. فرقی نمی کند زخمه ی گيتار راجرز واترز باشد یا تحریرھای در اوج شجریان. بعضی از صداھا اصالت آسمانی دارند

  "چته ھی دور سالن دور می زنی؟. خوب بشين یه گوشه نوارتو گوش کن. اعصابمو خورد کردی پسر.  "گاھی ھم گریه

*  

بچه شما دو تا گوش و دو تا چشم داره با یه دھان و . تبریک می گم" " پسره یا دختر؟. "به سمت پدر بچه می رود. رون می آیدخانم پرستار بي

  ."البته یه خورده چيزای دیگه

*  

اليت می کنيد با بقيه باید یه فرقی بين شما که اینھمه فع. ما از شما انتظار بيشتری داریم. مسأله این نيست که این کار تو مدرسه جرمه یا نه"

  !البته یه فرق ھایی وجود داره" باشه یا نه؟

*  

بچه ی شما دو تا گوش و دو تا چشم داره با یه دھان و . تبریک می گم" "پسره یا دختر؟. "به سمت پدر بچه می رود. خانم پرستار بيرون می آید

  . "البته یه خورده چيزای دیگه

*  

اینقدر می نویسی دستت خسته نمی . بازی کنی؟ خوب بذار ھفت سالت بشه تو ھم می ری مدرسه دیگه تو چرا نمی ری بيرون با بچه ھای"

  .بعضی وقت ھا که آدم به گذشته نگاه می کنه می بينه این دست نيست که خسته می شه" شه؟

*  

ما دو تا گوش و دو تا چشم داره با یه دھان و بچه ی ش. تبریک می گم" "پسره یا دختر؟. "به سمت پدر بچه می رود. خانم پرستار بيرون می آید

  ."البته یه خورده چيزای دیگه

*  

..." ولی قبول داری که تو این عشقی که تو داری آدم به ھيچ جا نمی رسه؟ تا کی می خوای عاشق یه . ببين من می دونم عشق تو پاکه"

  .دیروز، امروز، فردا، ھميشه

*  

بچه ی شما دو تا گوش و دو تا چشم داره با یه دھان و . تبریک می گم" "پسره یا دختر؟. "در بچه می رودبه سمت پ. خانم پرستار بيرون می آید

  ."البته یه خورده چيزای دیگه

*  

ولی ھيچ . اما روزی در می یابی که ده سال را پشت سر گذاشته ای. و امروز ھنوز وقت برای کشتن ھست. تو جوانی و زندگی طو|نی است"

و تو می دوی و می دوی تا جبران روزھا را بنمایی و به . تو صدای شليک اسلحه را نشنيده ای. گفته کی شروع به دویدن کنیکس به تو ن

خورشيد تقریبا ھمان خورشيد سابق است، این . و عجله دارد تا دوباره پشت سر تو بيرون بياید. اما خورشيد دارد پایين می رود. خورشيد برسی

  )پينک فلوید. آلبوم نيمه تاریک ماه. قسمتی از ترانه زمان..." (نفس کمتری داری و یک روز به مرگ نزدیک تری. شده ایتو ھستی که پيرتر 

*  

  ."بچه ی شما یه پسر ھمجنسگراست. تبریک می گم" " پسره یا دختر؟. "به سمت پدر بچه می رود. خانم پرستار بيرون می آید
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  قيام سی و سوم

  باربد شب

  

  :ان ذکر است کهشای

  اگر چه بيست و شش سنگ

  سرگردان مانده اند

  در راه 

  نا اميدانه

  سنگ بيست و ھفتم را پرتاب می کنم

  

  به سوی جنوب آرزوھایم

  اميدوارانه

  

  :شایان ذکر است که

  غوره ھای روی دیوار بلندی

 -که کاش کوتاه بود -

  اگر چه

   - مویز نشده-

  حلوای آنچه دوست داشتم باشم، شده 

  نم

  به انگور می اندیشم

  و به شراب انگور

  

  :شایان ذکر است که 

  اگر سرھنگ بونندیا از ماکوندو

  سی و دو بار قيام کرد

  و در ھمه ی آن ھا شکست خورد

  ھنوز زمان بود 

  برای قيام سی و سوم

  که قيام نکرده

  شکست خورد

  

  :شایان ذکر است که 

  اگر تابستان ھشتاد و چھار

  تا 

  پنج تابستان ھشتاد و

  ..استرس، ترس، مترسک 

  اکنون اردیبھشت ھشتاد و شش است

  و ھوا خوب

  

  :شایان ذکر است که 

  دوستی اگر رفت
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  دوست جدید

  فرصتی اگر رفت

  فرصت جدید

  و زمانی اگر رفت

  خاطرات بد زیادند

  خاطرات خوب ھم

  

  و 

  :شایان ذکر است که 

  امروز روز سوم اردیبھشت است

  رمبيست و شش خانه ی ساخته دا

  می فروشمش 

  ارزان

  خانه ی بيست و ھفتم را می خواھم بسازم

  آجر اضافه دارید؟

  :نا پی نوشت 

  تولدم مبارک

  پس

******  

 
  

آنچه قيام سی و سوم را از سایه ھای مدام ، با آن خفقان نفس گير که مثل بختک روی تمامی سال ھای تا بيست و ھفت سالگی و بعد از آن 

ھمه ی چيزھایی که "ضرباھنگ شعر است که محکم است و در مقابل یأسی که در متن شعر و در حسرت از دست رفتن افتاده متفاوت می کند 

، علم می شود و در سر ھر بند موضوع با اھميت دیگری را به یاد می آورد که شاید شاد نباشد اما "دوست داشتم باشد

  .تولدم مبارک، پس... شایان ذکر است که : حواس را به خود می کشد و از سکوت و سکون بيرون می کشاند

  

فضای . ، به موضوع خود نزدیک تر  و در نتيجه زیباتر است"بيست و چھار سال پيش از این"اما در بين این سه قطعه، 

اگر فقط ھمين جمله، . داستان، با دقت برش ھای تصویر و خ3صه گویی در روایت، تصویر زنده تری را روی صفحه می گذارد

حذف نمی شد، " داد"، به قرینه ی "کرد"و  ، "گاھی ھم گریه. فقط باید قدم زد و گوش داد" دقت بيشتر نوشته می شد، با

  . دقت باربد در ترسيم صحنه کامل می شد

  

و تکامل ھمان نسلی در این سه قطعه باربد شب به تولد : در این سه قطعه، باربد به تولد باربد اشاره نمی کند، شاید بشود به این شکل ھم گفت

دغدغه . دنگاه می کند که در برای این پست کامنت گذاشته اند و به او اطمينان داده اند که ھنوز جوان است و ھنوز بيست و پنج ساله به نظر می آی

ی مجازی و واقعی به مرز پنجاه و یا حرکتی از آن دست که تا پيش از آن که این نسل در انزوای خانه ھا. دقيقا باید ھمين باشد، متوقف کردن زمان

ھای اول بشناسند و درک کنند و راه ھای ھم نشينی با فرزند  سالگی برسد پدر و مادرھا یاد بگيرند بچه ھای ھمجنسگراشان را از ھمان سال

تعيين کرده که بھتر است به دوش آیا زیادی در |ب3ی متن فرو رفتن است اگر بگویيم باربد شب برای پرستار مسئوليتی . ھمجنسگرا را یاد بگيرند

  نویسندگان این جامعه باشد؟ 

 پست مدرنمثل با وجود این، و با وجود این حساسيت شاعرانه در ترجمه ی بعضی از زوایای دنيای ھمجنسگرایان تھران، و با وجود کارھای استواری 

، قطعه ی می درخشد باربد شب با یک شعر ، تکاپو استمند تداوم و تاریخ به لحظه ی امروز ھم نيازو با وجود این که واگویه ی دستھای من،  و

  ".  ثانيه ھا" ھولناک

.  

  ساقی قھرمان

 2008آگوست 
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  مادر جنبش حقوق ھمجنسگرایی )1996- 1907( اولن ھوکر

Evelyn Hooker  

www.glbtq.com  

  ساعی

نام ) 1957(» انطباق ھمجنسگرای آشکار مردانه«است که معروف ترین مقاله اش،  روانشناس امریکایی لن ھوکراو

دارد؛ وی آزمون ھای روانشناختی ای را تنظيم کرد که ھمجنسگرایان و دگرجنسگرایان را گروه بندی می کند و بر 

ھمجنسگرا نبود، اما مطالعات پيشگامانه وی  خوداو  .اساس این آزمون ھاست که کارشناسان اجازه می یابند افراد ھمجنسگرا را مشخص کنند

ھمجنسگرایی را به چالش کشيد و سپس راه را برای جنبش حقوق » بيماری«، الگوی 1960و  1950درباره ھمجنسگرایی مردان در دھه ھای 

  .او به خاطر دانش پژوھی و دفاع مستق3نه، قھرمان اجتماع دگرباشان است. ھمجنسگرایی مدرن ھموار کرد

آن مردان  .تدریس می کرد با چند تن از ھمجنسگرایان دوست شد، و آنھا وی و شوھرش را با دیگر مردان ھمجنسگرا آشنا کردند UCLAی در وقت

  .، و مشاغل دیگره، مھندس، ھنرمند، فروشندهاستاد دانشگاه، نویسند ند از قبيلبود ی گوناگونو سرگذشت ھا متنوع مشاغلدارای ھمجنسگرا 

 تحقيق موضوع او. درباره جمعيت غيربالينی ھمجنسگرایان تحقيق می کرد و بود از دانشجویان ھوکر ھمين ھمجنسگرایان ویکی از این م فرام، اس

مطالعه کنی، ھمجنسگرایانی را مطالعه کنی  رامن نظير این رسالت علمی توست که مردمی «: فرام به ھوکر گفت. را با ھوکر در ميان گذاشت خود

کریستوفر ایشرود، نویسنده مشھور ھمجنسگرا، که » .دارندروانپزشک ننياز به مراجعه به اجتماعی شان را خيلی خوب انجام می دھند و که کارکرد 

  .تشویق کرد و با اجتماع مردان ھمجنسگرای لوس انجلس آشنای اش کرددر این زمينه ھمسایه ی ھوکر بود نيز وی را 

یارانه ای از طرف  1954او در . را مطالعه کندبودند شغلی موفق  ی که در زمينه یقمند شد که ھمجنسگرایانھوکر پيشنھاد دوستش را پذیرفت و ع3

  .منتشر شد 1957نتيجه ی این بررسی در ؛ این مطالعات را به انجام برساندسسه ملی بھداشت روانی دریافت کرد تا ؤم

این مطالعه، ھم تشخيص ھای . ربالينی است، اولين مطالعه در نوع خودش بوداین مطالعه، که پژوھشی تجربی درباره مردان ھمجنسگرای غي

  .اخت3|ت تنظيمی در افراد ھمجنسگرا را به پرسش می گيرد و ھم عينيت عالمان اجتماعی را

رباره فساد و تباھی ھای روانشناختی استاندارد وی را انجام دادند تا مشخص شود که آیا تفکر مرسوم د ت کردند و آزمونأدوستان ھوکر جر

ھا  ھم در بين آنھا بود؛ ھوکر این آزمون "رورشاخ"ھوکر سه آزمون را با ھم به کار گرفت که آزمون لکه ھای جوھر . ھمجنسگرایی درست است یا نه

این . دسته بندی نشده بودند را برای افراد ھر دو گروه ھمجنسگرا و دگرجنسگرا به کار بست، و این دو گروه از نظر ميزان ھوش و سن و دیگر عوامل

احتما| افراد ھمجنسگرا به خاطر آسيب ھایی که گمان می شد دارند باید . ھا از طرف انجمن استادان بھداشت پزشکی و روانی پذیرفته شد آزمون

  .تفاوتی را نشان می دادند

 نفرھا، تشخيص دھد کدام یک از این شصت  روی نتایج آزمونھوکر، نتایج پژوھشش را به سه کارشناس برجسته تحویل داد و از آنھا خواست که از 

ھوکر ھمچنين از آن سه کارشناس خواست که مشخص کنند کدام افراد ھمجنسگرا ھستند؛ ھيچ چيزی روی . دارای اخت3ل روانپزشکی است

این سه . به این سه کارشناس گفته نشد پرونده ھا اع3م نمی کرد که چه کسی این آزمون را پر کرده است و انگيزه نھانی این پژوھش نيز

این کارشناسان . بھتر از دیگران ھستند ه نيزکارشناس نتيجه گرفتند که مردان ھمجنسگرا در سازگاریافتگی و تنظيم شدگی، ھيچ کم نداشتند و گا

  .نتوانستند ثابت کنند که کدام یک از افراد این پژوھش ھمجنسگرا بوده است

؛ ع3وه بر آن، این تلقی کند خطامی داند، ضرورتا از نظر روانی دچار اخت3ل  را فرضيه ای که ھمجنسگرایانث شد که باعاین پژوھش نتيجه ی 

پژوھش پيشنھاد کرد که چنين تشخيص ھایی از اخت3ل روانی ممکن است بر پایه واقعيت عينی استوار نباشد، بلکه ممکن است بر اساس کليشه 

  .باشندھای کوچه بازاری پا گرفته 

و نباید فرض کرد . ھوکر از پژوھش خویش نتيجه گرفت که الگوھای ھمجنسگرایی به ھمان ميزان متنوع و پيچيده ھستند که الگوھای دگرجنسگرایی

  .که می توان ھمجنسگرایان را از دگرجنسگرایان از نظر ميزان انطباق ھيجانی و روانشناختی به راحتی تشخيص و تميز داد

آنچه که پذیرفتنش دشوار است این است که برخی : "در نتيجه گيری از یافته ھای تحقيقش می نویسد) 1957(خویش  ھوکر در مقاله
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از افراد عادی ای که دگرجنسگرا نيز در الگوھای جنسی، در الگوھای دیگر  نه تنھاافرادی خيلی عادی باشند، که  ممکن استھمجنسگرایان 

افراد کام3  ممکن استبرخی از ھمجنسگرایان  –و من نمی دانم آیا پذیرفتنش سخت است یا نه که  –یا . ھستند قابل تشخيص و تميز نباشند

  ."وا|یی باشند؛ نه فقط عاری از آسيب روانی باشند بلکه در سطح با|یی نيز کارکرد داشته باشند

ود، بخصوص برای روانپزشکانی که به طور عمده در نظریه ھای ھای متعاقب ھوکر بسيار مجادله آميز و چالش برانگيز ب نتيجه این پژوھش و پژوھش

ھای ھوکر حمله ور شدند به  روانکاوان فرویدی ای نظير ایروینگ بيبر و چارلز ساکرایدز به نتيجه گيری.  بيماری ھمجنسگرایی کار و تحقيق می کنند

  .این خاطر که کار ھوکر اعتبار روانکاوان را زیر سئوال برده است

اھميت نھایی این مجموعه پژوھش ھا این است که توانست جلوی ھر . ھوکر برنده شد و سرانجام دیدگاه علمی اش پذیرفته شد ریه ینظاما 

  .کوششی را بگيرد که می خواھد در علوم عينی اجتماعی افراد ھمجنسگرا را بيمار و آسيب زده ببيند

که به  دوره دکترای  بودزنی  11یکی از . در دانشگاه کلورادو درس خواند. از دنيا رفت 1996وامبر ن 18به دنيا آمد و در  1907در دوم سپتامبر اولن ھوکر 

. در اوایل کار خود، زیاد به روانشناسی ھمجنسگرایان ع3قمند نبود .دکترایش را گرفت 1932روانشناسی دانشگاه جان ھاپکينز وارد شد و در سال 

با  1937ن ماریلند، به بيماری سل دچار شد و یک سال در آسایشگاه آریزونا بستری گشت و پس از آن در اما پس از یک سال تدریس در کالج زنا

به پژوھش در ھيستری جمعی که از بازگشت ظفرمندانه ی ھيتلر بود که در آنجا . سسه روان درمانی برلين ثبت نام کردؤبورسيه به اروپا رفت و در م

پرداخت و زمينه ی کارھای بعدی وی در ارتباط با رمان درمانی و  ناشی شده بود) ات سوسياليسم اتریشیدموکر( Anschlussبه برلين پس از 

را با خرده فرھنگ  اویکی از صميمی ترین دانش جویانش، سام فرام، . بودآموزگار  UCLAدر  1942ھوکر در طول دھه .ھمجنسگرایان ایجاد شد

ایط اجتماعی و اخ3قی و علمی دوره ی پس از جنگ، ھوکر روز به روز بيشتر پی برد که غالب مردان به رغم شر. ھمجنسگرایان آن زمان آشنا کرد

ھوکر تا دو دھه بعد به کرسی استادی  .ھمجنسگرا از نظر اجتماعی سازگاریافته و ھماھنگ ھستند و این را می تواند با آزمون ھای علمی ثابت کند

طيف وسيعی از خوانندگان را به خود جلب کرد، و جنبش حقوق ھمجنسگرایان، مباحثی که وی  1960ھه کارھای ھوکر در د. کامل دست یافته بود

، مدیر مؤسسه ملی 1967برای سخنرانی به اروپا دعوت شد و در  1961ھوکر در . مطرح می کرد را مورد استفاده قرار داد و از آن سود جست

انتخاب . اره کارھایی ارائه دھد که این مؤسسه باید در برخورد با مردان ھمجنسگرا انجام دھداز وی خواست تا گزارشی درب) NIMH(بھداشت روانی 

اینور و آنور  1970ليف در أ، چاپ این گزارش را به تأخير انداخت و به ناچار بدون حق ت1969در ) سی و ھفتمين رئيس جمھور امریکا(ریچارد نيکسون 

جوانه . ز ھمجنسگرایی شد و توشه حقوق برابر برای مردم ھمجنسگرا و دگرجنسگرا را به ھمراه داشتاین گزارش موجب جرم زدایی ا. منتشر شد

تا به بيماران خصوصی، که بيشتر سالگی از پژوھش دست کشيد  63ھوکر در .جنبش حقوق ھمجنسگرایی با این گزارش سریع تر رشد کرد

ه ھایی درباره ی دوستان ھمجنسگرای خویش جمع آوری کرده بود، اما احساس می ، ھوکر داد1954اگرچه از .ھمجنسگرایان بودند رسيدگی کند

گروه اول منحصرا : او دو گروه از مردان را انتخاب کرد .کرد که این داده ھا ارزش علمی اندکی دارد؛ پس به جمع آوری علمی داده ھا مبادرت ورزید

ھمين مشکل را در یافتن مردان . جمن متاچين تماس گرفت تا مردان ھمجنسگرا را پيدا کنداو با ان. ھمجنسگرا بودند و گروه دوم منحصرا دگرجنسگرا

از  پژوھش ھای خودبرای .ھوکر، خانه اش را محل مصاحبه ھا ساخته بود تا ناشناس بودن افراد مصاحبه شونده حفظ شود. دگرجنسگرا نيز داشت

، و آزمون )MAPS(، آزمون داستان پردازی از روی عکس )آخر داستان از روی عکس ھا حدس زدن( TAT: سه آزمون متفاوت روانشاختی استفاده کرد

. پرونده ی بی نشان روانشناختی ارائه داد 60ھوکر، پس از یک سال کار و ت3ش، گروھی مشتمل بر سه کارشناس ارزیاب و .لکه ھای جوھر رورشاخ

اول از ھمه با برونو کلوپفر تماس گرفت .کند تا از تعصبات و پيش داوری ھا اجتناب کرده باشداو تصميم گرفت که تفسير این نتایج را به دیگران واگذار 

ھوکر می خواست ببيند کلوپفر می تواند جھتگيری جنسی افراد را از روی نتایج آزمون ھای پژوھش وی تشخيص دھد یا . که کارشناس رورشاخ بود

شش ماه طول کشيد تا مشخص شود که ھر . پرونده را تجزیه و تحليل کرد 60، این MAPSق آزمون بعدا، ادوین شنيدمن، خال.و کلوپفر نتوانست. نه

سومين کارشناس، دکتر مورتيمر مایر که مطمئن بود می تواند، به .دو گروه ميزان با|یی از شباھت را در آرایش روانشناختی شان نشان می دھند

  .ز یکدیگر بازشناسدرغم تحليل ھای دو کارشناس دیگر، دو گروه را ا

  .اما ارزیاب سوم نيز اع3م کرد که ھيچ تفاوتی بين اعضای دو گروه نيست

اجتماعی ای بود که درباره اجتماع علوم نخستين عالم او  .ش را در مقاله ای در انجمن روانشناسی امریکا به چاپ رساندا ھوکر نتایج پژوھش

  .ھمجنسگرایان پژوھش کرد و نوشت

جر به تغييراتی در نگرش و توجه انجمن روانشناسی به ھمجنسگرایی شد و ھمچنين در تصميم انجمن روانپزشکی امریکا مبنی بر مطالعات وی من

  .ھای ھوکر نگرش جامعه را عوض کرد در کل نيز، پژوھش. تاثيرگذار بود 1973ھا در  زدودن ھمجنسگرایی از فھرست بيماری
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  اییپژوھش اولن ھوکر و ھنجارسازی ھمجنسگر

  تاليف توماس لندیس

رفتار جنسی انسانی " متغيير بھنجار"مردم آمریکا را متقاعد سازند ھمجنسگرایی یک  دوذترین چھره ھایی است که توانستناولن ھوکر از جمله پرنف

ياری را در خود دارد که ، منابع بس)Projective Techniques ،1957 ،21 ،18 -31نشریه " (انطباق ھمجنسگرای آشکار مردانه"پژوھش وی، . است

  .نشان می دھد ھمجنسگرایی بيماری نيست، که نشان می دھد ھمجنسگرایان به اندازه دگرجنسگرایان از اخت3|ت روانی عاری ھستند

فراھم می آورد  ھا در مواردی کيداتی نه تنھا راھشان را به متون روانشناسی استاندارد باز کرده اند بلکه اساسی علمی برای تصميم گيریأچنين ت

بع3وه، وقتی . مربوط است) مثل مدارس، پليس و وزارتخانه ھا(ھای مشخص دولتی  که به قانون لواط و ممنوعيت اشتغال ھمجنسگرایان در بخش

مباحثی درباره ھمجنسگرایی مطرح می کند، افرادی که می خواستند ھمجنسگرایی را از فھرست اخ3|ت روانی  1973انجمن روانپزشکی امریکا در 

  .حذف کنند آثار اولن ھوکر را ھمچون سند و مدرک به کار می بردند

امروزه . از نظر ناظرین و فعا|ن، به این مباحث پایان داد که آیا ھمجنسگرایی در رابطه با افراد دیگر و در جامعه، ناھنجار است یا نهتحقيق ھوکر، 

 است، بی آنکه بدانند این نظر به مقدار زیادی از یک تحقيق" سالم"و " ھنجار"بسياری از امریکایی ھا این نظر را پذیرفته اند که ھمجنسگرایی 

  .علمی نشات گرفته است

  :اما به رغم سر و صدای زیادی که درباره تحقيق ھوکر بر پا شد، چند نکته وجود دارد که از زیر دست طرفداران و مشوقين ھوکر در رفته است

بلکه به فعا|ن  ، برای سنجش پایایی ھمجنسگرایان، از روش نمونه گيری تصادفی استفاده نکرده است،)1957(اولن ھوکر، در گزارش اش . 1

افرادی که اھداف . ھمجنسگرا اجازه داد تا ھمجنسگرایانی را دعوت به ھمکاری کنند که تز ھوکر را بازنمایی می کنند و نه یک نوع آسيب و بيماری را

  .تز را در خود نداشتند از نمونه ھای نھایی حذف شدند

  .گرجنسگرا، با جزئيات مطرح نشده استگزارش منتشرشده ھوکر درباره نحوه انتخاب آزمودنی ھای د. 2

  .هشش تا از آزمودنی ھای تحقيق ھوکر، یعنی سه تا از ھر دو گروه، در نوجوانی ھم رفتار ھمجنسگرایانه داشته اند و ھم رفتار دگرجنسگرایان. 3

  .که ص3حيت و دقت وی را پایين می آورد به ریاضی چندین خطا مرتکب شدهھوکر، در محاس. 4

نکوشيد که ثابت کند ھمجنسگرایان به ھر صورت ھنجار ھستند، و تحقيق وی نيز از این ایده حمایت نمی کرد که گروه ھمجنسگرایان ھوکر . 5

  .ھمانند گروه دگرجنسگرایان پایا و ثابت ھستند

  .ی آزمون رورشاخ شدھوکر نسبتا در آزمون رورشاخ بی تجربه بود، و این بی تجربگی منجر به اشتباھاتی در مدیریت و ارزیاب. 6

که از آزمودنی ھا می خواھد تا روایتی داستانی از  –) MAPS(و آزمون داستان پردازی از روی عکس ) آزمون ادراک موضوعی( TATدر مورد آزمون . 7

ھمجنسگرایانه  ھمجنسگرایان نمی توانستند در گزارش ھای خيالی شان، خود را از فانتزی ھای –عکس ھای نمایش داده شده به دست دھند 

را برای مشخص کردن جھتگيری جنسی  MAPSو  TATھای  به ھمين خاطر، ھوکر ماھيت تحقيق را عوض کرد و از داوران نخواست که آزمون. بازدارند

  .آزمودنی به کار بندند، تا تفاوت ھا از این روایت ھا بر م3 نشود 60ھر 

  .متوجه شویم، بررسی تاریخچه آن کمک کننده استبرای اینکه ماھيت بحث بر سر تحقيق ھوکر را کام3 

  

تحقيق درباره ھمجنسگرایان در مسير رشد منطقی حرفه اولن ھوکر به عنوان یک روانشناس نبود و نه حتی در مسير رشد منطقی یک کنجکاو 

دیگر انسان ھا کارکرد و رفتار ھنجار داشته صرف نظر از این، ھوکر تحقيق را کرد تا ثابت کند که ھمجنسگرایان می توانند مانند . علمی بی طرف

فرضيه ھای من چگونه می توانست چيز دیگری باشد؟ من این مردان را دیده بودم و ھيچ بيماری روانی ای در «ھمانطور که خودش می گوید . باشند

  )1(» .رفتار آنھا مشاھده نکرده بودم

م فرام، ھوکر را متقاعد می سازد تا این ایکی از آنھا، س –نسگرایان لوس انجلس داشت ھمان دوستانی بودند که ھوکر در اجتماع ھمج" این مردان"

به رغم این واقعيت که ھوکر در ) 2(» ما حا| می خواھيم بگذاریم تو ما را ھمانجور که ھستيم ببينی«فرام به ھوکر گفته بود . تحقيق را انجام دھد

تحقيقش را انجام داد، و به ھمراه گزارش کينسی، تبدیل به اسحله ای درجه یک شد در دستان جنبش حوزه رفتار انسانی، تجربه بالينی نداشت، او 

  .حقوق ھمجنسگرایان
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مھم است که نحوه برنامه زیری و انجام تحقيق ھوکر را با دقت بررسی کنيم، تحقيقی که بودجه اش را موسسه ملی بھداشت روانی دولت فدرال 

. ان نتوانستند گزارش ھوکر را بادقت بخوانند و روش و یافته ھای وی را تعمدانه تحریف کردند تا به اھداف آنھا نزدیک شوداعضای ناظر. تقبل کرده بود

  .حا| به این می نگریم که ھوکر چگونه تحقيق کرد و چه یافت
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  معرفی وب سایت گروه مطالعات آمریکا 

  مراد

راه اندازی شده است حاصل ت3ش جمعی از دانشجويان ارشد رشته مطالعات ) 2007اکتبر ( 1386آمریکا که در مھر ماه  وب سایت گروه مطالعات«

این مجموعه سعی دارد تا تصویری واضح، بی طرف، و منطقی از  .آمريكا و کارشناسان آشنا به حوزه ھاي مختلف آمریکا در داخل ایران می باشد

. درباره ی خویش ارائه داده است" گروه مطالعات آمریکا"این چند جمله بخشی از توضيحی است که » .می شود ارائه دھد آنچه ایا|ت متحده ناميده

مریکا اما در ميان مقا|ت و نوشته ھایی که درون وب سایت این گروه می تواند دید، سه نوشتار وجود دارد که به بررسی وضعيت ھمجنس گرایی در آ

نوشته ی جواد راد، و " ھمجنس گرایی و تأثيرات آن در جامعه آمریکا"، حسين رضاخواهنوشته ی " ه ھمجنسگرایی در آمریکاتاریخچ"می پردازد؛ 

بدون تردید، سخنرانی رئيس جمھور ایران، . ... است مھدی بخشی و امير صفرینوشته ی " ھمجنس گرایی در آمریکا و تاثير آن بر جھان و ایران"

ر دانشگاه کلمبيا و ناکامی سياسی وی در پاسخگویی به سئوا|ت مجری برنامه، و صد البته رسوایی بين المللی و دیپلماتيک محمود احمدی نژاد، د

از " ھمجنس بازی"وی، یکی از انگيزه ھای این گروه برای مطرح کردن بحث ھمجنس گرایی و توضيح در این زمينه بوده است؛ این گروه با پرداختن به 

" آمریکایی"شند از آن یک رسوایی و بدنامی بسازند و به زمين حریف شوت کنند و از یک طرف خود پرسش را به چيزی بی اھميت و یک طرف می کو

اگر نوشتارھای یک و دو، یعنی نوشتارھایی که به تاریخچه و تاثيرات ھمجنس گرایی می پردازد را بخوانيد به این حرف خواھيد رسيد؛ در (بدل سازند 

سعی در تمسخر ھر چه بيشتر " به اصط3ح"و " بچگانه"رھا که چيزی جز ترجمه ی منابع اینترنتی نيست، با اضافه کردن توصيف ھایی مثل آن نوشتا

روند حقوق بشر در آمریکا دارند و مثل ھميشه می خواھند با حقوق بشر خواندن ھمجنس گرایی مخالفت کنند، و برای این مقصودی که دارند، 

ا از حقوق ھمجنس گرایان را سندی برای گفته ی خود می آورند و البته به این بسنده نکرده و تمام کوشش ھایی که برای حمایت از حمایت آمریک

. تا بتوانند روی شکست دیپلماتيک رئيس جمھور ایران ماله بکشند) ھمجنس گرایی در ابعاد مختلف صورت می گيرد را کار این شيطان بزرگ می داند

ما در این شماره چراغ، مقاله ی سوم را آورده ایم که به طور مستقيم . اله ی نخست را می توانيد در وب سایت این گروه پيدا کنيد و بخوانيددو مق... 

  .به موضوع ھمجنس گرایی در ایران پرداخته است

 

  ھمجنس گرایی در آمریکا و تاثير آن بر جھان و ایران

  مھدی بخشی و امير صفری

  1378تير 

  

ای دست یابی به فھم درستی در باره ی ارتباط ھم جنس بازی در ایا|ت متحده و تاثير آن بر سایر کشور ھا و به ویژه ایران، باید بر
  . نگاھی به وضعيت ارتباط حقوق بشر، دموکراسی و آزادی مذھب در آمریکا و تاثير آن ھا بر سایر کشورھا داشت

این مطلب را می توان با نگاھی به جم3ت اول . در عرصه ی حقوق بشر در جھان می داندبی شک آمریکا خود را یکی از پيش گامان 
  : در یافت 1776اع3ميه استق3ل در سال 

ما این حقایق را واضح و مبرھن می دانيم که ھمه ی انسان ھا یکسان خلق شده اند و به ھمه ی آنھا حقوق مسلم و جدا نا "
و برای . از جمله ی این حقوق، حق زندگی، آزادی و حق کسب خوش بختی است. استشدنی ای توسط خالقشان داده شده 

  ..." کسب این حقوق دولت ھایی در ميان مردم تشکيل می شود که قدرتشان را از مردم می گيرد 

طرفی در سطح بين از . ھمان طور که دیده می شود، اولين جم3ت این اع3ميه با باز شماری برخی از حقوق انسان ھا آغاز می شود
جالب است . المللی، ایا|ت متحده نقش محوری در ایجاد سازمان ملل و نگارش و تصویب اع3ميه جھانی حقوق بشر داشته است

توسط مدیسن،  1791بدانيد که اع3ميه ی جھانی حقوق بشر، تا حد زیادی با الگو برداری از منشور حقوق آمریکا که در سال 
  . ایا|ت متحده، تدوین شده بود ، نگاشته شده استچھارمين ریيس جمھور 

  . دفاع کند –البته در جایی که با منافعش در تضاد نباشد  -بنا بر تمام این د|یل ، آمریکا خود را محق می داند از حقوق بشر در دنيا 

حکومت خود را اولين حکومت دموکراتيک آن ھا . در مورد دموکراسی نيز ، ایا|ت متحده داعيه ی حمایت جھانی از دموکراسی را دارد
در راستای پيگيری ھمين ادعا، .) به وقوع پيوست1789و پيش از انق3ب فرانسه در سال 1776انق3ب آمریکا در سال (جھان می دانند

ل آغاز جنگ در حتی جرج بوش یکی از د|ی. ایا|ت متحده از انق3ب ھای رنگين در کشور ھایی مانند گرجستان و اوکراین حمایت کرد
ما به ھدف استراتژیک خود که ھمان ایجاد عراقی "اع3م کرد که  2006او در سال . عراق را، آوردن دموکراسی به آن کشور اع3م کرد
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  ."دموکراتيک است متعھد ھستيم

، را برای ایجاد و »ميلنيم چلنج اکونت«بوش، برنامه ھای دو جانبه و چند جانبه ، ھمچون برنامه ی دولت ھای آمریکا، به ویژه دولت 
ميليارد د|ر را برای ارتقای دموکراسی در جھان 1.5ھمچنين دولت بوش مبلغ . پيشبرد دموکراسی در جھان در پيش گرفته است

ھمچنين دولت ھای آمریکا از زمان . بودجه کمک مالی دریافت کرده اند تاکنون دوازده کشور از این. در نظر گرفته است 2008درسال 
به طور کلی ایده ی گسترش دموکراسی پس از جنگ جھانی اول که . ریگان ، بوش پدر و کلينتن در صدد گسترش دموکراسی بوده اند

  .ست خارجی آمریکا بوده استجنگيدند، در راس سيا" برای امن کردن دنيا به منظور توسعه ی دموکراسی "آمریکایی ھا 

این موضوع به . با توجه به مطالب گفته شده، تصور این موضوع که امریکا در پی گسترش آزادی مذھب باشد خيلی مشکل نيست
ھمچنين مفھوم مدرن آزادی . حدی برای آن ھا مھم بوده است که اولين اص3حيه ی قانون اساسی شان به این موضع اختصاص دارد

دليل این موضوع را شاید بتوان در تاریخ . ه عنوان آزادی عقيده و آزادی پرستش مطرح می شود ریشه در ایا|ت متحده داردمذھب که ب
در حقيقت اولين ساکنان آمریکا، مھاجران انگليسی، ھلندی و آلمانی ای . آمریکا جستجو کرد

ایر گرایش ھای آن بودند که به علت ترک مذھب کاتوليک و گرویدن به مذھب پروتستان و س
  .در اروپا تحت تعقب بودند ...)از جمله کویکریسم و پيوریتنيسم و(

 1998در قرن حاضر، کنگره ی آمریکا با تصویب قانون آزادی مذھبی بين المللی در سال 
شان به علت  موضوع گسترش آزادی مذھبی در دنيا و حمایت از کسانی که در سرزمين

به . ا جز اولویت ھای سياست خارجی آمریکا قرار دادشان تحت پيگرد ھستند ر مذھب
موجب این قانون، ایا|ت متحده متعھد به گسترش آزادی مذھبی و فشار بر کشور ھایی که 

اھميت این موضوع برای آن ھا آن قدر زیاد بوده . آزادی مذھبی را محدود می کنند شده است
يری محدودیت ھای آزادی مذھبی است که به موجب این قانون سه منصب حقوقی برای پيگ

 .2 سفير آزادی مذھبی در وزارت امور خارجه،.1( .در سایر کشور ھا در نظر گرفته شده است
مشاوره ویژه در باره ی آزادی . 3 کميسيون فراحزبی در مورد آزادی ھای مذھبی بين المللی،

  ).ھای مذھبی در شورای امنيت ملی

ھمان گونه که در مورد دموکراسی،  -است که بی شک دستگاه سياست خارجی ایا|ت متحده اما آنچه حائز اھميت می باشد این 
سعی خواھد کرد ازدواج ھمجنس بازان که ھم اکنون در دو ایالت ماساچوست و کاليفرنيا  –حقوق بشر و آزادی مذھبی مشاھده شد 

  .در این زمينه فشار خواھد آورد قانونی شده است را جزء اولویت ھای خود قرار داده و به کشور ھای دیگر

در کنار ایا|ت متحده آمریکا، انگلستان نيز نقش بسزایی در حمایت از ھمجنس بازان در کشورھای دیگر دارد به طور مثال وزارت خارجه 
ست به ھمكاري با فعا|ن ھمجنس باز در ساير كشورھا پرداخته و به ھاي خود در سراسر جھان دستور داده ا انگلستان به سفارتخانه

  .پذيرش فرھنگ ھمجنس بازی در دنيا كمك كنند

بازي، خاموش كردن و به حاشيه راندن ارزشھاي سنتي اديان رسمي  ھدف اصلی سياست جديد دولت انگليس در ترويج ھمجنس
س يادآور ايجاد فرقه ھاي انحرافي جھان است و ترويج صريح چنين سياستھايي از سوي انگلي

چون بابيت و وھابيت در ادوار گذشته است كه با ھدف تفرقه انگيزي و به انحراف كشيدن جريان 
  .اصيل دينداري طراحي و اجرا شد

ھم اکنون بسياری از حکومت ھا در پی یافتن تعریف قابل پذیرشی برای حضور زوج ھای 
زیادی از آنھا تغييراتی را در قوانينشان برای تضمين ھمجنس در جوامع خود ھستند و تعداد 

  .حقوق آنھا ایجاد کرده اند

این . در اروپا، ھلند اولين کشوری بود كه ھر نوع تمايز جنسيتی را از قوانين ازدواج خود حذف كرد
  .انجاميد 2001اقدام در نھایت به قانونی شدن ازدواج ھمجنس بازان در سال 

بلژیک و اسپانيا، ازدواج ھمجنس بازان با یکدیگر را به اندازه ازدواج ھای پس از ھلند، کشورھای 
در این کشورھا زوجھای ھمجنس از حقوقی در زمينه ھایی . متعارف به رسميت شناختند

  .ھمچون ماليات، رفاه و سرپرستی کودکان برخوردار ھستند

فرانسه، آلمان، سوئيس، ازدواج ھمجنس بازان در کشورھای اروپایی دیگر ھمچون انگلستان، 
  .دانمارک، اتریش، نروژ، ایرلند، اسکاتلند، ولز، پرتغال نيز به رسميت شناخته می شود

گستردگی ھمجنس بازی در اروپا، پارلمان اروپا را وادار به تصویب قوانينی مبنی بر ازدواج ھمجنس بازان و پذیرش فرزند توسط آنھا در 
  .این قاره کرده است

 
اما آنچه حائز اھميت می باشد این 
است که بی شک دستگاه 
 - سياست خارجی ایا|ت متحده 

مورد دموکراسی،  ھمان گونه که در
حقوق بشر و آزادی مذھبی 

سعی خواھد کرد  –مشاھده شد 
ازدواج ھمجنس بازان که ھم اکنون 
در دو ایالت ماساچوست و کاليفرنيا 
قانونی شده است را جزء اولویت 
ھای خود قرار داده و به کشور ھای 
  .دیگر در این زمينه فشار خواھد آورد

 
ھدف اصلی سياست جديد 
دولت انگليس در ترويج 

بازي، خاموش كردن و  ھمجنس
به حاشيه راندن ارزشھاي 
سنتي اديان رسمي جھان 
است و ترويج صريح چنين 
سياستھايي از سوي انگليس 
يادآور ايجاد فرقه ھاي انحرافي 
چون بابيت و وھابيت در ادوار 

كه با ھدف تفرقه گذشته است 
انگيزي و به انحراف كشيدن 
جريان اصيل دينداري طراحي و 

  .اجرا شد
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به . بازان با سرعت چشمگيری در کشورھای دیگر با|خص کشورھای منطقه آمریکای جنوبی رو به گسترش است ازدواج ھمجنس
این در حالی است که در . طوری که ھماکنون ازدواج در ایالت ریوگراند دو سول برزیل و بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتين قانونی می باشد

  .ناختن حقوق ھمجنس بازان بوده استآمریکای شمالی ، کانادا پيشگام به رسميت ش

در منطقه اقيانوسيه نيز کشورھای استراليا و نيوزیلند ازدواج ھمجنس بازان را قانونی اع3م کرده و قرار است به زودی مزایای 
  .بازنشتگی که تا کنون فقط محدود به زوج ھای غير ھمجنس بوده است مشمول ھمجنس بازان نيز بشود

تنھا کشور این قاره که پيوند ھمجنس بازان را به رسميت . ازان در کشورھای آفریقایی عمدتا غير قانونی استاما ازدواج ھمجنس ب
  .می شناسد آفریقای جنوبی است

  .آسيا در این زمينه محافظه کارتر بوده و تنھا در کشور ژاپن حمایت ھایی از ازدواج ھمجنس بازان صورت می گيرد

ی مدافع حقوق بشر ھمچون سازمان دیده بان حقوق بشر، یا سازمان عفو بين الملل، بخشی بنام ھم اکنون بزرگترین سازمانھا
LGBT  را تاسيس کرده اند که یکی از مھم ترین اھداف این بخش دفاع از حقوق ھمجنس بازان و تحت فشاز قرار دادن کشورھای

  .سلمان جھت تغيير قوانين خود درباره ھمجنس بازان می باشدممسيحی و 

در کنار این نھادھا، بسياری از شرکت ھای آمریکایی مانند ماکروسافت، بوئينگ و نایکی و ھمچنين شرکت پخش انگليس از بزرگترین 
  .حاميان حقوق ھمجنس بازان در جھان محسوب می شوند

این حمایت در عرصه سينما نيز مشھود بوده به طوری که جشنواره کن چندی پيش بخش جدیدی را با موضوع ھمجنس بازی به 
  .داده استبرنامه ھای خود افزوده و جایزه ویژه ای را به آن اختصاص 

خود به یک فيلم با موضوع ھمجنس  2005این حرکت و در کنار آن اقدام اسکار در اعطای جایزه 
و تصميم  )می باشد "عزم"، کارشناسی ارشدمراد این دانشجوی دوره ( عظمبازی نشان از 

راسخ غرب به خصوص ایا|ت متحده آمریکا در ترویج و ھمگانی کردن ھمجنس بازی در سراسر 
  .دارد جھان

اما در حالی که ھمجنس بازی در کشورھای عربی یک تابو حساب می شود اخيرا نوعی 
  .انعطاف پذیری نسبت به این موضوع در بيروت مشاھده شده است

جایزه اسکار را دریافت  2005لبنان تنھا کشور عربی است که فيلم کوه بروکبک که در سال 
  .ه نمایش گذاشته شده استکرده است را برای چند ھفته در این کشور ب

  .لبنان کشوری است که در آن روابط ھمجنس بازان، مجازات یک سال زندان را به ھمراه دارد

ھمچنين پس از فشار امریکا و فرانسه به قاھره برای تحت تعقيب قرار ندادن ھمجنس بازان در این کشور، امروز شاھد آن ھستيم که 
د جرم محسوب نمی شود و تنھا ھنگاميکه روحيه عمومی خدشه دار شود آنھا محاکمه دیگر ھمجنس بازی در مصر به خودی خو

  .خواھند شد

از دیگر اقدامات غرب که در جھت تابوشکنی این عمل در ميان مسلمانان رخ داده است تاسيس انجمن ھمجنس بازان مسلمان در 
از سازمانھای بين المللی در ھلند، نشریه ای را تاسيس به طوری که این انجمن با حمایت بعضی . کشورھای آمریکا و ھلند است

  .کرده و به اھرمی تبليغاتی در ميان مسلمانان اروپا تبدیل گشته است

احيای حقوق از دست رفته ھمجنس "در کشور ایران نيز ایا|ت متحده آمریکا از ھرگونه وسيله ای برای فشار بر ایران در آنچه آن را 
به طور مثال در عرصه رسانه ھای جمعی شبکه ھای امریکایی . داده است و این روند نيز تقویت خواھد شدمی نامد انجام " بازان

به عنوان نمونه می . مانند سی ان ان و فاکس نيوز در مورد اجرای حکم ھمجنس بازان در ایران از خود عکس العمل نشان داده اند
  توان به عکس العمل این 

 
 2005اقدام اسکار در اعطای جایزه 

خود به یک فيلم با موضوع 
 عظمھمجنس بازی نشان از 

ميم راسخ غرب به و تص) عزم(
خصوص ایا|ت متحده آمریکا در 
ترویج و ھمگانی کردن ھمجنس 

  .بازی در سراسر جھان دارد
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رسانه ھا در مساله اعدام دو ھمجنس باز مرد در مشھد اشاره کرد که با تبليغات انجام شده 
  .تظاھراتی در شھرھای آمریکا و اروپا در جھت حمایت از ھمجنس بازان ایرانی برپا شد

ايران را با   جای اينکه به طور مستقيم با این مساله برخورد کنند،    گاھی آمریکایی ھا بهاما 
به . گيرند  المللی برای فشار بر ايران بھره می  ھای بين  کنند و از مکانيزم  جامعه جھانی مواجه می

ایران طور مثال ھمواره در گزارشھایی که از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر درباره وضعيت 
صادر می شود یکی از خواسته ھای آنھا اص3ح قوانين قضایی جمھوری اس3می درباره فعاليت 

  .ھمجنس بازان می باشد

از موارد دیگر این حساسيت و حمایت آمریکا از ھمجنس بازان ایرانی می توان به سخنرانی 
شده را وضعيت دکتر احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا اشاره کرد که یکی از سوا|ت مطرح 

  . ھمجنس بازان و چگونگی برخورد ایران با آنھا تشکيل داده بود

ھمچنين، آمریکا در چھارچوب فعاليتھای 

بدنبال جمع آوری کمک ھای مالی و  )بازان آمریکا سازمان ملي ھمجنس(» U.S.LGBT«سازمان

ابل بازان ايراني و نيز برپایی تظاھرات در مق تبليغات گسترده در مورد وضعيت ھمجنس

  .ھاي ايران می باشد سفارتخانه

بنابر این باید توجه داشت که مسئله ھمجنس گرایی از آن نوعی که ھماکنون در آمریکا مجاز 
دانسته می شود فقط و فقط مربوط به این کشور نبوده و دیر یا زود بعنوان یکی از جریانات تاثير 

  .تلف جھان بروز خواھد کردگذار در عرصه ارزیابی ھای حقوق بشری در باره جوامع مخ

 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

   

 

 

 

 

 
جای    اما گاھی آمریکایی ھا به

اينکه به طور مستقيم با این 
ايران را با   مساله برخورد کنند، 

کنند و   جامعه جھانی مواجه می
المللی برای   ھای بين  از مکانيزم

به . گيرند  فشار بر ايران بھره می
طور مثال ھمواره در گزارشھایی 
که از سوی سازمان دیدبان 
حقوق بشر درباره وضعيت ایران 

کی از خواسته صادر می شود ی
ھای آنھا اص3ح قوانين قضایی 
جمھوری اس3می درباره فعاليت 

  .ھمجنس بازان می باشد
 

بنابر این باید توجه داشت که 
مسئله ھمجنس گرایی از آن 
نوعی که ھماکنون در آمریکا 
مجاز دانسته می شود فقط و 
فقط مربوط به این کشور نبوده و 
دیر یا زود بعنوان یکی از جریانات 

ه ارزیابی ھای تاثير گذار در عرص
حقوق بشری در باره جوامع 

  .مختلف جھان بروز خواھد کرد
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مطبوعات به وب�گ ھا کشيده شده و رسانه ھای دگرباشان که مرکزيت شان در وب�گ ھا  دامنه ی  

و سايت ھای اينترنتی است سھمی درشتی از سانسور نصيب شان است، تکرار مکرر بحث آزادی 

و جرم زدايی از وب�گ ( ، و بازنگری چارچوب ھای بيان آزاد،مطبوعات، آزادی بيان در وب�گ ھا

  . مروری ضروری است )نويسی

  

  

  
  

  
  

  آزادی مطبوعات

  

  )کتاب رسانه ھا و دموکراسی(جان کين 

  ترجمه ی نازنين شاه رکنی

  آیدین مختاری: به اھتمام 

  

  اگر مخير شوم که بين حکومتی بدون مطبوعات و 

  انتخاب کنم، لحظه ای  مطبوعاتی بدون حکومت یکی را

  .در گزینش دومی شک نمی کنم

  1878، 1*توماس جفرسون                                     
  

  

)) تشویش اذھان عمومی((به جرم  3*انسان حقوق، شھروند برجسته و نویسندۀ کتاب 2*، توماس پين1792در یکی از صبح ھای بارانی اواخر پایيز 

بنابر گزارش ھا، اعضای ھيئت . دستچين شده بود)) ھيئت منصفۀ خاصی((برای محکوم کردن او . ھال لندن محکوم شدبه طور غيابی در گيلد 

وقایع انق3بی آن روزھای فرانسه آن ھا را عميقاً . منصفه مردانی فربه، متمول و محترم بودند که وجودشان آکنده از تنفری عميق نسبت به پين بود

به ذھنشان فشار می آورد؛ یا  5*ھنوز به مشامشان می رسيد و محاکمۀ قریب الوقوع شاه 4* بوی خون قتل عام سپتامبراحتما|ً . تکان داده بود

را فتح کرده بودند و طنين گوشه و کنایه ھایی در گوششان می  6*شاید ھنوز فریادھای اعتراض آميز مردمانی را می شنيدند که زندان باستيل

  . تعقيب کرده بود 7*ت آرامش از ورسای تا تویلریپيچيد که شاه را در عزیم

پين به عنوان خائن به . به دادگاه ارائه کرد) سال بعد نخست وزیر انگلستان شود 17که مقدر بود (موارد اتھام تام پين را جناب اسپنسر پرسيوال 

کا و فرانسه حمایت کرده و مجلس و شاه و توافقنامۀ کشور معرفی شد؛ به عنوان عربده کشی دائم الخمر که به طور جدی از انق3ب ھای آمری

  . را به باد انتقاد گرفته بود 8*1688ارزشمند 

  :پرسيوال سخنش را چنين آغاز کرد. دادگاه در سکوت فرو رفت

که در نھایتِ ...توماس پين، شھروند سابق لندن، فردی است شرور، مغرض، آشوبگر و بدخواه 

دامان انق3ب فرخندۀ اخير را که به خواست خدا در ... د دارد تا قص... غرض ورزی و آشوب طلبی 

دوران حکومت عاليجناب ویليام، شاھزادۀ پيشين اُرنج و پادشاه فعلی انگلستان، روی داده لکه دار 
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و حاکم فعلی ما جناب شاه ... او در مورد این انق3ب فرخنده . کند و در باره اش سخنان ناروا بگوید

و نوشته ... مطالب باطلی نوشته که کذب محض است ...     حکومت سلطنتی و مجلسِ ... 

  .نام نھاده است حقوق انسان، قسمت دومھایش را 

  

ارسکين تقریباً . اندکی پس از آن که پرسيوال موارد اتھام را قرائت کرد، توماس ارسکين، دادستان کل وليعھد ویلز برای دفاع از تام پين از جا برخاست

از  9*انست کارش را پيش ببرد، چرا که دادگاه و ھيئت منصفه عميقاً عليه او بودند و حتی پيش از شروع جلسات دادگاه، نشریۀ تورینمی تو

اما ارسکين از آن جھت شھره بود که در مباحث حقوقی ذھنی وقاد . ارسکين به عنوان یکی از ھوادارن پين و طرفدار انق3ب فرانسه انتقاد کرده بود

نيز از این قاعده مستثنی  1792دسامبر  18خطابه اش در . او ھمچنين سخنوری فصيح بود که ایراد خطابه ھای طو|نی را دوست می داشت. داشت

کلمه به کلمۀ خطابه اش را جوزف گرنی، تندنویس رسمی لندن در آن زمان، با دقت ثبت می . ایراد این خطابه بيش از چھار ساعت طول کشيد. نبود

  10.*منتشر شد) که ھم اکنون در مخزن کتابخانۀ انگلستان موجود است(کل متن بعداً در چاپ ھای متعددی  کرد و

  

اتھام تشویش اذھان عمومی که به پين نسبت داده شده ناحق و ناموجه است، چرا که یکی از اصول مھم قانون : خ3صۀ استد|ل ارسکين چنين بود

، قاضی 11*ارسکين با دیدگاھی مخالفت می کرد که سِر ویليام بلک استون.  را نقض می کند –ت اصل آزادی مطبوعا –اساسی انگلستان 

آنان بر این بودند که مجلس ھميشه قدرت حاکم . از آن دفاع می کردند 13*و دکتر جانسون 12*منسفيلد، و نویسندگان توری نظير جاناتان سویفت

) 1791دسامبر  15(او تلویحاً اولين متمم قانون اساسی آمریکا . را مورد انتقاد قرار می دادارسکين اصل حاکميت سياست ھای رسمی دولت . است

در مورد مقولۀ نشر، ارسکين )). کنگره نباید قانونی وضع کند که آزادی بيان یا آزادی مطبوعات را محدود کند((را می پذیرفت که در آن تصریح شده بود 

نياز ھر فرد به تبليغ افکارش مثل نياز او به . برای بيان و انتشار آزادانۀ عقایدشان قدرت مجلس را محدود می کندچنين استد|ل می کرد که حق افراد 

ھيچ . آزادی مطبوعات عطيه ای است الھی و حقی طبيعی و سلب ناشدنی. حکم راندن بر زبان و مغز و چشم شھروندان پذیرفتنی نيست. ھواست

حقِ داشتن مطبوعات آزاد برگ برنده ای . ی فاسدی که  خواھان بقای خود ھستند، نباید چنين حقی را زیر پا بگذارندقدرت دنيوی، به ویژه حکومت ھا

ھر انسانی می تواند اصول قانون اساسی اش را تجزیه و تحليل کند، عيوب و ((ارسکين تأکيد می کرد که . است که افراد عليه دولت در دست دارند

ص )) (مفاسد آن را بررسی و مطالبی در این باره منتشر کند و به شھروندان نسبت به پيامدھای مخرّب آن ھشدار دھد اشتباھاتش را بر شمرد،

او با اظھار این که ھر فردی مکلف است به حق طبيعی آزادی بيانِ شھروندان دیگر احترام بگذارد، به طور . ارسکين حتی از این ھم پيشتر رفت). 13

او ھمچنين این نظر را رد می کرد که اعمال آزادانۀ این حق طبيعی از طریق مطبوعات آزاد به ھرج و مرج و بی نظمی . می کردضمنی پين را تأیيد 

برعکس، این حکومت ھای . آن دسته از منازعات مدنی که با َمرکب قلم پيش می رود به جنگ ھای خونين داخلی نخواھد انجاميد. می انجامد

حکومت ھایی که بنيانشان بر گفت و گوی عمومی شھروندان نھاده شده است ذاتاً مسالمت . ی ھای مدنی می شوندفاسدند که موجب بی نظم

، قادرند زخمی را که بر پيکر سياست می زنند، 14*مطبوعات آزاد، به مانند نيزۀ ِتلِفوس. جو ھستند، حتی اگر دستخوش اخت3ل و اغتشاش بشوند

  :خود التيام بخشند

انھا افکار خود را آزادانه بيان کنند و خشمشان را مانند آتشی بيرون بریزند که در بگذارید انس

ا ھم تماس برقرار می کنند و شعله بسطح زمين زبانه می کشد؛ آنھا مثل ذرات پراکندۀ باروت 

ور می شوند ولی این انفجار نه صدایی در پی دارد و نه خطری، اما اگر آنھا را تحت فشار قرار 

آتش پنھان در عمق زمين می مانند که تا به صورت زمين لرزه و آتش فشان خود را  دھيد به

  )46- 7ص . (ننماید، شعله ھایش را کسی نخواھد دید

  

شاکی برای پاسخگویی قيام کرد، اما آقای کمبل، سخنگوی ھيئت منصفه، جریان محاکمه را متوقف کرد . این استد|لھا در ھيئت منصفه کارگر نيفتاد

بنا . نرود ضيح داد که برادران او در ھيئت منصفه به او گوشزد کرده اند که حکم گناھکار بودن متھم را بی درنگ اع3م کند تا زمان بيش از این ھدرو تو

شنيده )) شت کنيد آنھا را بازدا(( فریادھای اعتراض با این مضمون که . بر گزارشھا، تعداد زیادی از حضار با شنيدن حکم نھایی، دادگاه را ھو کردند

دوستان ارسکين، که پيش از شروع دادگاه نامه ھای تھدید آميز بی نام و نشانی دریافت . وحشت و سراسيمگی بر فضا مستولی شد. می شد

نبوھی مشتمل آنھا ارسکين را با عجله به پله ھای گيلد ھال رساندند؛ جایی که در مقابل حيرت ھمگان جمعيت ا. کرده بودند، نگران جان خود شدند

(( و )) ارسکين، حامی حقوق ھيئت منصفه (( ، ))زنده باد ارسکين (( بر چندین ھزار نفر از طرفداران او گرد ھم آمده بودند و شعار سر می دادند که 

سکۀ ارسکين جدا کنند و او پيشنھاد کردند که اسبھا را از کال)) رادیکال((و  15))*ویگ((بعضی از اعضای جماعت )). ارسکين، حامی آزادی مطبوعات 

او گفت که به دليل خستگی . ارسکين از پذیرش این پيشنھاد سر باز زد. برسانند)) سِرجينت((را بر سر دست به محل اقامتش در مھمانسرای 

درخواست مؤدبانۀ او بی ثمر . دناشی از کار آن روز اگر حاميان مھربانش اجازه دھند که اسبھا از کالسکه اش جدا نشوند، او را بيشتر ارج گذارده ان

کالسکۀ ارسکين، در حالی که جمعيت با صدای بلند او را تحسين می . اسبھا از کالسکه جدا شدند و افسارھا رھا. جمعيت به جلو فشار آورد. بود

فضای کوچه از طنين . ر شده بودکه رسيد افزونت)) چيپ ساید((جمعيت به محلۀ . کرد، بر سر دستھا به زحمت از کوچه ھای باریک عبور داده شد

زنان دستمالھایشان را در ھوا تکان می دادند و فریاد می . پنجره ھا را چھارتاق باز گذاشته بودند. پر شد)) برقرار باد آزادی مطبوعات (( شعار 

پنجره ھا و در کوچه، مردانی که بعضی شان در ميان قاب بعضی )). برکت خدا بر تو باد ارسکين؛ برکت خدا بر تو باد ارسکين محبوب ما (( کشيدند 
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راھپيمایی به )) فليت((با افزایش جمعيت در بازار )).  لعنت بر تام پين، زنده باد ارسکين، حامی آزادی مطبوعات (( متين و موقر بودند، فریاد می زدند 

ارسکين . از انبوه حاميان و طرفداران ارسکين پر شده بود رسيد؛ جایی که)) سِر جينت((جمعيت به تدریج به مھمانسرای . دقيق متوقف شد 15مدت 

مردم سپس ظرف چند دقيقه به آرامی . تعظيم کوتاھی کرد و در ميان تمجيد پرھياھوی انبوه مردم، وارد مھمانسرا شد. از کالسکۀ خود پياده شد

  . متفرق شدند

ھر چند که دستخوش توطئۀ  –شده، یکی از مھيج ترین وقایع آن دوران است  این حکایت کوتاه که از تاریخ مبارزه برای آزادی مطبوعات برگرفته

این حکایت به کتيبه ای رنگ و رو رفته به روی قبری در دورترین گوشۀ گورستانی مملو از گور می ماند؛ کتيبه ای که یادآور تاریخ غنی و . سکوت شد

این حکایت به ما کمک می کند تا نکته ای را در یابيم که فردیناند . وعات استغامض نخستين ت3شھا در عصر جدید برای شکستن سد سانسور مطب

مطالبۀ آزادی اصل سازمان دھنده ای است که به آمریکای : نکته این بود. ، بر آن تأکيد داشت16* نقد افکار عمومیتونيس در اثر راھگشایش، 

ی نظری و عملی برای ابراز علنی عقاید از طریق وسایل ارتباطی، به صورت درون در ھيچ تمدن دیگری مبان. شمالی و اروپای مدرن تمایز می بخشد

تا کنون در مورد الگوی . البته باید اذعان کرد که تقاضا برای آزادی مطبوعات در سرتاسر اروپا به طور یکسان توزیع نشده بود. زا، گسترش نيافته است

با این حال واضح به نظر می رسد که تقاضا برای آزادی مطبوعات در اروپای غربی بيشتر بود؛ . این توزیع ھيچ تحقيق تطبيقی ای انجام نشده است

از مبارزه عليه تشکيل دولت مرکزی دست کشيدند؛ ھرچند  17*یعنی در جایی که در سده ھای ميانی، بخشھای فئودال دستگاه سياسی 

اما در عمل در ھيچ کجای . مردم تحت سلطۀ خود ت3ش کردند)) مھار((ع ساختن و ھمۀ دولتھای خودکامۀ اروپایی برای مطي. ناخواسته و به تدریج

طول عمر ) به خصوص در ھلند و انگلستان(تعجبی ندارد که در این ناحيه از اروپا . اروپای غربی آزادیھای سلبی و حکومتھای محلی از بين نرفتند

با این حال مباحثات عمومی در مورد . ات، به ویژه بر حسب معيارھای اروپایی، بسيار زیاد بوددولتھای خودکامه نسبتاً کوتاه و تقاضا برای آزادی مطبوع

اروپائيان در ھر . نقش مطبوعات، حتی در کشورھایی مثل اسپانيا و روسيه که کم سوادترین مردم و مستبدترین حکومتھا را داشتند، ریشه دوانيد

رسانه ھایی با ھمان الگوی بومی خودشان ایجاد  –ای شمالی یا مستعمرات ھند غربی، ھند یا آفریقا در قلمرو آمریک –کجای دنيا که سکنی گزیدند 

چاپ ھر نوشته ای به زبان ترکی یا عربی،  1727به عنوان مثال، در امپراتوری عثمانی تا سال . اوضاع در سایر تمدنھا از بيخ و ُبن متفاوت بود. کردند

این مؤسسه تا سال . سی تنھا مؤسسۀ انتشاراتی را که در آن سال تأسيس شده بود خيلی زود توقيف کردندمقامات سيا: به کلی ممنوع بود

   18.*ھمچنان در توقيف ماند 1784

گاھنامه ھای خبری در این . در ژاپن نشریات متعدد با قطع بزرگ و کوچک در دوران توکوگاوا عمدتاً غير سياسی بودند و به شدت سانسور می شدند

شاید (، و در چين، جایی که خبرنامه ھای ادواری برای اولين بار در جھان 19*، تحت تأثير الگوھای غربی منتشر شدند1860ور، اولين بار در دھۀ کش

  .منتشر شدند، نشریات صرفاً ابزار کسب قدرت و مشروعيت برای بوروکراسی ھای حاکم به حساب می آمدند) در حدود اوایل قرن ھشتم

دت ن بار، و با شدت و حدّت بسيار در انگلستان بود که مبارزه ای طو|نی برای آزادی مطبوعات آغاز و از آنجا خيلی سریع به آمریکا و با شبرای اولي

 مطلع این مبارزه انق3ب انگلستان بود؛ انق3بی که. نقاط عطف مبارزۀ انگليسی ھا به خوبی به ثبت رسيده است. کمتری به کل اروپا کشيده شد

و تعداد زیادی رسالۀ مھيج دیگر در دفاع از آزادی  21*و ویليام والوین 20* شيوه ھای کھن زندگی را منسوخ کرد و موجب خلق آثاری از ميلتون

ب ، چاپچيھا و دستفروشان، به تب و تا22))*لوِلر((عرضۀ ماشين ھای چاپ نسبتاً ارزان و قابل حمل به اضافۀ پيدایش نویسندگان . مطبوعات شد

لق به ھای سياسی و ھيجانات فکری دامن زد؛ و این ھمه در دورانی اتفاق افتاد که کار نشر حرفۀ افراد خرده پا به حساب می آمد و نه صنعتی متع

ود انجاميد و ب 23*انق3ب طو|نی در حمایت از مطبوعات آزاد به فروپاشی نظام دست و پا گير صدور مجوز که ميراث ویليام و مری . نطام سرمایه داری

، انتشار مطالب کفرآميز، آشوبگرانه، مبتذل یا ))حذف نظارت دولت((در قانون . به انقضای قانون نظارت بر چاپ منتھی شد 1694ھمچنين در سال 

شد، راه برای انتشار اما از آنجا که در این قانون رسماً از آزادی چاپ و نشر ھر گونه مطلبی حمایت می . موھن کماکان جرم کيفری به شمار می آمد

  . ، ھموار گشت)1702( 24* دیلی کورانتاولين روزنامه، یعنی روزنامۀ 

با دفاع تأثيرگذار و متھورانۀ جان ترنچارد و توماس گوردن از آزادی بيان  1720در دھۀ . مقاومت در برابر نظارت دولت بر رسانه ھا کم و بيش ادامه یافت

جان ویلکز در دوران . دامنۀ بيشتری پيدا کرد 26*مقاومت افزایش یافت و با فعاليت تبليغاتی موفقيت آميز جان ویلکز، این 25*کاتودر کتابی با عنوان 

او برای دفاع از خود در مقابل اتھاماتی نظير تشویش اذھان عمومی و توھين به مقدسات، علناً از روزنامه ھا استفاده . جرج سوم نمایندۀ مجلس بود

از این رھگذر باب گزارش نویسی در مورد جلسات مجلس برای مطبوعات گشوده . تيب از فعاليت ھای تبليغاتی اش سربلند بيرون آمدکرد و به این تر

حق قانونی حکومت برای صدور احکام عام لغو شد و پس از آن دولت دیگر مجاز  1760در دھۀ  27*به ھنگام رسيدگی به دو پروندۀ مھم دادگاه. شد

ا که گمان می رفت در تشویش اذھان عمومی دست دارند دستگير کند، خانه و دفتر کار افراد مظنون را مورد تجسس قرار دھد، و یا نبود افرادی ر

روزنامه ھا، جزوات، آگھی ھا و سالنامه ھایی که در آمریکای مستعمره به چاپ می رسيدند، در سال . ای را که می یافت توقيف کند)) مضره((اوراق 

توجه زیادی که نسبت به موضوع آزادی مطبوعات پدیدار شده بود از منازعات قلمی ای . از مقاومتی شدید از پرداخت ماليات معاف شدندپس  1766

، ویليام 29*، تام پين، ریچارد پرایس28*، مری ولستون کرفت1790و  1780در دھۀ . منشأ می گرفت که تحت تأثير انق3ب فرانسه راه افتاده بود

آنھا واژگان رایج را با سوءظن رایج . و دیگران نظم حاکم را با عناوینی چون سربار، دله دزد، سُست عنصر، بی کفایت و شرور توصيف کردند 30*گادوین

به این ترتيب در شکل گيری مطبوعاتی دموکرات تر مؤثر بودند؛ مطبوعاتی که سياست را مشغلۀ ھر شھروندی، . نسبت به طبقۀ حاکم ترکيب کردند

لغو برده داری و تجارت برده، اعطای ( 19این فعاليتِ مردمی زودتر از ھمۀ اص3حات مھم نيمۀ اول قرن . اعم از زن و مرد، فقير و غنی تلقی می کردند

نسور دولتی سا. روی داد و با مقاومت نشریات کم درآمد در مقابل سانسور دولتی به اوج خود رسيد) 31*حق رأی به طبقۀ متوسط و لغو قانون غ3ت

نشریاتی که در مقابل سانسور دولتی مقاومت می کردند، روزنامه ھای . از طریق نظارت و تعيين ھزینه و ماليات برای کسب دانش اِعمال می شد
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به ھای ک3ه و این روزنامه ھا از چاپخانه ھایی در کوچه پس کوچه ھای کثيف و دودگرفتۀ لندن، داخل تابوتھا، جع 32.*بودند 1830غيرقانونی دھۀ 

  . سبدھایی که با سيب، نان و یا رخت چرک پوشيده شده بود به صورت قاچاق به ھمۀ نقاط فرستاده می شد
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  .شاه را محکوم به مرگ کرد 1793ژانویه  17کنوانسيون ملی در . 5

این واقعه در ایدئولوژی انق3بی فرانسه جایگاه . آن را تصرف کردند 1789ژوئن  14مردم پاریس در . تيل سمبل استبداد بوربن ھا بودزندان باس. 6

  . خاصی دارد

  . از ورسای به کاخ تویلری در پاریس منتقل شد 1789اکتبر  5-6در فاصلۀ  (XVI)در پی وقایع انق3بی فرانسه، لویی شانزدھم . 7

  . در برگيرندۀ اھميت مجلس و استبداد محدود بود 1688فقنامۀ توا. 8

توری نام دیگر حزب محافظه کار انگليس . تأسيس شد 1679-80نشریۀ توری، نشریۀ حزب توری بود؛ حزب سياسی انگليس که در سالھای . 9

  .است

10. The Celebrated Speech of the Hon. T. Erskine in Support of the Liberty of the Press (Edinburgh, 1793). 

  .، اولين استاد حقوق انگليسی دانشگاه آکسفورد)1723- 80(بلک استون، سر ویليام . 11

  . نوشتۀ اوست سفرھای گاليورکتاب . ایرلندی- ، روحانی و طنزنویس انگليسی)1667-1745(سویفت، جاناتان . 12

  .، فرھنگ نویس، منتقد و شاعر انگليسی)1709- 84(، )مشھور به دکتر جانسون(جانسون، ساموئل . 13

  . آشيل او را زخمی کرد، اما زنگار سرنيزه زخم او را التيام بخشيد. تلفوس پسر ھرکول بود. 14
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  فلسفۀ آزادی مطبوعات

  

  

  .مردم می پرسند آیا آزادی مطبوعات برای دولت مفيد است یا مضر

  1753، 1*شواليه دو ژکورلویی                                                    

  

سؤالی . ، به طرح مباحثات بدیع و عالمانه دامن زد18انق3ب گستردھای که در آمریکا و اروپا در حمایت از آزادی مطبوعات راه افتاد، به خصوص در قرن 

فلسفی در حمایت از آزادی بيان، نشر  قلمرو معقول سانسور دولتی تا کجاست؟ امروزه این گفتمان ھای: که در این مباحثات مطرح می شد این بود

آنھا عمدتاً به چاپ نرسيده و فراموش شده اند و به رغم آنکه جزو غنی ترین و مھيج ترین گفتمان ھای . و مطالعه به ندرت مورد تحليل قرار می گيرند

آنان که در مورد شکستن سدھای . يافته اندسياسی اوایل عصر جدید ھستند، تقریباً ھرگز به کتاب ھای درسی ارتباطات و علوم سياسی راه ن

در بریتانيا، محل پيدایش اصل مدرن آزادی مطبوعات، حداقل چھار . سانسور دولتی بحث می کردند تکيه گاھشان مجموعه ای از مدعيات عالمانه بود

که زمينه را برای طرح نظریۀ سياسی آینده نگرانه ای  این استد|لھا از آنرو ارزش مطالعه دارند. قابل تشخيصند) و گاه متداخل(نوع استد|ل متفاوت 

  .در باب رسانه ھا فراھم می کنند که در عين حال نگاھی ھم به پشت سر دارد

   

این . دطرفداران رویکرد الھياتی قوۀ عقل را عطيۀ خداوند به انسان می دانند و از این منظر است که سانسور دولتی را مورد انتقاد قرار می دھن. 1

  3.*بسط یافته است 2*رویکرد در بسياری از رساله ھای مربوط به جنگ داخلی انگلستان

یی ميلتون به دستورات حکومت در زمينۀ صدور مجوز انتشار و سانسور کتاب اعتراض داشت و خواھان مطبوعاتی آزاد بود که زمينه را برای شکوفا

ميلتون این بود که اعمال قيد و بند و محدودیت فراگير برای مطبوعات، ناممکن و فاقد کارآیی استد|ل . مھيا کند)) روح آزاد و آگاه((عشق به خدا و 

ھمچنين سانسور مطبوعات عملی نفرت انگيز است، چرا که بھره مندی فرد را از آزادی اندیشه، آزادی عمل و حق انتخاب زندگیِ انسانی . است

نمی توانند در مورد این که ما باید چگونه زندگی کنيم تصميم  –نيستند )) بری از خطا و گناه(( که به ھيچ عنوان –سانسور کنندگان . زایل می کند

ز ميان خداوند به انسانھا عقل وشعور اعطا کرده و به این ترتيب آنھا را قادر ساخته است تا نوشته ھا را بخوانند و با توجه به ندای وجدان، ا. بگيرند

او به این . داوند ما را بر آن داشته است تا با مطالعۀ کتبی که دوست داریم، خود، به شخصه، در موردشان قضاوت کنيمخ. خير و شر یکی را برگزینند

با . ميلتون از ھمين منظر تعطيل کردن خرد را مورد حمله قرار داد). مطبوعات ھدیۀ بھشتند(ترتيب اعتماد و اطمينانش را به ما نشان داده است 

فضيلت به معصوميت بستگی ندارد، چرا که خير و شر . عقاید ضد و نقيض باید فضایل افراد را به طور مستمر پرورش داد و آزمود مطرح کردن تجارب و

)). این کاری است که فرشتگان ھنگام مرگ ھر موجود فانی باید به انجام رسانند. برای آدمی تمييز سره از ناسره ممکن نيست: ((در ھم تنيده اند

خير را تنھا می توان به واسطۀ شر . توھين به مقدسات و انتشار ھجویات با حقيقت ھمخانه اند. بل با شر است که تحقق می یابدخير در تقا

امتحان به . آنچه روح ما را می پا|ید امتحان است: ((بنابراین مدارا با عقاید متنازع و متفاوت شرط اساسی بصيرت و فضيلت افراد است. شناخت

او نيز خواھان توقيف بعضی از کتاب ھا بود؛ کتاب . ميلتون مدافع رھایی کامل مطبوعات از نظارت دولتی نبود)). نچه با ما در تضاد استوسيلۀ ھر آ

او مجازات فوری را برای . ھایی که متحجران کليسای کاتوليک می نوشتند، و در راه کسب فضيلت، مدارا با مخالفان مدارا را نقض غرض می دانست

در عين حال ھيچ شکی نداشت که سرکوب دائمی عقایدی که ابراز . بله با ھر گونه سوء  استفاده و ھرج و مرج طلبی مطبوعات |زم می دانستمقا

آنان که چنين می کنند به غلط می پندارند که شناخت خير و شر کا|یی است که باید از صافی گمرک عبور کند و با افراد . می شوند زیانبار است

این کار نشان می دھد که آنان به قدرت . این عمل به عزت و شرف یک ملت لطمه می زند. ان برخورد می کنند که گویی آنھا منگ و فاسدندچن

. دسانسور دولتی موھبتی چون خرد را که خداوند به انسان اعطا کرده نادیده می گير. معنوی روحانيان برای مقابله با تعاليم کذب، ھيچ ایمانی ندارند

آن کس که انسانی را می کشد موجودی ذی شعور را که مظھر خداوند است از بين می برد؛ اما آن کس که کتابی را : این کار نوعی قتل نفس است

  ).یعنی آن تصویری که بی واسطه به ذھن انسان متبادر می شود(نابود می کند خودِ شعور و تصویر خداوند را از بين می برد 

  

این ایده در یکی از آثار جان . ای مطبوعات چه باید باشد در حوزۀ حقوق طبيعی و فردی شھروندان است و ربطی به حکومت ندارداین که محتو. 2

در نتيجۀ انق3ب ھای فرانسه و آمریکا ایده ھای جدیدی در  6.*نيز با صراحت بسط یافته است 5*مطرح شده و در نوشته ای از جان اسگيل 4*|ک

) 1792( 7*حقانيت زنان دفاع ازنوشتۀ تام پين و ) 1791- 2( حقوق انساناین نوآوری ھا و متون بحث برانگيزی نظير . شور گنجانده شدقوانين آن دو ک

  . نوشتۀ مری ولستون کرفت موجب رواج بيشتر این نظریه شد

تيندال توجيھات دینی را در مورد  8.*ال مطرح شدنظریۀ حقوق طبيعی در مورد آزادی مطبوعات نخستين بار به وضوح در نوشته ای از ماتيو تيند

، آنان بر اساس برداشت ))شيادانی زھدپيشه و مقدسانی خائنند((آنان که سلطۀ حکومت دینی را طلب می کنند . سانسور مطبوعات باطل شمرد
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تيندال با به کارگيری واژگانی . بازگردانند)) دوران برده داری در مصر باستان((نادرستشان از مسيحيت، می خواھند مردمان تحت سلطۀ خود را به 

اما تيندال از این ھم . مشابه ميلتون تأکيد می کرد که ما موجوداتی عاقل ھستيم و به طور خداداد توانایی تشخيص صحت و سقم عقاید را داریم

دارد در مورد مسائل دینی، خود مستق3ً، تصميم  ھر کس به طور طبيعی حق((مبنای مدعيات او این بود که . فراتر رفت و باب تازه ای را گشود

فن شریف چاپ و نشر، که بنا به مشيت الھی برای . ((اعمال محدودیت عليه مطبوعات، امری است غير انسانی و ناقض حقوق طبيعی افراد)) بگيرد

، نباید به وسيله ای تبدیل شود که ما را مجدداً به دوران رھایی انسان ھایی ابداع شد که در آن زمان از ظلم و استبداد روحانيان به ستوه آمده بودند

  )).برده داری کشيشان بازگرداند

  

از افرادی که در حوزۀ دین از این حق طبيعی : جانِ ک3م او این بود. تيندال سپس ھمين اصلِ حق طبيعی را از حوزۀ دین به حوزۀ سياست تسری داد

در حال حاضر، حکومت ھا در سرتاسر اروپا . حکومت به ميان می آید، از این حق دست بکشند بھره مندند نمی توان توقع داشت که وقتی پای قدرت

جيره خوارانی که حاضرند در ھمۀ موارد بر حقانيت ((حکومت ھا به کمک . مردم تحت سلطۀ خود را سرکوب می کنند)) ابزار دادگاه((با استفاده از 

در مقابل این روند، افراد )). لوه ای ویژه می بخشند و بر نيات سوءشان رنگی از انصاف می زنندعملکردشان صحه بگذارند، به بدترین اعمالشان ج

تيندال این کار را درست و به جا می داند، چرا که به نظر او افراد محقند، . مطالبی عليه محدودیت ھای دولتی منتشر کنند)) مخفيانه((طبعاً مایلند 

. از ميان این حقوق طبيعی، یک حق عمده آزادی مطبوعات است. خود را در مقابل حکومت ھا به کار گيرند بی ھيچ قيد و شرطی، این حق طبيعی

درست مثل نگھبانی وفادار، از وقوع حوادث غير مترقبه جلوگيری می کند و ھر از گاھی ((یک نشریۀ آزاد 

ز تزویرھای سياسی و آزادی مطبوعات ضامن رھایی ا)). در مورد خطرات قریب الوقوع ھشدار می دھد

آزادی مطبوعات داشتن حکومتی . دسيسه ھای پارلمانی است و ما را از بردگی حکومت نجات می دھد

صالح را تضمين می کند؛ حکومتی که بر حقوق طبيعی افراد عاقلی مبتنی است که قادرند تحت لوای 

  . قانون در کنار نمایندگان منتخبشان زندگی کنند

  

، سانسور افکار عمومی، مجوز استبداد و مغایر با اصل به حد اکثر رساندن 9*گرایی در نظریۀ منفعت. 3

به  10*در نوشته ھای خود) 1811(و جيمز ميل ) 1798(ویليام گادوین . سعادت مردم تلقی می شود

جرمی بنتام نيز در نامه ھایی که به خوانندگان اسپانيایی . بخش ھایی از این نظریه اشاره کرده اند

و آزادی )) آزادی مطبوعات((از طریق ایدۀ )) ایجاد حکومتی صالح((ارش نوشته استد|ل خود را در باب تب

بنتام تأکيد می کرد که بھترین حکومت ھا و قوانين آنھایی ھستند که  11.*بحث عمومی ارائه کرده است

د نظامی است مسئلۀ عمدۀ سياسی ایجا. بيشترین شمار مردم را به بيشترین حد سعادت برسانند

؛ یعنی ایجاد مجموعه ای از قانون گذاران ))غير استبدادی((برای گزینش و تفویض اختيار به حکومت ھای 

  . و مجریان که ضامن آن دسته از قوانينی ھستند که ميزان سعادت را افزون می کنند

ومت ھایی که با ایجاد حک: ھر نظام سياسی صالحی ملزم است به طور خاص دو کار را به انجام رساند

سازمان بخشيدن به جامعۀ مدنی از طریق قوانين و مبادله ھای بازار آزاد شھروندان را سعادتمند می 

بنتام متقاعد شده بود که حکومت ھا . کنند؛ و حمایت از ھمين شھروندان در مقابل حکومت ھای آزمند

  :ھميشه بر اساس منافع شخصی حکام اداره می شوند

ھنوز مرتکب شری نشده اند، یقين بدانيد که اندیشۀ ارتکاب آن را در سر می پرورانند و  اگر حکام امروز"

ھر کس که ردای قدرت به ... اگر ھراس از کردار و پندار مردم مانعشان نشود فردا قطعاً شر می آفرینند 

  ."تن می کند ناگزیر دارای چنين سرشتی است

  

در این .نيا به وقوع پيوسته بر این قاعده صحه گذاشته استبنتام توضيح داد آنچه در انگلستان و اسپا

در ميان . کشورھا اشراف با ھمدستی حکام مستبد به ھمۀ خواسته ھای خود جامۀ عمل پوشانده اند

  : طبقۀ اشراف پيوندی وجود دارد

حاکم و اقليت زیر مجموعۀ او ھميشه عليه منافع در واقع منافع شخص . این پيوند چه در موضع دفاع و چه در موضع تھاجم، عليه منافع مردم است"

  ."اکثریت تحت سلطه است

  

آن (را می توان با ساز و کارھایی نظير حق رأی گسترده، رأی مخفی و انتخابات مکرر )) عطش دستيابی به قدرت مطلق((استبدادی این چنين یعنی 

مطبوعات در این بين اھميت خاصی دارد، چرا که بی آن نمی توان انتخابات را آزادی . مھار کرد) چنان که در ایا|ت متحده آمریکا رخ داده است

برگزاری انتخابات دوره ای بدون آزادی مطبوعات به مزرعه ای می ماند که در آن . انتخاباتی آزاد و نتایج آن را انعکاس واقعی خواست مردم تلقی کرد

؛ بنابراین دليل منفعت گرایانه برای آزادی ))می خواھند خود مراقب گرگ ھا باشند ھشت ماه سال سگ ھای گله را می بندند و از گوسفندان((

. عمل می کنند)) در مقام نيرویی ناظر بر عملکرد اقليت حاکم(( مطبوعات این است که مطبوعات به مثابۀ وزنه ای در برابر حکومت ھای استبدادی و 

امکان دارد که حکومت یا جامعۀ مدنی  

عقيده ای را کذب بداند و در نتيجه آن را 

اما شاید این عقيده . سرکوب کند

صادق از آب درآید، یعنی ناظر به 

 واقعياتی باشد و در مقابلِ ادلۀ نقيض

آنان که در صددند عقاید . تاب بياورد

بالقوه صادق را سانسور کنند به طور 

. طبيعی صدق آن را منکر می شوند

آنان با چنين کاری فرضيه ای ناموجه را 

دستاویز قرار می دھند که مطابق با 

را  خودآن، به قطعيت رسيدنِ شخصِ 

آنان .  می پندارند مطلقھمان قطعيت 

پندارند، حال  عقاید خود را صحيح می

آن که در واقع و طبعاً عقاید خاص خود 

را بيان می کنند، عقایدی که تحت تأثير 

حزب، فرقه، کليسا و یا طبقۀ اجتماعی 

اعتقاد به . شان شکل گرفته است

خطاناپذیری یعنی سرکوب حقيقت 

اعتقاد به خطاناپذیری یعنی این . بالقوه

که به جای دیگران در مورد صحت و 

د تصميم بگيریم، بی آن که سقم عقای

به آنھا اجازه دھيم ادلۀ خ3ف را 

  . بشنوند یا بفھمند
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. اجرای آن قوانينی فراھم می کنند که بيشترین شمار مردم را به بيشترین حد رضایت می رسانندبه این ترتيب، مطبوعات آزاد زمينه را برای وضع و 

مطبوعات آزاد مانع پنھان کاری ھای . مطبوعات آزاد ضامن دستيابی به سعادتند و به ما کمک می کنند تا خودخواھی ھای معمول حکام را مھار کنيم

مطبوعات آزاد اط3عات جامع و مبسوطی را در . ا به مردم احترام بيشتری بگذارند و به آنان خدمت کنندحکومت می شوند و حکام را وادار می کنند ت

و سرانجام مطبوعات آزاد . مورد جھان در دسترس عموم قرار می دھند و به این ترتيب تصميم گيری ھای سنجيده و معقول را محتمل تر می کنند

کنند و مجریان قانون را تنھا از )) پارتی بازی((می کنند و به این ترتيب مانع از آن می شوند که قانونگذاران نگاه ھوشيار عموم را متوجه بوروکراسی 

  .ميان خویشاوندانِ خود برگزینند

  .بنتام نيز مانند ارسکين و پيشينيانش، این دیدگاه را رد می کرد که آزادی مطبوعات به شورش و جنگ داخلی منتھی می شود

|زمۀ حکومت صالح )). در ھمه نوع آزادی کمابيش خطر ھست؛ ھمچنان که در ھر نوع قدرتی: ((ھرگز نتيجۀ آزادی مطبوعات نيست فقدان سعادت

آزادی مطبوعات ميزان سعادت مردم . این است که مردم بتوانند علناً از آن انتقاد کنند، در برابرش بایستند و اگر |زم شد اسباب عزلش را فراھم آورند

ھر چه مایملک : در حوزۀ سياست جلب رضایت و سعادتمندی مردم به دریافت جایزه در یک بازی سرجمع صفر می ماند. ه حد اکثر می رساندرا ب

  .اقليت حاکم بيشتر باشد، برخورداری اکثریت تحت سلطه کمتر است

  

قت تنھا از طریق گفت و گوی عمومی و بدون قيد و شرط نيل به حقي((چھارمين دفاعيه در باب آزادی مطبوعات از این ایده متأثر است که . 4

در نخستين رساله ھای انگليسی در دوران جدید که موضوعشان رابطۀ تساھل و مطبوعات است به ایدۀ فوق اشاره )). شھروندان ممکن می شود

کاه را در برابر باد : ((این رساله چنين آمده استدر . یافت می شود 12)*1614(اولين نمونه از چنين اشاراتی در رسالۀ لئونارد بوشر . شده است

استد|ل ھایی که در دفاع از آزادی مطبوعات حول محور حقيقت می چرخند )). یارای ایستادن نيست؛ ھمچنان که خطا در برابر حقيقت تاب نمی آورد

  . یاد کرد 13)*1768(لۀ جوزف پریستلی به عنوان نمونه می توان از رسا. در انگلستانِ قرن ھجدھم به ميزان زیادی گسترش یافت

  14.*است که در قرن نوزدھم ارائه شد) 1859(نوشتۀ جان استوارت ميل  در بارۀ آزادینمونۀ تأثير گذارتر و سکو|رتر آن، رسالۀ 

از ایمان تھی است و از شک ((ند که ميل در این رساله از رویکرد منفعت گرایانه به آزادی مطبوعات ایراد می گيرد، چرا که آن را معرف دورانی می دا

به نظر او منفعت گرایی فرضيه ای را قوت می بخشد که مطابق با آن مردم حق ). ميل این قول را از توماس کار|یل نقل می کند)) (آوری ھراسان

این عقاید . این عقاید زندگی کنند دارند یقين داشته باشند و این نه به جھت صحت عقایدشان است، بلکه از آن جھت است که نمی توانند بدون

اما این که . بحث بيشتر بر سر منفعت است. در نظریۀ منفعت گرایی درستی یا نادرستی چندان مورد بحث نيست. برای آنھا فایده ای آشکار دارد

ا صدق یک عقيده جزو ضروری حقيقت ی. مصداق منفعت چيست، خود محل اخت3ف است و به ھمين دليل تحقيقی حقيقت یاب و دقيق را می طلبد

که (چرا که آزادی عقيده و آزادی بيان عقيده را برای س3مت روانی انسان ھا ((ميل به مسئلۀ آموزش و ترقی افراد توجه داشت . منفعت آن است

ان دھد که چرا |زم است او سه دليل اقامه کرد تا نش). 257- 8صص )) (ضروری می دانست) س3مت سایر ابعاد وجودی آنھا نيز بدان متکی است

  .انتشار آزادانۀ عقاید از طریق مطبوعات تضمين شود

  

اما شاید این عقيده صادق از آب درآید، یعنی . امکان دارد که حکومت یا جامعۀ مدنی عقيده ای را کذب بداند و در نتيجه آن را سرکوب کند: دليل اول

آنان که در صددند عقاید بالقوه صادق را سانسور کنند به طور طبيعی صدق آن را منکر می . بياوردناظر به واقعياتی باشد و در مقابلِ ادلۀ نقيض تاب 

می  مطلقرا ھمان قطعيت  خودآنان با چنين کاری فرضيه ای ناموجه را دستاویز قرار می دھند که مطابق با آن، به قطعيت رسيدنِ شخصِ . شوند

رند، حال آن که در واقع و طبعاً عقاید خاص خود را بيان می کنند، عقایدی که تحت تأثير حزب، فرقه، کليسا آنان عقاید خود را صحيح می پندا.  پندارند

اعتقاد به خطاناپذیری یعنی این که به جای دیگران . اعتقاد به خطاناپذیری یعنی سرکوب حقيقت بالقوه. و یا طبقۀ اجتماعی شان شکل گرفته است

  . يم بگيریم، بی آن که به آنھا اجازه دھيم ادلۀ خ3ف را بشنوند یا بفھمنددر مورد صحت و سقم عقاید تصم

  

این . عقيدۀ غالب در ھر مورد به ندرت ھمان حقيقت تام است. اغلب از حقيقت بھره ای دارد –به رغم اثبات نادرستی اش  –ھر عقيده ای : دليل دوم

در امور عمومی، نيل به حقيقت، ترکيب، تلفيق، و . الف است که حقيقت تام حاصل می شودبدان معنا است که تنھا در تقابل این عقيده با عقاید مخ

اگر کسانی پيدا شوند و با این عقيده که . فرض بگيریم مردِم عاَلمَ در مورد عقيده ای ظاھراً با ھم توافق دارند. تطبيق عقاید متضاد را ایجاب می کند

ارزش شنيدن داشته باشد و با سکوتِ آنھا  –حداقل برای خودِ آنھا  –محتمل است سخنانشان  مورد وفاق عموم است مخالفت کنند، ھميشه

  ).254ص(بخشی از حقيقت پوشيده بماند 

باشد، اگر به چالش طلبيده نشود، به سرعت رنگ و بوی  –و نه چيز دیگر –حتی اگر عقيده ای ھمان حقيقت تام : ميل در نھایت چنين استد|ل کرد

مسبب نيمی از لغزش ھای بشر این گرایش زیان آور ). ((245ص (بدل می شود )) –و نه حقيقتی زنده  –جزميتی مرده ((يرد و به تعصب می گ

اگر مردِم یک دوره چيزی را تردید ناپذیر بيابند دچار ). 250ص)) (اوست که وقتی چيزی را تردید ناپذیر می یابد، اندیشيدن در مورد آن را رھا می کند

حقيقت فارغ از زمان . ده اند، چرا که حتی اندیشۀ رایج در یک دورۀ تاریخی نيز ممکن است به اندازۀ اندیشۀ فرد یا گروه از حقيقت تھی باشدخطا ش

ا پوچ و آنان ھميشه پاره ای از عقاید پيشينيان ر. مع ھذا، زندگان به این عادت بد آلوده اند که خود را بيش از آنی که ھستند ارزیابی کنند. است

  :اما چنين سرنوشتی در آینده گریبان خود آنھا را نيز خواھد گرفت. نامعقول می شمرند

داشتند، به طور قطع بسياری از عقاید که امروزه رواج دارند در دوره ھای بعدی منسوخ خواھند شد؛ ھمچنان که بسياری از عقاید که در گذشته رواج 
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  )230ص . (مروزه منسوخ شده اند

  

اوضاع وقتی وخيم تر می شود که . نيز اگر از رھگذر مقابله با مدعيات مخالف قوت نيابد، به تعصب می گراید و بدعت گذاران دم فرو می بندندحقيقت 

. شد وقتی تضارب آرا نباشد، مبنا و معنای عقاید افراد ھرگز برایشان آشکار نخواھد. تعصب در پيوند با ارعاب راه را بر رشد ذھنی دیگران ببندد

  .و بر شجاعت اخ3قی و عظمت ذھن او سایه می افکنند)) عقایدی که مسلم فرض می شوند آدمی را به خواب عميقی فرو می برند((

به این مسئله توجه نکرده بود که تعداد زیادی از اظھارات و مکتوبات ھنری، اخ3قی و سياسی، جز کشف حقيقت اھداف  در بارۀ آزادیميل در رسالۀ 

ميل در این رساله به فرضيۀ کثرت حقایق قياس ناپذیر . دھای دیگری ھم دارند؛ اھداف و پيامدھایی چون تفریح، تھييج، تمجيد، ترغيب یا تقبيحو پيام

او . زندگی کنندز اشاره نکرده و این نکته را نيز نادیده گرفته است که قائ3ن به این حقایق قياس ناپذیر نمی توانند در کنار یکدیگر به طور مسالمت آمي

). 259ص(ریشه کن کرد )) ھتاکی ھای بی حد و حساب((معتقد بود که مفاسد فرقه گرایی را می توان از طریق مباحثۀ محتاطانه و آرام و با پرھيز از 

  : با ممنوعيت بيان مطالبی که دیگران را متضرر می کند می توان فرقه گرایی را به حداقل رساند

  برعکس، عقاید نيز وقتی در شرایطی مطرح . که افعال باید به اندازۀ عقاید آزاد باشندھيچ کس ادعا نمی کند 

  .شوند که مطرح شدنشان محرکی باشد برای انجام افعال زیانبار، مصونيت خود را از دست می دھند  

  )260ص (  

  

ه ھميشه، در مقابل ھر گونه آزار و اذیتی، سربلند بيرون مع ھذا، ميل در پذیرش این رأی تسلی بخش تردید داشت که در نھایت این حقيقت است ک

حقيقت در برابر سياه چال و چوبۀ دار تاب نمی آورد و برای غلبه بر سانسور . به نظر او تاریخ سرشار از حقایق سرکوب شده است. می آید

نباید قوانين خاصی وضع شوند که آزادی . اد نيازمند استبه پشتيبانی چون مطبوعات آز) برای بقا(حقيقت . خودخواھانه، ھيچ قدرت ذاتی ای ندارد

تنھا وجود مطبوعات آزاد است که رسيدن به واقعيت و . روزنامه ھا، مج3ت، کتاب ھا و رساله ھا را برای نشر واقعيات و عقاید مترقی تحدید کنند

دت به بررسی و تصحيح عقاید را پرورش می دھد و زمينه را برای دستيابی به ادله ای له آن واقعيت را تضمين می کند، و از این طریق است که عا

  .پيروزی حقيقت بر خطا فراھم می کند

  

  : پانویس ھا 

  

  .نویسنده و فيلسوف فرانسوی): 1704-1779(شواليه دو ژوکور، لویی  .1

 Liberty ofۀ ھنری برتون؛ نوشت) A Vindication of the Churches Commonly, Called Independent  )1644: رساله ھایی نظير .2

Conscience (1644)  نوشتۀ ھنری رابينسون؛ وThe Compassionate Samaritane (1644) جان ميلتون نيز این رویکرد . نوشتۀ ویليام والوین

 . تشریح کرده است) Aeropagitica )1644را با ب3غت ھر چه تمامتر در 

 :ھمۀ قول ھا از منبع زیر برگرفته شده است .3

Aeropagitica. A Speech for the Liberty of Unlicen'd Printing, E. H. Visiak (ed.), Milton, Complete Poetry and Selected Prose (Glasgow, 

1925). 

4. Epistola de tolerantia ad clarissimum virum (1689). 

5. John Asgil's An Essay for the Press (1712). 

  : آثار صاحبنظران دیگری نيز یافت می شود این ایده در. 6

The Independent Whig (1720)  وCato's Letters (1720-3) تومـاس گـوردن؛ . نوشـتۀ جـان ترنچـاردAn Essay of the Liberty of the Press 

Chiefly as It Respects Personal Slander (1758) نوشتۀ توماس ھيتر و رسالۀ بی نامی تحت عنوان:  

An Essay on the Right of Every Man in a Free State to Speak and Write Freely, in Order to Defend the Public Rights, and Promote 

the Public Welfare: and on Various Great Occasions for the Present Use of It (1722). 

7. Vindication of the Rights of Woman. 

  :قول ھا از چاپ اول منبع زیر برگرفته شده است ھمۀ. 8

Matthew Tindal, Reasons Against Restraining the Press (London. 1704). 

9. utilitarianism. 

10 .Enquiry Concerning Political Justice (1798)  نوشتۀ ویليام گادوین، وLiberty of the Press (1811) نوشتۀ جيمز ميل .  

  :ۀ قول ھا از منبع زیر برگرفته شده استھم. 11

Jeremy Bentham, On the Liberty of the Press and Public Discussion. (London, 1820-1). 

12. Leonard Busher's Religion's Peace: or, a Plea for liberty of conscience (1614). 

13. Joseph Priestley's An Essay on the First Principles of Government; and on the nature of political, civil, and religious liberty 
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(1768).  

  :ھمۀ قول ھا از منبع زیر برگرفته شده است. 14

John Stuart Mill, On Liberty, in J.M. Robson (ed.), Essays on Politics and Society (Toronto and Buffalo, 1977), pp. 213-310. 
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  پناھندگی یعنی بی ھویتی ؟

  چراغ

  

ھيچ آشنایی با سازمانی به نام سازمان دگرباشان . در بيست و چھار سالگی از ایران به ترکيه رفته و تقاضای پناھندگی داده است

از . اس نبوده استجنسی ایرانی نداشته، و در مدت اقامت در ترکيه با این سازمان در تم

ایران با قطار به آنکارا رفته و به دفتر سازمان ملل متحد مراجعه کرده و وضعيت خود را در 

ایران، با افزودن داستانی در خصوص خطر کشته به دست پدرش به دليل کشف رابطه ی 

شکان با مدارکی که از پز. ان تعریف کرده است-ھمجنسگرایانه ی او با پارتنرش، برای وکيل یو

ایرانی در تأیيد ھمجنسگرا بودن، و برگه ی معافی از خدمت به دليل ابت3 به بيماری 

، نظر داستان خطر کشته شدن به دست پدران اراته می دھد، و  -ھمجنسگرایی، به یو

  .ان را جلب می کند و خبر قبولی اش بعد از چھار ماه به دستش می رسد -مثبت وکي3ن یو

با وجود جمع دوستان . می آید و در ایران زندگی آسوده ای داشته است از خانواده ای مرفه 

و ھم احساسان خودش تنھایی را حس نمی کرده است و به قول خودش، با آن ھمه دوست 

خانواده ای مھربان و حامی داشته . و دیت و پارتی، وقت فکر کردن به تنھایی را نداشته است

حتمال بسيار زیاد ھمجنسگرا است و مایل نبوده که گرچه حدس می زده اند پسرشان به ا

اند آشکارا در این مورد حرف بزنند، اما دست او را در انتخاب شيوه ی زندگی و تصميم ھای 

برای اعتراض به اصرار . نياز مالی نداشته و کمبود تفریح ھم نداشته. آینده اش باز گذاشته اند و ھمچنان مھربان و حامی مانده اند

دوست ھای زیاد و دیت بيشمار داشته . اميل در رفتن به دانشگاه، با این که در دانشگاه قبول شده، اما به دانشگاه نرفتهاقوام و ف

در خيابان ھای تھران با لباس و آرایش فشن گی راه می رفته و به کسانی که ھوای متلک گفتن می کرده اند جواب ھای . است

  . دندان شکن می داده است

سال اول را تورنتو گذرانده و در سال دوم اقامتش به مونتریال رفته تا شاید زندگی . است که در کانادا زندگی می کند حا| دو سال

  .زندگی در کانادا بيش از حد انتظارش سخت و طاقت فرسا است. راحت تری برای خودش فراھم کند

بار پيش که با او . و این جمله مرا گيج می کند" بيرون بروم،خوشحالم که اینجا ھستم، خوشحالم که موفق شدم از ایران " می گوید،

ما نباید از ایران بيرون : "حرف زده بودم و قرار گفتگو برای شنيدن حرفھایش در مورد تجربه ی ترک ایران گذاشته بودم گفته بود

به من گفته بود که سازمان و گردانندگانش ." ميومدیم، جای ما تو ایران بود، ما نباید از آغوش امنيت خونواده مون بيرون ميومدیم

مسئوليت دارند به کسانی که در ایران ھستند اط3عات |زم را بدھند تا ھمه به ھوای زندگی آسوده و آزادی و رفاه خارج، به تله ی 

  . پناھندگی نيفتند

می پرسم چرا، و در جواب می گوید، ." خوشحالم که موفق شدم از ایران بيرون بروم. خوشحالم که اینجا ھستم"و حا| می گوید، 

این معضل به آسانی حل . در طول این گفتگو سه بار به گریه می افتد." چون کاری که دلم می خواست بکنم را کردم، موفق شدم"

نخواھد شد، زندگی در ایران سخت و طاقت فرسا است، اما زندگی در خارج ھم برای پناھنده ھا، سخت و طاقت فرسا است و 

  . باھتی به رویایی که اکثر جوان ھای ایران از  غرب دارند، نداردش

  می پرسم شھریار، جان تو در ایران در خطر بود؟ 

اگر جان کسی در خطر نباشد، درخواست . ان از ھمه ی پناھنده ھاست –این سئوالی است که محور تمام سئوال ھای وک3ی یو 

به ھمين دليل، مھمترین مسئله در مطرح کردن درخواست . ذیرفته نمی شودپناھندگی اش برای اقامت در کشوری در غرب پ

  . ان را قانع کنی که جانت در کشور خودت در خطر بوده و اگر برگردی کشته می شوی -پناھندگی آن است که وکيل یو

پدر و برادرش ھم خيلی دوستش . کنندقرار نبوده او را به خاطر ھمجنسگرا بودن به قتل برسانند یا اعدام . جان شھریار در خطر نبوده

مادرش عاشق اوست و ھنوز وقتی که از ایران زنگ می زند و حرف . دارند و حتی فکر آزار رساندن به او را ھم به خود راه نمی دھند

ان  - یومن می پرسم پس چرا به . ھمه ی این ھا را خودش تعریف می کند. می زند، تمام دلشوره ھای شھریار آب می شود می رود

ان و در زندان ھای  -گفتی که جان ات در خطر است؟ می دانی کسانی که واقعا جانشان در خطر است توی صف پناھندگی یو

  پناھجویان سال ھا انتظار می کشند تا به کشور دوم فرستاده شوند؟ 

بچه ھای مدرسه، محيط مدرسه و از ھمان اول، بچه ھای محله، . جان یک ھمجنسگرا در ایران ھر روز در خطر است"می گوید، 
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. محله، فاميل، آدم ھای توی خيابان، یک بچه ی نحيف شکننده را با شکنجه و زخم زبان و زخم ھای دیگر می رسانند به بزرگسالی

 آنوقت آن آدم بزرگسال، به اندازه ی آدم ھای ھمسن و سال خودش، که ھمجنسگرا نيستند، قدرت کنار آمدن با محيطی را که برای

ھمين پدر و مادر مھربان من، بدترین کابوس ھای زندگی من را برای من . او و خواسته ھای او ھيچ جایی در نظر نگرفته، ندارد

ساختند، ھميشه صدای من، حرف زدن من، رفتار من، حالت ھای من، طرز فکر من را با بچه ھای دیگر مقایسه می کردند و کوچيک 

نمی گذاشتم بفھمند، . ک بار از این بارھا، بفھمند که گی ھستم و ھمه چيز تمام شودھميشه وحشت داشتم که ی. می شدم

این ھم که نباشد، در جامعه ای که زندگی یک ھمجنسگرا، در خانه ی پدر و مادرش به بن بست می . ھيچوقت اجازه ندادم بفھمند

حتی کسانی که مثل من در . ، ندارد، فضا کشنده است رسد و راھی به یک خانه ی تازه، خانه ای که جای خانواده ی خود او باشد

زندگی، وقتی جز پارتی . رفاه بودند و |زم نبود برای تأمين مخارج زندگی به ھزار کار رو بياورند، سرنوشتی جز پارتی رفتن نداشتند

به جایی می رسی که یعنی . رفتن و دیت داشتن نيست، به یک چرخه ی بی ھدف و سرگيجه آور تبدیل می شود، کشنده است

بعد فکر می کنی اگر در یک محيط آزاد زندگی کنی و . این مرحله، این بن بست، خطرناک است. ھيچ راھی پيش پایت نيست

تنھا راه نجات، . فشارھای محيط ایران روی تو نباشد، شانس یک زندگی عادی و معمولی و شاد را داری، حتی اگر ھمجنسگرا باشی

  ."به نظر می آید، راھی نداری غير از فرار بيرون زدن از ایران

  تو چرا از ایران بيرون آمدی؟ 

  .دنبال آرزو، دنبال آزادی، دنبال امریکا

  ھمجنسگرا بودن چه تأثيری در تصميم ات داشت؟

ر جایی برای می ترسيدم بفھمند، مردم بفھمند، خانواده ام بفھمند من گی ام و دیگ. ھمه اش به خاطر این بود که ھمجنسگرا بودم"

. معافی گرفتم. من از سربازی رفتن وحشت داشتم، می ترسيدم وارد یک پادگان پر از مرد بشوم. زندگی در آن جامعه نداشته باشم

به . به من اصرار می کردند که بعد از معافی، گواھينامه ی رانندگی بگيرم. پدر و مادرم نمی دانستند که چطور شده که معاف شده ام

مادرم اصرار . ه گی بودن، یعنی بيماری روانی، در کارت معافی ام نوشته شده بود به من اجازه ی امتحان رانندگی ندادندخاطر اینک

من ھم بھش گفتم دارم پاسپورت می گيرم از ایران بروم، |زم . فشار می آورد. داشت بداند چرا دنبال کار رانندگی ام را نمی گيرم

  . "ھمين. ی بگذارمنيست وقت برای امتحان رانندگ

  چه اتفاقی می افتاد اگر می فھميدند؟

کتک می خوردم، یک ماه حبس می شدم، بعد دوباره عادی می شد، ولی دیگر رابطه ی ما، وقتی که می دانستند من گی ھستم، "

  ." به حال عادی برنمی گشت

  در رابطه با خانواده ات چه چيزی را از دست می دادی؟

دلم نمی خواست . دلم نمی خواست از من درباره ی روابط جنسی ام بپرسند. ن و خانواده ام شکسته می شددیوار احترام بين م"

اگر با ھمان . اگر من در ایران، استریت به دنيا آمده بودم، با خانواده ای که من داشتم خوشبخت ترین آدم توی ایران بودم. قضاوت کنند

م، باز ھم مشکلی نداشتم، ولی در ایران، با آن خانواده ی خيلی خيلی خوب، به خاطر شرایط پدر و مادر، در امریکا بودم و گی ھم بود

من می توانستم توی خيابان با . آبروی من می رفت. فرھنگی ایران، اگر معلوم می شد که گی ھستم ھمه چی به ھم می ریخت

. ک اداره کار می کردم، به کسی نمی توانستم جواب بدھمقيافه گی راه بروم و جواب متلک ھا را بدھم اما سر کار چی؟ اگر توی ی

من حالت داشتم، مصنوعی نبود، . من حتی اگر آرایش نمی کردم و لباس معمولی می پوشيدم صدای من توجه ھمه را جلب می کرد

  . "طبيعی بود، از حالت طبيعی من معلوم بود که من استریت نيستم

. ما به روی خودشان نمی آوردند، شاید برای این که فکر می کردند این ھم خواھد گذشتحدس می زنم خانواده ام می دانستند ا"

ناچار بودم گی بودن خودم را از ھمه . چون پسر خانواده بودم توقع خانواده ام از من خيلی با| بود. پدر بزرگم خيلی دوستم داشت

شاید برای ھمين وقتی به پدر و . ترانس ام، حالم خيلی بد شدیک بار، سه چھار سال پيش، توی فاميل پخش شد که من . پنھان کنم

  . "مادرم گفتم می خواھم از ایران بيرون بروم مخالفتی نکردند، خوشحال شدند

در شھر کوچکی که زندگی می کردم مردم نگاه خيلی بدی به . فشار مالی زیاد داشتم. در ترکيه زندگی خيلی سخت بود"

به ھمجنسگراھا توھين می . پناھنده ھای ایرانی ھمجنسگرا را به چشم خودفروش نگاه می کردندھمه ی . ھمجنسگراھا داشتند

دلھره ی شدید، تنھایی، سرما، غربت، آینده ای که اص3 معلوم نبود به کجا ختم . ھيچ کاری نداشتم. ھيچ دوستی نداشتم. کردند

که می خواھم برگردم، گفتند اگر برگردم دیگر اجازه ندارم در خانه ی  به خانواده ام خبر دادم. دلم می خواست برگردم ایران. می شود

من ھمه چيز را از دست داده بودم، . خودمان زندگی کنم، باید بروم جایی که کسی نداند من برگشته ام و آبروریزی بشود زندگی کنم

به مرز جنون رسيده بودم، با . ای فرھنگی، در خطر بودجان من، در ایران، به خاطر تنگناھ. ھمانجا توی ترکيه، دیگر راه برگشت نداشتم
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  . "وجود این فرار من از ایران از روی شور بود، نه شعور

من جای . ان مال ھم بود –ظرفيت یو . در ترکيه، زیر فشار تنھایی و بيکسی و غربت و توھين باید از حق خودم دفاع می کردم اما"

. اما پناھندگی، یعنی بی ھویتی.کسی را نگرفته بودم توی صف پناھندگی؛ آن جا، حق من بود

این گذشته ھيچ راھی  زندگی در ترکيه خيلی سخت است، یک پناھنده ھيچ احترامی ندارد، از

من نمی دانستم در ترکيه چی در انتظارم است، ما ایران که بودیم . برای تأمين زندگی اش ندارد

فقط ترکيه ی توریستی را می شناختيم، اما یک پناھنده ی گی به آن ترکيه نمی رود، مثل 

ور افتاده و مذھبی به ترکيه ی دیگری می رود، به یک شھرستان د. توریست با او رفتار نمی کنند

و متعصب که در خيابان با انگشت به ھم نشانش می دھند و ھيچ کس حاضر نيست با او 

در شھری که من اقامت داشتم، خيلی از پناھنده ھای دگرباش خودفروشی کرده . ھمک3م شود

برای ھمين، من ناچار، برای این که کسی . بودند، مردم ھمه را به ھمان چشم نگاه می کردند

متوجه نشود که من گی ھستم، روزھایی که باید برای امضا به اداره ی پليس می رفتم، با 

پناھنده ھا ناچارند در . اتوبوس به شھر دیگری می رفتم و در آنجا امضا می کردم و برميگشتم

ه پول کافی نداشتم، بارھا پيش آمد ک. بار به دفتر پليس بروند و ورقه ای را امضا کنند 3یا  2ھفته 

حتی شرایط عادی زندگی مردم در آن شھرستان کوچک برای . تا صبح در خانه ام از سرما لرزیدم

کارھای خانه، برای من که ھيچوقت . لباس ھا را با دست می شستم. باید با ھيزم بخاری را روشن می کردم. من غيرقابل تحمل بود

ود که دیدم حتی کسانی که من به اميد دوستی بھشان محبت می کردم برای اولين بار در ترکيه ب. دست به کار نزده بودم سخت بود

مھم این بود که برای اولين بار با چھره ای دیگر از زندگی روبرو می شدم و سختی ھای متفاوتی را تجربه می . به من کلک می زدند

از ایران برای من پول می . خوشبخت ھا بودم با وجود این من جزو. فقط بيست و پنج سالم بود، تحمل این ھمه فشار را نداشتم. کردم

در ترکيه، اگر خانواده از ایران برایت پول نفرستند، بدون اجازه ی کار، بدون دانستن زبان، خودفروشی اولين کاری است که . فرستادند

ماھا . ادف با خودفروشی باشدنام پناھنده ی گی نباید با متر. این وضعيت را باید عوض کرد. پناھنده ھا ناچار به آن دست می زنند

یک گی ھيچوقت حاضر نمی شود بخاطر پول سکس داشته باشد یا به خاطر سکس، با کسی . گی ھستيم، ما خودفروش نيستيم

ما حتی وقتی دیت داریم وسواس داریم که حتما چيزی در آن پسر را دوست داشته باشيم، ما به عنوان . که دوستش ندارد بخوابد

  ." احترام می گذاریم گی، به خودمان

  . می پرسم بدترین خاطره ات از ترکيه چيست

زندگی در کانادا ارزش تجربه ی . انتظار و ب3تکليفی و بيکاری. شانزده ماه تمام ھيچ کاری نداشتم بکنم. بيکاری کشنده بود. بيکاری"

  ." ، به فکر بازگشت نباشيدوقتی کسی از ایران بيرون می آید دیگر نمی تواند برگردد. تلخ ترکيه را ندارد

اگر آنجا بودم، روزھای آخر را کنارش بودم، با مرگش راحت تر . ھنوز باور نکرده ام. پارسال، من اینجا در کانادا بودم که پدربزرگم مرد"

دلم می خواست قبل از  .کنار می آمدم، اما از راه دور، برای من ھنوز انگار نمرده یا ھنوز باور نکرده ام که مرده، خيلی عذاب می کشم

  ."مردنش بھش می رسيدم، کمکش می کردم

تنھایم، ھر روز کار می کنم، کار سخت در . برای من که اینجا ریشه ندارم، جھنم است اینجا. دلم نمی خواست توی این بھشت بودم"

کنم که اگر من بميرم، برای پدر و  گاھی فکر می. کسی را ندارم. یک کارخانه، روزی ده ساعت کار، برای این که زندگی ام بچرخد

مادرم زیاد سخت نيست، آنھا ھمدیگر را دارند، خواھر و برادرم را دارند، ولی اگر یکی از آنھا بميرد، و خبرش را من اینجا بشنوم، من 

اینجا تنھایم، ھر من . ھم می ميرم چون کسی را ندارم که با من پيوند عاطفی داشته باشد و درد آن مصيبت را برایم تسکين بدھد

  ."چقدر ھم که بروم کلوب، باز ھم تنھایم، کسی را ندارم

ز آزادی ام را به گذشته که فکر می کنم می بينم در ایران رفاه داشتم اما آزادی نداشتم، اینجا آزادی دارم اما آنقدر کار می کنم که امکان استفاده ا"

  ."ندارم

ک3س را ادامه نداده و . در ک3س زبان حوصله اش سر رفته، نياز به پول ھم داشته. ستشھریار فقط چھار ماه به ک3س زبان رفته ا

  . ترجيح داده به جای ک3س به سر کار برود

پناھنده ھا، وقتی وارد کانادا می شوند می توانند تا یک سال به ک3س زبان بروند و پس از آن با گرفتن وام دولتی، در کالج و یا 

بعضی تصميم می گيرند به دبيرستان بروند و دیپلم سال آخر دبيرستان را بگيرند و بعد امتحان زبان بدھند و به . ننددانشگاه ثبت نام ک

حقوق پناھندگی، از روزی که یک پناھنده وارد کانادا می شود تا یک سال و نيم بعد، که قطع می شود، ماھی . کالج یا دانشگاه بروند

معمو| پناھنده ھا برای اجاره ی آپارتمان با کسی . سختی کفاف مخارج زندگی یک نفر را می دھدھفتصد و پنجاه د|ر است که به 

 

به گذشته که فکر می 

کنم می بينم در ایران رفاه 

داشتم اما آزادی نداشتم، 

اینجا آزادی دارم اما آنقدر 

کار می کنم که امکان 

استفاده از آزادی ام را 

  .ندارم
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خيلی ھا ناچار می شوند کار کنند تا کمبود چک پناھندگی را جبران . دیگر شریک می شوند یا اتاقی در یک آپارتمان اجاره می کنند

ایی است، برای پناھنده به شدت سخت است چون پيش زمينه ی |زم از تحصيل و کار، که برنامه ی عادی دانشجوھای کاناد. کنند

نظر زبان را ندارد و مقدار بيشتری از وقتش باید صرف یادگيری زبان در سطح دانشگاه و نيز گذراندن درس ھایی که در زمان دبيرستان 

یگری ایجاد می کند که اغلب در موارد باعث تفاوت ھای سيستم آموزشی کانادا با ایران ھم مشکل د. برایش مرور نشده است بکند

با وجود آن که تمام این مشک3ت با داشتن اط3عات |زم، حل شدنی است اما گاھی به قيمت دو . سرخوردگی دانشجو می شود

ک پيدا کردن شغل مناسب ھم در سال ھای اول، بدون داشتن مدر. سال یا سه سال از وقت پناھنده ی تازه وارد تمام می شود

خيلی از . ھمين شرایط برای یک مھاجر کام3 متفاوت است. کار، یعنی کار در کارخانه، رستوران، پارکينگ. مناسب، غير ممکن است

مھاجران، از ھمان زمانی که در ایران ھستند مدارک تحصيلی شان را برای شرکت ھای خصوصی در کانادا می فرستند و کاری پيدا 

. یا وقتی که وارد کانادا شدند، با مدرک تحصيلی خوب، دنبال کار می گردند، و پيدا می کنند. ا می شوندمی کنند و بعد سوار ھواپيم

اما برای یک پناھنده که در اکثر موارد بدون مدرک تحصيلی و بدون دانستن زبان وارد این کشور می شود، کار، فقط در محدوده ی دو 

شرایط . ای پناھنده شدن ھم باید آمادگی |زم را داشت و یا شرایط |زم را ایجاد کرددر واقع، بر. سه رستوران و کارخانه می ماند

پناھندگی در کشورھای ترانزیت و کشورھای پناھنده پذیر، فقط برای کسانی قابل تحمل است که آن زندگی را با چيزی نظير ناچاری 

  . ر فشار دشواری ھا خرد می شوندو مرگ مقایسه کرده باشند و تصميم به حرکت گرفته باشند، وگرنه زی

. تصميم شھریار این است که پس از اینکه پس انداز کافی داشت، به دانشگاه برود و در رشته ای که به آن ع3قمند است تحصيل کند

که  می گوید، من تحمل کار سخت را دارم اما تحمل کاری. رشته ای که کمک می کند شغل محبوب اش را در آینده به دست بياورد

  . مورد ع3قه ام نيست را ندارم

می خواھد با کسی سال ھا زندگی کند . دلش امنيت یک رابطه ی عاشقانه متعھد را می خواھد. از گشتن و تنھا بودن خسته است

کردن  اما پيدا. و تکيه گاه ھم باشند و چروک ھای روی صورت ھم را به نشانه ی غم و شادی که با ھم تجربه کرده اند تماشا کنند

  . پارتنر مناسب کار آسانی نيست

پناھندگی به معنای بی ھویتی نيست، جستجوی ھویتی است که گاھی در خانه و جامعه ی خود گم می شود و باید به دنبالش به 

ی به دنبالش اگر فراموش نکنيم که ھدف، یافتن و یا حفظ آن ھویت بوده، و اگر با اط3عات و امکانات کاف. گوشه ی دیگری از دنيا رفت

  .برویم، آینده، برھوت نخواھد بود، پربار ھم می تواند باشد

شھریار تنھا یک نمونه از بيشمار پناھنده ھای ایرانی است و تجربه ھای او با وجود آن که در بسياری موارد مشابه تجربه ھای دیگران 

ن بست رسيده اند و یا به موفقيتی که انتظارش را داشته است، اما دیگرانی ھم ھستند که یا به سرنوشتی تلخ دچار شده اند و به ب

با توجه به گفته ھای شھریار، اط3عات کافی از مراحل مختلف پناھندگی برای موفق شدن به . اند دست پيدا کرده اند و خوشحال اند

ندگان و نيز کسب اط3عات از چراغ می کوشد با تکيه بر اط3عات سازمان و تجربه ھای پناھ. دشواری ھای این سفر، حياتی است

ارگان ھای مربوط کانادایی، و اروپا، تا آنجا که ممکن است این اط3عات را در اختيار خوانندگانی که مایل به کسب این اط3عات اند، 

  . بگذارد
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From Perversion to Pathology  

By Raha 

Continued from Cheraq 43 

  

I. Apparatus of Gender  

This chapter is about gender policing in the Islamic Republic of Iran. In the IRI, the dichotomous 

division of all individuals into two genders – man and woman- is understood by all as the fundamental basis of 

societal order, security, prediction, and the prevention of harm. Producing individuals who maintain and 

reinforce this gender dichotomy in their erotic, sexual, emotional, domestic, and social lives is, therefore, 

considered an important individual, cultural, and political responsibility. As such, individuals, families, friends, 

public institutions, and the community at large learn to police, persecute, discipline and punish individuals who 

threaten and trouble this gender dichotomy through their expressions of gender non-conformity or same-sex 

desire. Part I-A discusses how this gender police work is performed by the Islamic Republic’s official morality 

police. Part I-B describes how this official police work is complemented by the police work of civilian gender 

watchers who continuously ridicule, silence, abhor, fear, abuse, and even murder individuals who live outside 

heteronormative gender relations. Together, these governmental and civilian police forces constitute a powerful 

apparatus of gender that works toward creating a community of disciplined, euphorically docile, gender 

dimorphic, heterosexual men and women.    

A. Governmental Gender Policing  

Iran is a highly gendered society where no aspect of life is free from considerations of sex and gender. 

The boundary between men and women is drawn firmly, and is deeply embedded in all legal structures, 

generally to the disadvantage of women. Sex segregation in public spaces such as elementary and secondary 

schools, university classes, buses, metro trains, beaches, sport stadiums and mosques is fully institutionalized. 

In education and employment, women are barred from becoming judges, certified religious scholars, 

presidential candidates, or the “supreme religious leader” (valy-e faqih). In family law, men are given unilateral 

rights to divorce, child custody, and having multiple marital partners. Women are not allowed to testify to 

certain crimes such as sodomy, homosexuality, prostitution and drinking, and in other cases of crime, two 
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women should be present to equal the testimony of one man. In the case of retribution, a woman’s life is worth 

half that of a man. In cases of inheritance, men receive twice as much as women. In citizenship cases, any 

woman of foreign nationality who marries an Iranian citizen is granted an Iranian citizenship but an Iranian 

woman marrying a non-Iranian is treated on the basis of the laws of her husband’s country of citizenship and 

cannot get citizenship status for her children. These are just some of the most visible laws that concretely 

demonstrate the extent to which one’s life in Iran is governed by considerations of sex and gender.1  

This gendered legal structure is part of an Islamist political discourse that understands the universe as 

gendered, systematic and goal-oriented.2 According to this discourse, God has given us the Islamic standards 

for arriving at a perfect order. This divine order is nothing but just because God is all just; in this order “the 

rights of no creature are ignored... because justice is the nature (zaat) of God;” every being in this order 

receives a fair share based on “its intrinsic and instinctual needs.”3 The Islamic Republic claims it is striving 

toward this order, and it has, therefore, necessitated every law to be compatible with Islamic standards. This 

necessity is stipulated in article 4 of the Constitution which reads:  

All civil, penal, financial, economic, administrative, cultural, military, political and other laws and 

regulations must be based on Islamic criteria. This principle applies absolutely and generally to all 

articles of the Constitution as well as to all other laws and regulations, and the wise persons of the 

Guardian Council are judges in this matter.   

As such, the Islamic Republic considers its limitations on women not as acts of discrimination but as “Islamic” 

articulations of women’s rights and as recognitions of what God has considered just for women.4 Malakeh 

Yazdi, former Chair of the Women’s Bureau of the Judicial Branch, succinctly formulates this idea when she 

says “in many cases, if the law does not grant women certain rights, it is indeed a favour to women, since we 

consider [our] laws emanating from the sacred Shari’ah,” which cannot be but just.5  

                                                
1 For more information about gender-based discrimination in Iran’s legal system, visit http://www.change4equality.com/english. 
2 I privilege the notion of discourse here since I want to draw attention to a complex ensemble that consists of various institutions, 
religious statements, cultural traditions, administrative measures and moral propositions.  This means that this gendered legal 
structure, with all its complexities, cannot be simply reduced to and explained by “Islam”, especially when Islam is represented as a 
static and monolithic entity outside of particular political and cultural contexts.  
3 Mohammad Hossein Hosseini Tehrani, Resaleh-ye Badiah [�ew Essay] (Mashhad: Allameh Tabatabai, 1997), 30. This quote is 
reprinted in Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 165.  
4 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 165,118.  
5 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 165.   
 



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   67  

 The Islamist political discourse in the IRI understands 

the world as a gender purposive system where all individuals 

come to life sexed and gendered. Their sex is predefined with 

assigned rights and responsibilities, deemed different but 

complementary for men and women, and they can accomplish 

these God-given rights and responsibilities in an ordered 

human society that respects God-ordained boundaries between 

men and women. In this discourse, gender is, therefore, 

teleological. Individuals are believed to merely act out who 

they are supposed to be, to fulfill duties, apparently natural and 

holy.7  

  This discourse acknowledges, however, that individuals 

can deviate from the correct path and fail to meet the “natural” 

and holy expectations of their biological sex. In the Islamic 

Republic of Iran, as already explained in the introduction, such 

deviations from the divine path have long been indicative of 

immorality. God creates His subjects “free”. But this freedom 

is indeed a test: He wants us to prove that we use our intelligence to discern the correct path to our destiny.8 

According to the Islamic Republic, homosexuals, “effeminate” men, “masculine” women, cross-dressers and all 

other individuals who do not conform to Islamic gender codes of behaviour and conduct fail this test, and have, 

therefore, perverse and corrupt (mobtazal) characters. The Islamic Republic sees it as its responsibility to bring 

back these men and women to the right path and to “protect” them from further self-incurred sins; a female 

representative in the Iranian Parliament states:  

We will always have some sick women (and men) in our society who should be treated... We have no 

                                                
6 For a clear breakdown of the levels of the gender hierarchy in the IRI, see Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in 

the Islamic Republic, 169- 72. 
7 For a deeper understanding of this gender ideology, see Hammed Shahidian, “Patriarchy Blessed: Gender Teleology and Violence,” 
in Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, ed. Hammed Shahidian (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2002), 
161-216.  
8 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 162.  

Islamic Republic’s codes of gender.6 The IRI 

changes its minimum of tolerance from time to time, 

depending on the political and economic atmosphere 

of the country; so men and women who are at the 

bottom of the gender hierarchy must quickly 

manoeuvre in and out of the accepted gender 

boundaries in order to minimize their persecution. 

But even under the most “relaxed” conditions, 

individuals in the IRI are at all times required to 

display, at the very minimum, the kind of behaviours 

and looks that are accepted as “manly” or 

“womanly” somewhere, be it Iran or a Western 

country. This is mandated, the IRI authorities claim, 

by hadiths (recounts of the practices and sayings of 

the Prophet Mohammad) that curse men and women 

who wear each other’s clothes, and that instruct 

Muslims to turn “effeminate men” as well as 

“women who assume the manners of men” out of 

their house.  



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   68  

choice but to turn them away from their wrong path and direct them to a correct and healthy path...by 

means of coercion and implementing some laws and guidelines.9 

 According to the IRI authorities, this responsibility must be carried out vigilantly because that is the only way 

of upholding God’s grand design and creating a healthy moral society: “One person can lead the entire nation to 

prosperity or destruction... authorities must, therefore, enlighten our youths so that they will not be influenced 

by corruption.”10 Policing gender and sexuality is, thus, a ruling principle of social and political organization 

under the Islamic Republic of Iran. The IRI authorities explicitly define the parameters of gender-appropriate 

appearances and behaviours, and police individuals to emulate them in public and private. There are rules 

against “decadent and obscene dress” (ghanun-e albaseh-ye mobtazal) which prohibit a range of gender-

inappropriate appearances (e.g., long, spiky, and “Western” hairstyles for men, “unladylike” comportment for 

women) and deviant cloths (e.g., see-through, short scarves that do not completely cover hair and neck, tight 

and short T-shirts and uniforms, and fluorescent colours).11 The IRI’s Penal Law stipulates that women who do 

not adhere to the dress code could be fined and imprisoned from 10 days to two months.12 In the spring of 2007, 

a series of new government regulations regarding public morality and punishment of deviant behaviour and 

appearance came into force under the title of “Social Security Plan” (tarh-e amniat-e ejtemayee). Under this 

plan, "women wearing short uniforms, tight outer garments and headscarves that do not conceal hair would be 

notified by police patrol officers. Those who refuse to correct their appearance will be arrested and handed over 

to judicial officials."13 In the first two days after these regulations came into effect, more than 1300 women in 

the city of Tehran had been stopped for dressing immodestly, with more than 300 arrested and taken to Police 

stations. According to the commander of the Law Enforcement forces, Revolutionary Guards General Esma’il 

Ahmadi-Moqaddam, this enforcement action is part of a grand strategy to curb anti-social behaviour: "under the 

social security plan, those groups who do not observe social norms and create insecurity for families, as well as 

                                                
9 Zan-e-Rouz, “Pas az Gozasht-e Dah Sal az Enghelab dar Mowred-e Mobarezeh ba Bad-Hejabi  Chareh’i Joz Emal-e Feshar 
Nadarim,” [“Ten Years After the Revolution, We Have No Alternative but to Exercise Force Against Bad-Hejabi,”]  Zan-e Rouz, 
April 22, 1989:5.  
10 This statement was first published in the conservative newspaper Ettela’at on December 14, 1992. It is reprinted in Hammed 
Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 167.  
11 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 168. 
12 Center for Women’s Participation, Ghavanin va Mogharrarat-e Vizheh-ye Zanan dar Jomhury-e Islamy-e Iran [Special Laws and 
Regulations for Women in the Islamic Republic of Iran] (Tehran: Center for Women’s Participation, Office of the President, 1999): 
112. 
13 Safa Haeri, “Ahmadinejad’s New Obsession: Women’s Dresses,” Iran Press Service, April 25, 2007, http://www.iran-press-
service.com/ips/articles-2007/april-2007/bad_hejabi_26407.shtml . 
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hooligans, will be strongly confronted."14 

 Yet, as Hammed Shahidian notes, even under such restrictions, gender offers individuals a continuum of 

accepted expressions of identities, organized hierarchically. The top levels of the hierarchy are occupied by 

ideal men and women who devotedly observe Islamic gender codes of behaviour and conduct, while the lower 

levels of the hierarchy are occupied by men and women who use anything – from being cleanly-shaven and 

putting on heavy make-up to wearing a tie and putting on tight colourful uniforms- to express distance from the 

Islamic Republic’s codes of gender.15 The IRI changes its minimum of tolerance from time to time, depending 

on the political and economic atmosphere of the country; so men and women who are at the bottom of the 

gender hierarchy must quickly manoeuvre in and out of the accepted gender boundaries in order to minimize 

their persecution. But even under the most “relaxed” conditions, individuals in the IRI are at all times required 

to display, at the very minimum, the kind of 

behaviours and looks that are accepted as “manly” 

or “womanly” somewhere, be it Iran or a Western 

country. This is mandated, the IRI authorities claim, 

by hadiths (recounts of the practices and sayings of 

the Prophet Mohammad) that curse men and women 

who wear each other’s clothes, and that instruct 

Muslims to turn “effeminate men” as well as “women who assume the manners of men” out of their house.16 

Under the Islamic Republic’s rule, individuals must, therefore, belong at all times to the “right gender” and 

express this belonging through their name, visage, clothes, demeanour, etiquette, talking and their overall 

“heterosexual look”; individuals who fail to do so are perceived of as being perverse and criminal and are, 

therefore, monitored, harassed, disciplined and punished.  

 Reports of persecution and prosecution of individuals who do not conform to the Islamist 

                                                
14 Safa Haeri, “Ahmadinejad’s New Obsession: Women’s Dresses,” Iran Press Service, April 25, 2007, http://www.iran-press-
service.com/ips/articles-2007/april-2007/bad_hejabi_26407.shtml.  
15 For a clear breakdown of the levels of the gender hierarchy in the IRI, see Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in 

the Islamic Republic, 169- 72. 
16 Rouhullah Khomeini, Towzihul Masael (The Explanation for Problems) (Tehran: Esteghlal, n.d.), 137, Problem #846; Mehdi 
Kariminia, “Barresi-e Mabani-ye Fegh’hi va Hoghughi-ye Taghir-e Jensiat” [An Analysis of the Religious and Legal Bases of Sex-
Change] Iranian Society for Supporting Individuals with Gender Identity Disorder, March 25, 2008, maghalat section, 
http://www.gid.org.ir/main_f.htm; and  SAFRA Project for LBTQ Muslim Women, Country Information Report: Iran (London, UK..: 
The Allen Lane Foundation, 2004), 4.  
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heteronormative codes of appearance confirm this obsession of the IRI with a “heterosexual look.” The IRanian 

 the Iranian Gay, Lesbian, Bisexual & Transgender Organization -Queer Organization (IRQO) and HOMAN

have documented the experiences of some of these individuals who have experienced detainment and torture 

for appearing other than “manly” or “womanly.” Sayeh, a pre-operative transwoman, is one of many such 

individuals. She explains her experience of arrest and torture as such: 

I have been arrested three times and have been disrespected in the worst ways possible... When they 

arrest you, some of them want to do things [sexual] with you...They first try to scare you and torture you 

psychologically by calling you a jerk, a dirty pig, a faggot, a carrier of AIDS and a thousand other things 

to try to provoke you to do something so that they can form a complaint against you based on that 

action. Even when you don’t do anything, they still take you to Mafased [the bureau responsible for 

dealing with moral corruption]. They keep you there for a while. Then, they send you to court... and the 

judge decides on your faith... As soon as you are taken to court, every officer prepares himself for 

making fun of you. When they are dealing with our cases, it is as if all the officers go on a break. They 

deal with murderers and thieves all days long and when they see an “attractive” case they want to have 

some fun by belittling us... All these problems and miseries pass and what remains and tortures us are 

the psychological problems which are the result of these tortures. These psychological problems slowly 

transform us in to abnormal humans. I frequently just start crying without any reason. I have nightmares 

and wake up screaming. I’ve become very sensitive toward the people around me.17  

Another transperson, who was arrested for appearing “unmanly”, writes in an anonymous letter:  

Three years ago, four Basiji [militia forces] officers pushed me into a car, bombarded me with 

demoralizing and dehumanizing words, and took me to a detention center. At the detention center, they 

each raped me two times and took away my cell phone. I was forced to sign papers guaranteeing I 

would not appear in public again in the attire or with the appearance I had at the time of my arrest. Then 

they let me go. I couldn’t, of course, file a formal complaint because I feared further abuse by the 

                                                
17 Arsham Parsi, “Interview with an Iranian Transgender,” The IRanian Queer Organization, n.d. 
http://www.irqo.net/IRQO/English/pages/064.htm. 
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police. Also, laws in Iran don’t support people like me anyway.18    

Another letter narrates the experience of a young man who was detained by the Bureau of Prohibition (dayereh-

ye monkarat) for “looking and acting homosexual.” After a long night of intimidation, insult, harassment and 

inquiry, a physician finally examined him and told him, “You are a male. Your only problem is your voice. But 

that is all right, too. It is normal.”  He was released, but for two weeks “imprisoned” himself in the house and 

for two months wore nothing but allowable clothes.19    

Emphasis on “looking heterosexual” does, of course, mean emphasis on being a heterosexual as well. 

While the punishment for “looking homosexual” is harassment, arrest and torture, the punishment for being a 

homosexual is death for “both the active and passive persons.”20 Article 111 of the Islamic Penal Code states 

that, “Lavat [consummated sexual activity between males, whether penetrative or not] is punishable by death so 

long as both the active and passive partners are mature, of sound mind, and have acted of free will.” According 

to Articles 121 and 122 of the Penal Code, Tafkhiz [the rubbing together of thighs or buttocks, or other forms of 

non-penetrative “foreplay” between men] is punishable by one hundred lashes for each partner.  Recidivism is 

punishable by death on the fourth conviction. Article 123 of the Penal Code further provides that, “if two men 

who are not related by blood lie naked under the same cover without any necessity,” each will receive ninety-

nine lashes. Lesbianism (mosahegheh) is punished with 100 lashes; its fourth repetition invokes death.21 

According to Article 134 of the Penal Code, if two women, who are unrelated to one another, lie, without 

necessity, naked under the same cover, they will each be punished by less than 100 lashes of the whip. If the act 

is repeated and the punishment is in each case administered, on the third occasion the punishment of 100 lashes 

will be incurred.  

 The death penalty for homosexual conduct does not merely exist on paper: it is practiced and enforced.22 

Among the latest documented death sentences for homosexual conduct are the public execution of two men, 

Mokhtar N. (24 years old) and Ali A. (25 years old) in the Shahid Bahonar Square of Gorgan in November 

                                                
18 Anonymous, e-mail message to the author, May 27, 2008.  
19 Anonymous, “Kabusi be Nam-e Jomury-e Islami” [“A Nightmare Called the Islamic Republic,”] Homan 13 (1998): 34-5, 39. This 
letter is reprinted in Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 173- 4.   
20 The Islamic Republic of Iran Penal Law, Article 109-26.  
21The Islamic Republic of Iran Penal Law, Articles 127-34.   
22 Trials on moral charges in Iran used to be held in camera. In recent years, however, international outrage over the frequency of 
executions (Iran has the second highest rate of executions per capita in the world) has led the government to exercise tight controls 
over press reporting of the death penalty.  For these reasons, confirming the frequency of executions for homosexuality is effectively 
impossible.  
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2005 for the crime of Lavat; and the public execution of two teenagers—one 18, and the other believed to be 16 

or 17, in the Edalat (Justice!) Square of Mashhad in July 2005 for the crime of Lavat. Individuals who are 

suspected of homosexual conduct also face surveillance, harassment and torture, and when detained, they are 

often interrogated to reveal contacts.23  

The above narratives confirm an account of a society in which all individuals ought to belong to the 

“right gender” and have the right “gender interactions.” Those who fail to meet these expectations are 

considered, de facto, perverse and criminal. Individuals are believed to contain in themselves the seeds for 

dimorphically-defined heterosexual gender identities. According to the IRI authorities, these divinely-implanted 

seeds should have a concerned gardener, like the Islamic Republic, in order to develop into healthy, moral, 

gender euphoric heterosexual men and women who devotedly reinscribe gender dimorphism and 

heterosexuality in all of their social and private manners. In the IRI, however, as in all (hetero) normatively 

gender-dimorphic societies, this teleological doctrine of gender is inseparable from coercion. Ideal gender 

models of men and women who devotedly enact state -sanctioned versions of proper manhood and womanhood 

are constructed, through the law, religion, education and culture, as natural, holy, or just common-sensical. 

These ideal genders rarely, if ever, materialize, however; so a system of discipline and punishment is put into 

place to coercively bring these apparently natural genders into being.  

As Feminist scholars have discussed extensively, gender is a coercive institution that represents itself as 

natural, and relies on this representation to justify its reproduction.24 Since gender with all its hierarchies is 

constantly contested, however, it always has to rely on overt and covert violence in order to maintain itself and 

its hierarchies. The institution of gender remains coercive even when it is based on the “equal but different 

principle” because it still maintains the arbitrary assumption that one cannot but be a man or woman.25 As 

Judith Butler writes, this assumption about gender is arbitrary because gender is not a fact: “there is neither an 

                                                
23

 For reports of persecution, arrest and torture of individuals who are suspected of homosexual conduct, visit the 

the Iranian Gay, Lesbian, Bisexual &  --HOMAN , >rqo.netwww.i<http:// IRanian Queer Organizationwebsites of the 

<http://www.homanla.org> and the International Gay and Lesbian Human Rights Commission  Transgender Organization

<http://www.iglhrc.org>.  
24 For information on these feminist arguments, see classic texts such as Simon De Beauvoir, The Second Sex (London: Vintage, 
1949); Kate Millet, Sexual Politics (New York: Doubelday, 1970); Andrea Dworkin, Pornography: Men Possessing Women (New 
York: Putnam, 1981); Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy (MA: Blackwell, 1994); and Judith Butler, Gender Trouble: Feminism 
and the Subversion of Identity (New York: Routledge, 1990).   
25 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 5.  
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“essence” that gender expresses or materializes nor an objective ideal to which gender aspires... the various acts 

of gender create the idea of gender and without those acts, there would be no gender at all.”26 Gender is, thus,   

“a social construction that regularly conceals its genesis.”27 It does not mark individuals once and for 

all; it is rather accomplished by them through activities that signify one’s belonging to the “right gender.” 28 In 

all (hetero) normatively gender-dimorphic societies, including the Islamic Republic of Iran, individuals are 

constantly disciplined and policed to do these acts of gender so that the cohesiveness of gender as a “fact” can 

be maintained.  
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26 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 190.  
27 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 190.  
28 Candace West and Don H .Zimmerman, “Doing Gender,” Gender and Society 1(1987): 125-51.  
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  در ماھی که گذشت

  

 67یاد کشتگان  •

 یراندر ا 67تابستان  ياسیس يانن مجازات عام@ن قتل عام زندانالملل خواھا ينمان عفو بساز •

 يزون يوالدر فست یرانیا یدر مورد ترانس جندرھافيلمی  •

 از خانواده فع@ از دستور کار مجلس خارج شد یتحما یحهزنان � یاثر مبارزات مدنبر  •

  کرده یعموم یاع@م اعتصاب غذا 2008آگوست  24از روز دوشنبه  یرانا یمرژ یکرد در زندان ھا یو مدن ياسیسزندانيان  •

 روزنگار ھنر •

 براده ھا  •

  حقوق ھمجنسگرایان جزو رئوس اوليه ی جبھه ی انتخاباتی باراک اوباما •

  
  ...را  67کشتار   يمکن یما فراموش نم •

  

  ... ما را سوختند آنھا را نيز ھم ...  ما را کشتند آنھا را نيز ھم... ما مثلث صورتی بر یقه داشتيم و آنھا مثلث ھایی با رنگ ھایی دیگر 

  

  ما فراموش شدیم ولی با گوشت و خون و پوست خود می دانستيم که ھيچ جنایتی را نباید به فراموشی سپرد 

  

  .این آن بود که در اردوگاه ھای نازیسم گذشت در ایران اما فاشيسم ھمان کرد با شکلی دیگر 

  

  .می برد  1367ردم ما را به روزھای تابستان داغ سال تابستان و شھریور آن ھميشه ما را و م

 در حد فاصل یاسيس یزندان ۵٠٠٠تا  ۴۵٠٠ نيب ھا نيتخم هیاجرا شد که بر پا رانیگوناگون ا یشھرھا یھا ھا در زندان از اعدام یتابستان موجآن  در

  .انتھای شھریور اعدام شدند تا  ۶٧مرداد 

شـرق  یلـومتريک ١۴جـاده مشـھد، واقـع در (تھـران  یدر گورستان خاوران واقع در جنوب شـرق یجمع دسته یاشدگان در گورھ از اعدام یادیز شمار

شد مراسم داده ن یمشخص کردن قبور و برگزار ،یاجازه سوگوارھيچگاه  رانیدولت ا یھا و بازماندگان از سو به خانواده. اند دفن شده) خراسان دانيم

.  

رو  و بـا ضـرب و شـتم مـأموران روبـه نـدکند یاش مـ شـده جسـد شـوھر اعدام یگورسـتان خـاوران را در جسـتجو نيبا دست، زمـآنھا روزھا و شب ھا 

  .ند شد یم

  

از محل دفن بستگانشان  یا خانواده چيبه ھ. نامند یم» بوستان خاوران«شدگان، گورستان خاوران را  اعدام یھا خانوادهولی آنھا ھرگز خسته نشدند 

و  زندیر یبه گورستان م بار کیھر چند وقت  ،یاند که مأموران انتظام خود درست کرده زانیعز یبرا یحدس یھا گورھا خانواده ولی داده نشد یاط3ع

  .آورند یدرم شهیشده را از ر کاشته یھا و درخت کنند یم بیقبرھا را تخر

  

  ریشه اما ھنوز ھست در دل ھا 

   ایران شددر  67تابستان اسی يعام زندانيان سسازمان عفو بين الملل خواھان مجازات عام@ن قتل  •

  (AI Index MDE 13/21/90) مراجعه کنيد 1990-1987نقض حقوق بشر : الملل تحت عنوان ایران اط3ع بيشتر، به گزارش عفو بين برای 

  

  در فستيوال ونيز ی ایرانیترانس جندرھافيلمی در مورد  •
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اولين ساخته ی کارگردان ایرانی بھمن معتمدیان را اع3م " خستگی"ونيز تا لحظه ی آخر خبر فيلم برگزار کنندگان فستيوال فيلم  - ونيز، ایتاليا

  .این فيلم به زندگی ترانس سکسوال ھا در ایران امروز می پردازد. نکردند تا از عکس العمل مخالف مسئو|ن جلوگيری کنند

اما بھمن . است، به دليل قوانين سخت جنسيتی در ایران، دشوارتر شده استت3ش ھفت ترانس سکسوال که در این فيلم به تصویر کشيده شده 

وی معتمدیان، فيلم ساز، که در داخل ایران بيشتر به خاطر تجربه ھای تئاتری خود شناخته شده است، اصرار می ورزد که دشواری ھایی که پيش ر

  . 3ش برای کشف ھویت است و نياز به درک و پذیرش از طرف خانوادهافراد ترانس سکسوال وجود دارد در ھمه ی جھان عموميت دارد و آن ت

دليل ویژه ی ساختن این فيلم روشنگری در . ما می دانيم که این مشکل در تمام جھان موجود است: معتمدیان در کنفرانس خبری روز جمعه گفت

دليل دیگر آن بود که افراد سکسوال بدانند که تنھا نيستند و توان . ھستندميان خانواده ھا است، زیرا خانواده اولين دیوار مانع در مقابل این افراد 

رئال ھای ایتاليایی تأثير گرفته است و ھنرپيشه ھای فيلم  - معتمدیان گفته است در ساختن این فيلم از نو. بيشتری برای کمک به خود داشته باشند

با من کار کردند ھيچ نوع تجربه کار سينمایی نداشتند، و به نظر من این عدم گروھی که . اش ترانس سکسوال واقعی ھستند، ھنرپيشه نيستند

معمو| ھنرپيشه ھا تعليم دیده اند که بيانگر . تجربه برای رسيدن به نتایجی که یک ھنرپيشه ی با تجربه قادر به دستيابی به آن نيست، ضروری بود

  .  کنم که چيزھایی ھست که فرد، فرد عادی، در واقع پنھان می کندمن می خواستم به این مسئله ی مھم اشاره . چيزھا باشند

پرسش ھایی که ذھن این ھفت نفر را به . خستگی، کنکاشی است در زندگی ھفت ترانس سکسوال، شش نفر مرد به زن، و یک نفر زن به مرد

ه نداده باشد، می تواند عاشق باشد و کسی عاشق چالش کشيده از این قبيل است، آیا یک ترانس سکسوال، چه تغيير جنسيت داده باشد و چ

سکسوال  اش باشد، و یا چطور به خانواده ی خود واقعيت ھویت خود را بازگو کنند، و یا در مورد یکی از ھفت نفر، چطور به زن خود بگوید که ترانس

  .است، و یا آیا باید در ایران ماند یا باید رفت

تا آخرین روز فيلمبرداری من ھنوز کسی را که مناسب این . رداری از شيوا، ترانس سکسوال زن به مرد، بودمعتمدیان گفت، سخت تر از ھمه فيلمب

در جامعه ای مثل ایران که بسيار مردانه و مردسا|ر است، فکر آشکارسازی واقعی و . نقش باشد پيدا نکرده بودم و حتی به فکر حذف نقش او افتادم

تمام زن ھایی که م3قات . رسازی کنند و گفتن این حقيقت که مرد واقعی نيستند، با دشواری زیادی ھمراه استافشای این که می خواھند آشکا

  . کردم و می خواستند مرد بشوند نمی خواستند کسی از این موضوع با خبر باشد، آشکارسازی برایشان مشکل بزرگی بود

او راننده ی تاکسی است، پليس از او می خواھد که گواھينامه ی . ند تصویر شده استاین معضل در یکی از صحنه ھایی که شيوا در آن بازی می ک

اولين سئوال پليس این است که پس حجاب ات کجاست، . رانندگی اش را نشان بدھد، و در گواھينامه ی رانندگی جنسيت او زن ذکر شده است

  . روی گاز می گذارد و با سرعت دور می شودوقتی که پليس حاضر نمی شود گواھينامه را پس بدھد، شيوا پا را 

شاید گویاترین صحنه ی فيلم، آخرین صحنه ی آن باشد، وقتی که یکی از ترانس سکسوال ھا می گوید تا زمانی که در ایران است حاضر نيست 

  . تغيير جنسيت بدھد زیرا آزادی زن ھا در این کشور به شدت محدود شده است

جواز ساختن این فيلم به مراجع دولتی مراجعه نکرده است، یعنی که فيلم بدون مجوز دولت ساخته شده است، و نيز به معتمدیان گفت برای گرفتن 

  . این معنی است که فيلم در ایران اکران نخواھد داشت

 .  خستگی، خارج از بخش فيلم ھای مسابقه، به نمایش گذاشته خواھد شد

 از دستور کار مجلس خارج شدفع@ از خانواده �یحه حمایت بر اثر مبارزات مدنی زنان  •

 .ت خانواده از دستور كار مجلس خبر دادیحه حمایسه از خارج شدن موقت |يات رئيك عضو ھیندگان مجلس یدار ظھر امروز زنان با نمایبه دنبال د

 یدارھا گروھین دیازا یكیدر . ندگان به گفت و گو نشستندیكوچكتر با تك تك نما یكه امروز به مجلس رفته بودند در گروھھا ینزنا: ميدان به گزارش

ات يعضو ھ یقربان یزنان با موس یمذھب یاتھاينه ھيك متخصص مطالعات زنان و دو محقق در زمیك عكاس، یك ورزشكار، یل، يك وكیمتشكل از 

خبر داده است كه با نظر  یقربان یدار موسین دیدر ا. حه را ارائه كردندین |یص ایاز نقا یو تبادل نظر پرداخته و موارد متعددسه مجلس به بحث يرئ

. خارج شود یبرگردانده شده و فع3 از دستور كار جلسه علن یون قضائيسيحه مذكور به كمیسه قرار شده |يات رئيس مجلس و موافقت ھيرئ

دھند  ینگونه كه شواھد نشان میپرداخته و ا یزنینفوذ در مجلس به را یندگان ذیاز نما یز موفق شدند با تعداد قابل توجھين نگر زناید یگروھھا

  http://femschool.org/spip.php?article1124.برای اطdع بيشتر به اين لينک مراجعه کنيد   .حه قانع سازندیاز دستور خارج كردن | یندگان را برایاند نما تا توانستهینھا

  ه اع@م اعتصاب غذای عمومی کرد 2008آگوست  24زندانيان سياسی و مدنی کرد در زندان ھای رژیم ایران از روز دوشنبه  •

  :اند ھای خود را بشرح زیر عنوان نموده خواستهو 

  .باشد  شرافتمندانه با آنان داشته، به ھویت سياسی و مدنی زندانيان اعتراف نموده و رفتاری درخور و رژیم حاکم بر ایران -١

در صدور دسته جمعی حکم اعدام زندانيان سياسی و مدنی تجدید نظر شود و اجرای حکم اعدام تمامی زندانيان سياسی و مدنی را متوقف  -٢

  .نماید
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  .متوقف کردن شکنجه و آزار و رفتارھای ضد بشری نسبت به تمامی زندانيان -٣

  .شود یابد و شرایط وامکانات زندانھا بھبود داده زندانيان سياسی و مدنی و تبعيد آنان خاتمهتبعيض گذاشتن ميان  -۴

  .گشودن درب تمامی زندانھای ایران بدون ھيچگونه محدودیتی بر روی سازمانھای داخلی و جھانی حقوق بشری جھت بازرسی و بازدید -۵

اسی به منظور اجرای اصول اساسی انکار نا پذیر و بدیھی حقوق بشر و عدالت بوجود در دستگاه قضایی جمھوری اس3می ایران اص3حات اس -۶

     .بياید

اعتصاب سراسری زندانيان سياسی و مدنی کردستان که ھمزمان با بيستمين سالياد کشتار جمعی زندانيان سياسی ایرانی است، در حالی برگزار 

  :ميشود که

 -۶فرھاد وکيلی  - ۵پناھی  انور حسين - ۴فرزاد کمانگر  - ٣ھيوا بوتيمار  -٢پوور  عدنان حسن -١د به نامھای فعال مدنی و دگراندیش کر ٨ھم اکنون 

  .هللا لطيفی در بيدادگاھھای رژیم به اعدام محکوم شده و در انتظار مرگ بسر ميبرند حبيب - ٨ارس3ن اوليایی  - ٧علی حيدریان 

  .اند د رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان و حکم سنگينی برای ایشان صادرنمودهفعال مدنی و در صدر ھمه محمدصدیق کبودون ٧

نویس و از مبارزین حزب دمکرات کردستان که  رفيق کمال شریفی روزنامه .و یا در زندان زیر شکنجه و آزار ھستند    چندین فعال مدنی دیگر نيز ناپدید

  ھای جسمانی ان سقز از طرف نيروھای رژیم محاصره و دستگير شد ، با تندترین و سختترین شکنجهدر پنجم تيرماه سال جاری در شھرست

جان و در اثر شکنجه و زیر فشار و اذیت و آزار ج3دان رژیم دچار کاھش عجيب وزن و  و بنا به اط3عاتی که به دست ما رسيده ایشان نيمه  روبروشده

  .اند وخامت جسمانی شده

ساختن  پيش، خمينی رھبر جمھوری اس3می پس از نوشيدن جام زھر و با ھدف جلوگيری از گسترش نارضایتی عمومی، فرمان جاریسال  ٢٠اگر 

دور از چشمان مردم و در نھایت  جوی خون را صادر کردند و به دستور وی شریفترین و مقاومترین شخصيتھای سياسی و فرزندان آزادیخواه ایرانی به

پروردگان ھمان دیکتاتوری، ميخواھند که در کردستان،سرزمين جنبشھای آزادیخواھانه و مبارزه و مقاومت  عام شدند، اکنون دست خویی قتل درنده

و مدنی، با دستگيرکردن جمعی از فعالين سياسی و مدنی و صدور احکام اعدام و حکمھای ظالمانه ھمراه با ناشایسترین رفتارھا و برخوردھا، ج

  .ود بياورندترس و خفقان بوج

ھایشان حتی مرگ را نيز  خواھند داد و در راستای تحقق خواسته اند که به اعتصاب غذای خود ادامه زندانيان سياسی و مدنی کردستان اع3م نموده

  .در آغوش خواھندگرفت

شروع به کار  87ماه  ر، روزنامه ی خانه ھنر، برای انتشار اخبار و مطالب وب@گ ھای دگرباشان، از اول شھریورھنروزنگار  •

 .کرد
  . روزنگار با ت3ش خستگی ناپذیر اش کمک زیادی به زنده ماندن جریان وب3گ نویسی در ایران می کند 

  براده ھا وب@گ نویسندگان ھمجنسگرای ایرانی شروع به کار کرد  •
  

  ھيم پرداخت براده ھا یک اتفاق مھم در ادبيات دگرباشی است که در شماره ی بعد به آن خوا انتشار

 ھمجنسگرایان جزو رئوس اوليه ی جبھه ی انتخاباتی باراک اوباماحقوق  •

می دانم که بر سر ازدواج ھمجنسگرایان اخت3ف نظر ھست اما مسلما ما نمی توانيم مخالف این باشيم که : باراک اوباما در سخنان گفت

حق اعضای (ت کسی که عاشق او ھستند در بيمارستان برخوردار باشند خواھران و برادران ھمجنسگرای ما شایسته ی آنند که از حق م3قا

 .و یا فارغ از تبعيض، زندگی کنند) درجه ی اول خانواده در م3قات بيمار
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  چاپار 

  .چون ھمدیگر را نمی بينيم اینجا می گيم

  .بفرستيد editor@irqo.org  سخود را به آدرخبرھا و آگھی ھای 
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  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 

  

  جنسی ایرانی نشریه ی دگرباشان  – چراغ

www.cheraq.irqo.org 

member@irqo.org 

 

   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  - 7.5اخت3ف ساعت تورنتو با تھران ( 5451l 001 407 416 موقتا  :کانادا –سازمان در تورنتو  شماره تماس با دفتر

 board@irqo.orgایميل تماس 

  

  

                                 اعضای شورای دبيران سازمان   

 

  روشن برھان

  نياز سليمی

 ساقی قھرمان

  سام کوشا

 الفاروق خاکی
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