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  سخن سردبير

  

ی نظرسنجی این سازمان را که در سطح کشور انجام  ، سازمان حمایت از دگرباشان جنسی و خانواده ھاشان، نتيجهایگل کانادا

سشگر شده منتشر کرد و گزارش داد دو سوم از دانش آموزان کانادا که ھویت جنسی لزبين، گی، بای، ترنس، دو روحی، کوئير، و پر

حدود نيمی از دانش آموزان . دارند در مدرسه احساس امنيت نمی کنند) ھنوز در مورد گرایش جنسی خود به قطعيت نرسيده اند(

دگرباش جنسی در این نظرسنجی پاسخ داده اند که در مدرسه پشت سرشان حرف در آورده اند، و در مورد یک سوم آنھا این 

دانش آموزان استریت، مورد آزار جنسی قرار %19دانش آموزان دگرباش به نسبت % 41این  عالوه بر. شایعات روی نت رفته است

دانش آموزان دگرباش گفته اند در محيط مدرسه، در اتوبوس ھای مدرسه، سالن ورزش، رخت کن، و کافه تریای مدرسه، . گرفته اند

ھلن کندی، دبير کل . آنھا می شود احساس امنيت نمی کنندزیر پله ھا و در راھروھای مدارس به خاطر اھانت و تعرض جنسی که به 

با وجود آنکه در کانادا حقوق مدنی و بشری جامعه ی ال جی بی تی کيو طبق قانون رعایت می شود، اما : "سازمان ایگل کانادا گفت

  ."جامعه چه اتفاقی می افتد با توجه به نتایج ھمه پرسی ھای نظير این، ھيچوقت نمی توانيم مطمئن باشيم در واقعيت، در سطح

 با وجود این که اول ماه مھر، برای دانش آموز ایرانی، که نه در برابر قانون و نه در سطح جامعه از حمایت بھره دارد، باید دشوارتر از

باید روز خوبی باشد، آنچه برای دانش آموز کانادایی اتفاق می افتد باشد و ناامنی ابعاد عظيم تری داشته باشد، ولی باز ھم اول مھر 

خواندن گزارش باال شاید این فایده را داشته باشد که اھميت مبارزه ی فرھنگی و طوالنی بودن مسير دست یابی به . معطوف به آینده

یا . ردیمیا دنبال راھھای مؤثرتر و کارآتر بگ. جامعه را بياد داشته باشيم تا بيشتر و منجسم تر کار کنيم" رسمی"حقوق برابر با اعضای 

  . با توجه به شرایط زمان حال و منطقه ای برای حل مشکل ھایی از این دست به ھمکاری درونی در جامعه دگرباشی متوسل شویم

به ھر حال اول مھر، با شروع مدرسه، باید روز خوبی باشد حتی اگر محيط مدرسه و دانشگاه محل تنگتری برای جنگيدن با 

سال گذشته یکی از وبالگ . ایی که در جمع بودن و آموزش دادن به جمع برای رواداری، باید خوب باشدھموموفوبيا باشد، به خاطر فض

پرسيده بود با بدرفتاری و تمسخر و . نویس ھای خيلی جوان در وبالگش مسئله ای را مطرح کرده بود که از بزرگترھا کمک فکری بگيرد

کند، در ورزش فعال باشد، نمره ھای " رفتار"ب گرفته بود که شبيه به دیگران تعرض بچه ھا و معلم ھا در مدرسه چکار کنم؟ و جوا

این راھنمایی ھا، بخصوص وقتی . خوب بگيرد، جزو شاگرد زرنگ ھا باشد، کسب احترام کند تا کمتر کسی به فکر اذیت کردنش بيفتد

ارزش است و کاربردی است، اما فقط برای بخشی از  که از جانب وبالگ نویسانی که جای برادر بزرگتر را پر می کنند، می آید، با

بخش دیگری به خاطر ویژگی ھای ظاھری، به سختی می توانند شبيه به دیگران باشند و یا شبيه به دیگران . نوجوان ھای دگرباش

گرفتن این راھکارھا،  به کار. رفتار کنند، و ھمين مانعی برای فعال بودن در ورزش، و نمره ی خوب گرفتن و کسب احترام کردن است

برای بخشی از نوجوان ھای دگرباش حتی غيرممکن است و شاید به ھمين دليل، و با نگاھی به فعاليت پرتوان وبالگ ھای دگرباش 

به بعضی نشانه ھا  .می شود منتظر وبالگ ھایی بود که مثل شبکه ی حمایتی برای جوانترھا و کم سالترھای دگرباش عمل کند

. دگرباشی که نگاه می کنيم حضور یک جامعه ی فعال از حدود بيست تا اواسط سی سالگی در روی نت می بينيمدررسانه ھای 

شاید به دليل تفاوت ھای سنی و شرایط اجتماعی، حضور فيزیکی این گروه ھا یا امکان پذیر نباشد و یا مفيد نباشد، اما ھمين حضور 

  .   ی سنی دگرباشان و تسھيل انتقال به دوره ی بعد را داشته باشد در روی وب می تواند تأثير مثبت روی یک دوره

اگر این جامعه با انسجام بيشتری فعال باشد، ممکن است بتواند به یکی از مشکالت نسل نوجوان دگرباش، که ھنوز وارد عرصه ی 

ب روحی و ترک مدرسه یا حتی دشواریھای اگر مسئله ی آزار نوجوانان دگرباش در مدرسه باعث اضطرا. رسانه ھا نشده است بپردازد

دوران مدرسه می شود و مشکلی است که نمی شود با پدر و مادر و خانواده در ميان گذاشت، ایجاد یک سيستم کمک رسانی 

ھای که در کشور" برادر بزرگتر"درونی چقدر واقع بينانه است؟ آیا امکان این ھست که برنامه ای نظير برنامه ھای خدمات اجتماعی 

اروپایی انجام می شود داوطلبانه از طرف چند نفر از گروه ھای مختلف دگرباشان پيگيری بشود؟ و البته روی وبالگ ھا؟ بزرگترھا 

ساعاتی از ھفته را برای رسيدگی برای به مشکالتی که نوجوان ھای دگرباش احتماال دارند، بگذارند و پست ھایی برای این کار 

ل و جواب چقدر ھست و آیا می شود وبالگی برای منعکس کردن این مشکالت و یا پرسش ھا اختصاص نوشته شود؟ امکان سئوا

  داد؟ 

پژوھشگر مسائل آموزشی . گو با سعيد پيوندی، در ارتباط با آموزش و پرورش در ایران منتشر کرده استرادیو زمانه گزارشی از گفت

و فضای آموزشی ویژه کمبود امکانات  که سال تحصيلی جدید با ھمان مشکالت قبلی، به" :ایران، در این گفتگو به رادیو زمانه می گوید

افزاید که کمبود  وی می .طوری که حدود یک سوم مدارس به صورت دو وقته و سه وقته کار خواھند کرد به. شود مناسب آغاز می
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تنھا در ھفته گذشته و در آستانه سال   .ھاست ادامه دارد، بخش دیگری از مشکالت است تجھيزات و نارضایتی معلمان که سال

نفر از معلمان و فعاالن صنفی آنھا از سراسر کشور، که برای بررسی مشکالت صنفی خود در تھران گرد آمده  ۴٠تحصيلی جدید حدود 

ھای درسی ایران  گر مسائل آموزشی در مورد کتاب این پژوھش .بودند بازداشت و به تدریج تعدادی از آنھا به قيد ضمانت آزاد شدند

ھای درسی در تمام دنيا ھستند و اگر بخواھيم مقایسه کنيم شاید فقط  ترین کتاب ولوژیکترین و ایدئ گوید که ھمچنان یکی از بسته می

ھا به خاطر  آقای پيوندی معتقد است که این کتاب .ھایی شبيه ما دارند بتوانيم بگوئيم که یمن، عربستان و یکی دو کشور دیگر کتاب

شوند و برای  گر می سائل، موجب تربيت انسان تک بعدی و غير پرسشگرا نسبت به م گرا و به شدت ایدئولوژیک و تبعيض نگاه درون«

به این گزارش فشار مضاعفی که به دليل شرایط  " .کنند جوانان و نوجوانان ایرانی، دوگانگی و بحران ھویت و شخصيت ایجاد می

محيط مدرسه وارد می شود را می سياسی و فرھنگی، از سوی معلمان و کادر مدرسه و دانش آموزان به دانش آموزان دگرباش در 

جالب اینجاست که این فشار، با وجود نماد آموزش عالی و رشد سنی دانشجویان در مرحله ی دانشگاه، ھمچنان . شود اضافه کرد

. باقی می ماند و دانشجویان دگرباش ھمچنان از فشاری مضاعف در محيط دانشگاه از سوی دانشجویان غيردگرباش رنج می برند

. ی که دانشجویان دگرباش در ارتباط با آزار جنسی می دھند شامل تعرض استادان با تھدید محروميت ترمی نيز می شودگزارش

فراموش نمی کنيم که دانشجویان آزادی طلب و برابری خواه، معترض به پادگان شدن دانشگاه، در زندان و مخفيگاه و تبعيد به سر 

  . می برند

اد با مصاحبه ی رئيس جمھور، احمدی نژ رسانه ھا، آخرین خبرکه آن یافت شد امکان دليل دیرکرد در انتشار این شماره این چراغ، به 

 . در ایران ھمجنسگرا وجود دارداضھار داشته اند ایشان . را بخوانيم ن ان امریکاشبکه ی سی ا

*  

  

با احترام به انتقاداتی که از جانب باربد شب و مھدی ھمزاد به سازمان وارد است، و آنچه در انتقاد از سازمان به طور خصوصی برای 

رستاده شد، سازمان دگرباشان جنسی ایرانی به محض اتمام مراحل پيگيری قانونی، برای تھيه ی اساسنامه و مرامنامه با ما ف

مشورت با داخل، و با ھمکاری وکيل و به منظور نزدیک کردن ھرچه بيشتر مرامنامه با ھدف ھایی که مورد نياز و توجه جامعه 

و شھروندان دگرباش ایرانی در خارج است، و با اولویت جامعه ی دگرباشی داخل و شرایطی دگرباشی در داخل و نيازھای پناھندگان 

ما محدودیت ھای یک سازمان غيرانتفاعی برای ارائه . که نياز به پناھجویی را به ميان می آورد، و می تواند از ميان ببرد، اقدام می کند

با شما در ميان می گذاریم تا چارچوب فعاليت ھای آینده ی سازمان را با در نظر ی سرویس به بيرون از مرزھا، مطابق قوانين کانادا را 

گرفتن امکانات قانونی ما در اینجا و نيازھای تعيين شده در آنجا با ھمياری با بدنه ی داخلی جامعه ی دگرباشی جنسی، در این 

ان به پيشنھاد وکيل، از یک سازمان غيرانتفاعی در کانادا به برای جلوگيری از ابھامات مالی سازم. چارچوب و ھرچه مؤثرتر تعيين کنيم

عنوان بازرس امور مالی سازمان ایرکيو دعوت خواھيم کرد تا رابط ميان سازمان ایرکيو و دولت کانادا و ارگان ھایی که کمک مالی به 

امکان ھر گونه تندروی یا کمکاری بدنه ی . سازمان پرداخت خواھند کرد باشد و از شفافيت سازمان در امور مالی اطمينان حاصل کند

از امکانات موجود فعاالن خارج از . سازمان بدون مشورت و رایزنی با بدنه ی جامعه ی دگرباشی باید با ایجاد دیالوگ، مسدود شود

مکان انتشار انتقاد در نشریه ا. کشور برای پيشبرد ھدف ھایی مانند روشنگری در سطح جامعه ی داخل و خارج  استفاده خواھيم کرد

و راھکارھای پيشنھادی را به عنوان ابزاری برای حصول اطمينان از پاسخگویی بدنه ی سازمان در برابر جامعه ی دگرباشی ایجاد شده 

بسياری از اشکاالتی که به . است که ادامه خواھد داشت؛ مسئوليت پيگيری را به عھده ی سخنگوی سازمان خواھيم گذاشت

شده اشکاالتی است که شورای سازمان به چارچوب و عملکرد خود داشته است و در مرحله ی فعلی بر اساس  سازمان گرفته

تالشی که تا ھمين حاال برای از ميان برداشتن این اشکاالت کرده است، این اطمينان را دارد که این سازمان، اگر برای جامعه ی 

با اطمينان کامل از انگيزه . دگرباشی ایران حرکت نکند، علت وجودی ندارد دگرباشی جنسی ایران و با ھمکاری راھبردی جامعه ی

ھای شورای این سازمان، این سازمان در ھيچ مقطعی از حيات آینده ی خود، یک شرکت خصوصی نخواھد نبود و بی ارتباط با جامعه 

ان دگرباش، بر این اساس که مبدا این مسئله با توجه به حساسيت مسئله ی پناھندگ. ی داخل به موجودیت خود ادامه نخواھد داد

در داخل است، با ھمياری جامعه ی دگرباشی جنسی به تعيين چارچوب خدمات سازمان برای اطمينان از بھبود شرایط پناھندگان در 

مربوط تھيه شوند به پروژه ھایی که برای ارائه به دولت کانادا و سازمان ھای . کشورھای ترانزیت و در کشور دوم محل، عمل می کنيم

فارسی ترجمه شده و در نشریه منتشر می شوند تا امکان اطالع از برنامه ھا و امکانات و سرنوشت این پروژه ھا برای مخاطبان ما 

. ممکن باشد



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   5  

  

  

  

این . سترا ساخته ا) Queer Theory(از کتاب ھایی است که بنيادھای نظریه ی کوئير ) The Straight Mind" (ذھن دگرجنسگرا"

را درباره ی موضوعاتی ھمچون مقوله ی جنس، دگرجنسگرایی نھفته ) Monique Wittig(کتاب، نُه مقاله دارد که دیدگاه مونيک ویتيگ 

اگرچه این کتاب، کوتاه و کوچک است اما فشرده است و خواندن اش چندان آسان نيست؛ با . بر می شمارددر زبان، قرارداد اجتماعی 

ای که درباره ی جنسيت و امورجنسی دارد بازاندیشی " طبيعی"نده را وادار می کند تا درباره ی پيش انگاشت ھای این ھمه، خوان

  .کند

  

کوشيده است در متنی که توليد می کند روانی زبان و دشواری متن فلسفی " ذھن دگرجنسگرا"حميد پرنيان در ترجمه ی فارسی 

این کتاب و ترجمه ی آن به فارسی، گام اول را در شناساندن مونيک ویتيگ به جریان با انتخاب . مونيک ویتيگ منتقل شده باشد

اندیشه ی روشنفکری ایرانی و دگرباشان ایران برداشته است و در به دست دادن ترجمه ای بی نظير از این متن که در بازتاب نثر 

اميدوار است این حرکت سرعت و قدرت بيشتری گرفته و جامعه ی دگرباش ایرانی . فلسفی به اثر ادبی شبيه شده موفق بوده است

 Gender)" آشفتگی جنسيتی"، 1386پيش از این، امين قضایی در سال . در ترجمه و نگارش چنين متونی کوشش بيشتری شود

Trouble) جودیت باتلر را به فارسی برگردانده است.  

  

چاپ کرده  1992آن را نخستين بار در  Beacon Pressگليسی نوشته و صفحه به زبان ان 128را در " ذھن دگرجنسگرا"مونيک ویتيگ، 

این کتاب ھمراه دیگر آثار حميد پرنيان، در ضيافت، نخستين پایگاه اینترنتی در اندیشه و ادبيات دگرباش ایرانی، منتشر خواھد . است

  . شد

  

  . يان می خوانيمدر زیر، نخستين نوشتار این کتاب، مقوله ی جنس، را با ترجمه ی حميد پرن
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  وله ی جنسمق

١٩٧۶/١٩٨٢  

  مونيک ویتيگ

  حميد پرنيان

   

 

   

.O چه ! دست کم زنی که آن را در خود پذیرفته است. نرینه یا دست کم مردانه. بيان گر ایده ای نرینه است

سر  کسی چه چيزی را در خود پذیرفته است؟ چيزی که زنان تا کنون ھميشه داشته اند اینک از پذیرفتن اش

ایشان ھميشه از : چيزی که مردان ھرگز به خاطر آن سرزنش نشده اند). و امروزه بيش از پيش(باز می زنند 

ھمه ی آن چيزی که در ایشان، حتی در ذھن شان، است . طبيعت شان، از ندای خون شان فرمان برده اند

  .جنس است

  Pauline de Réageنوشته ی ، O.داستان ، پيش گفتاری بر »شادمانی در بردگی«ژان پلھن،  -

   

یک روز صبح، نزدیک به دویست کاکاسيا، . ، شورشی خونين، جزیره ی آرام باربادوس را لرزاند١٨٣٨در سال  

مرد و زن، یعنی ھمه ی آن کسانی که بيانيه ی مارچ از بردگی آزادشان کرده بود، از اربابان پيشين شان 

برده ھا عاشق ارباب شان بودند که ... گمان می کنم . ... نندخواھش می کردند که به بردگی شان بازگردا

  .نمی توانستند بدون او سر کنند

  »شادمانی در بردگی«ژان پلھن،  -

   

برای . من برای چه باید ازدواج کنم؟ زندگی، ھمين گونه که ھست، به اندازه ی کافی برای ام خوب است 

. زن یک کارگر است -ره ی زنان چه چيز بسيار خوبی ھست؟ و دربا... چه باید به ھمسر نياز داشته باشم؟ 

شما دوست . درست ھمين است -اما برای چه من باید به یک نوکر نياز داشته باشم؟  -. زن، نوکر مرد است

  .بسيار خب، اگر این گونه است مرا طالق بده -. ... دارید دیگران بلوط ھای تان را از توی آتش درآورند

  The Hunting Sketches، ایوان تورگنف -

  

بدون  ،ماندگاری جنس ھا و ماندگاری برده ھا و اربابان از باور یکسانی ناشی می شود، و ھمان گونه که بدون ارباب برده وجود ندارد

ين طبيعت و تضاد اجتماعی ب: ایدئولوژی تفاوت جنسی، در فرھنگ ما، ھم چون سانسور عمل می کند. مردان نيز زنان وجود ندارند

زنانه پنھان کننده ی این واقعيت اند که تفاوت ھای اجتماعی /مادینه و مردانه/مقوله ھای نرینه. زنان را پنھان می سازد مردان و

ھر نظام سلطه ای، تقسيم بندی ھایی در سطوح مادی و اقتصادی . ھميشه به نظم اقتصادی، سياسی، و ایدئولوژیک وابسته اند

ن، اربابان و بعدھا بردگان ھنگامی که شوریدند و مبارزه را آغاز کردند این تقسيم بندی ھا را انتزاعی کرده و افزون بر آ. ایجاد می کند

اربابان، این تقسيم بندی ھای ایجادشده را این گونه توضيح و توجيه می کنند که آن ھا پی آمد تفاوت ھای . به مفھوم بدل می کنند

  .شورند و مبارزه را آغاز می کنند تضادھای اجتماعی را تفاوت ھایی طبيعی قلمداد می کنند بردگان نيز ھنگامی که می. طبيعی اند

وجود دارد اما جنسی که ستم دیده است و . وجود نداردبرای این که ھيچ جنسی  

. این ستم است که جنس را می آفریند و نه برعکس. جنسی که ستم گر است

سرچشمه (برعکس اش این می شود که جنس، ستم را می آفریند، یا این که علت 

ستم در خود جنس، در تقسيم بندی طبيعی جنس ھا یافت می شود که پيش ) ی

  .از جامعه وجود دارد )یا بيرون(

ماندگاری جنس ھا و ماندگاری برده ھا 

و اربابان از باور یکسانی ناشی می 

شود، و ھمان گونه که بدون ارباب 

بدون مردان نيز زنان  ،برده وجود ندارد

  .وجود ندارند
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انع از به پرسش اھميت تفاوت جنسی آن چنان اندیشه ی ما را بر می سازد که م

خودش می شود، و دیگر مھم و ضروری نخواھد بود که دریابيم اندیشه دقيقا بر  گيری

برای این که تفاوت را در اصطالح دیالکتيکی اش . ساخته است چه پایه ای تفاوت را بر

برای این که واقعيت . دریابيم باید مفاھيم متناقض را روشن سازیم تا رفع شوند

صطالح دیالکتيکی ماتریاليستی اش بفھميم باید تضادھای ميان طبقه اجتماعی را در ا

) ستيزی در نظم اجتماعی(دریابيم و آن ھا را زیر محوری یکسان  ھا را، یک به یک،

  .است) از نظم اجتماعی(تناقض ھای روشن ) و برچيدن(گردآوریم، که این خودش رفع 

ا می سازد و نشان می دھد، آن ھا را بر می چيند، و این کار منجر به آن می ی متضاد ر مبارزه ی طبقاتی، ھم ھنگام که دو طبقه

مبارزه ی طبقاتی ميان زنان و مردان، که ھمه ی زنان باید آن را بر دوش گيرند، . شود که تناقض ھای ميان دو طبقه ی متضاد رفع شود

باید اشاره کرد که این . چيند، فھميدنی می سازدشان تناقض ھای ميان جنس ھا را رفع می کند، و ھم ھنگام که آن ھا را بر می

شوریدن، (ایده ای که برای من از اھميت برخوردار است این است که پيش از ستيز . تناقض ھا ھميشه به نظم مادی تعلق دارند

قعيت خشن تضادھا را در ھم و این نيست تا آن که مبارزه وا. ھيچ مقوله ی متضادی وجود ندارد، بل که فقط تفاوت وجود دارد) مبارزه

معينی » امرطبيعی«، پيش از ھر اندیشيدنی، به عنوان )تفاوت ھا(چون تا تضادھا . بشکند و ماھيت سياسی تفاوت ھا آشکار شود

 اندیشه. ھيچ دیالکتيکی، ھيچ تغييری، و ھيچ جنبشی وجود نخواھد داشت -  تا ستيز و مبارزه ای وجود نداشته باشد -پدیدار نگردند 

  .ی استيالیافته ھيچ گاه خودش را وارسی نمی کند تا دریابد که چه چيزی به چالش می کشاندش

این فرجام زنان است که افزون بر کار تنانه . تتا مبارزه ی زنان وجود نداشته باشد، ھيچ ستيزی ميان مردان و زنان وجود نخواھد داش

. انجام دھند) ھم در حيطه ی عمومی و ھم در حيطه ی خصوصی(چھارم کار جامعه را -ی بازتوليد مطابق نرخ پيش بينی شده، سه

کتک بخورند، و وادار فرجام زنان این است که کشتار شوند، مثله شوند، تن و روان شان شکنجه شود و آزار ببيند، به شان تجاوز شود، 

زنان نمی دانند که مردان بر ایشان استيال یافته اند، و ھنگامی . و این فرجامی است که ظاھرا نمی توان تغييرش داد. به ازدواج شوند

و  و بيشتر ایشان، به عنوان آخرین راه چاره ی این واقعيت لخت. »به سختی می توانند باورش کنند«که این واقعيت را شناختند، 

از سوی ). چون ستم، از دید ستم دیده زشت تر است تا از دید ستم گر(استيالیافتگی مردان سر باز می زنند » باور کردن«خشن، از 

و برای این کار نيز )) ١(»ما ارباب زنان ھستيم«آندره برتون می گوید (دیگر، مردان به خوبی می دانند که بر زنان استيال یافته اند 

ایشان نيازی نمی بينند که آن را بيان کنند، چرا که بسيار کم پيش می آید دارنده ی چيزی از استيالی بر آن چيز . ندپرورش یافته ا

  .سخن بگوید

این چه اندیشه ای است که از وارونه کردن خویش سر باز می زند و ھيچ گاه بنيان ھای سازنده اش را به پرسش نمی گيرد؟ این 

جنس ھا را » وجود پيشينی«اندیشه ای است که . افته استاندیشه، اندیشه ی استيالی

تایيد می کند، و آن ھا را چيزی می پندارد که گویی پيش از ھر اندیشه ای، پيش از ھر 

  .این اندیشه، اندیشه ی آن کسانی است که بر زنان فرمان می رانند. جامعه ای، بوده اند

ھایی فرمان رواست، یعنی طبقه ای که ایده ھای طبقه ی فرمان روا در ھر دوره ای ایده 

. اش نيز فرمان می راندفکری جامعه فرمان می راند، ھم ھنگام بر نيروی  مادیبر نيروی 

طبقه ای که ابزار توليد مادی را در دست دارد، ھم ھنگام بر ابزار توليد ذھنی نيز کنترل 

يرو ایده ھای طبقه ی پس، ایده ھای آن کسانی که ابزار توليد ذھنی را ندارند پ. دارد

طبقه ی فرمان روا چيزی نيست مگر بيان آرمانی روابط مادی غالب، و . فرمان روا ھستند

پس، روابطی که طبقه ای را : روابط مادی غالب نيز در قالب ایده ھا فھميده شده است

ایدئولوژی مارکس و انگلس، . (طبقه ی فرمان روا می سازد، ایده ھای استيالی آن است

  )انیآلم

  .اندیشه ی استيال، اندیشه ای است که بر اھميت تفاوت پایه ریزی شده است

اھميت تفاوت جنسی آن چنان 

اندیشه ی ما را بر می سازد که مانع 

خودش می شود،  از به پرسش گيری

و دیگر مھم و ضروری نخواھد بود که 

دریابيم اندیشه دقيقا بر چه پایه ای 

  .ساخته است تفاوت را بر

این چه اندیشه ای است که از 

وارونه کردن خویش سر باز 

می زند و ھيچ گاه بنيان ھای 

سازنده اش را به پرسش نمی 

گيرد؟ این اندیشه، اندیشه ی 

اندیشه ای . استيالیافته است

» يشينیوجود پ«است که 

جنس ھا را تایيد می کند، و آن 

ھا را چيزی می پندارد که 

گویی پيش از ھر اندیشه ای، 

. پيش از ھر جامعه ای، بوده اند

این اندیشه، اندیشه ی آن 

کسانی است که بر زنان فرمان 

  .می رانند
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استيال، گروھی از داده ھا، مفروضات، و اولویت ھا را برای زنان فراھم می آورد که بيشتر برای این است که قابل پرسش گيری 

اندیشه : ا تحت تاثير خویش قرار می دھدباشند، و مفھوم سياسی سترگی، شبکه ی سفت و سختی را می سازد که ھمه چيز ر

  .ھای مان، پزھای مان، کنش ھای مان، کار، احساسات، و ورابط مان را

  :پس استيال از ھر سو به ما می آموزاند

با تفاوت ساختاری وجود ) دو مقوله ی زیستی از افراد(» جنس ھا«که پيش از ھر اندیشيدنی، پيش از ھر جامعه ای،  -

  ،)روی کرد متافيزیکی(فاوت پی آمدھایی ھستی شناختی دارد دارند، و این ت

یا » ھورمونی«یا » زیست شناختی«یا » طبيعی«با تفاوت » جنس ھا«که پيش از ھر اندیشيدنی، پيش از نظم اجتماعی،  -

  ،)روی کرد علمی(وجود دارند که پی آمدھای جامعه شناختی دارند » ژنتيکی«

اصال ) که(تقسيم کاری ای «وجود دارد، » تقسيم کاری در خانواده«از نظم اجتماعی،  که پيش از ھر اندیشيدنی، پيش -

  ).روی کرد مارکسيستی(» تقسيم کار در کنش جنسی مگرچيزی نيست 

جنس ھا، با وجود تفاوت ساختاری شان، بایستی روابط شان را ناگزیر از مقوله ای به مقوله . با ھر روی کردی، ایده اساسا یکی است

این . نظم طبيعی وابسته اند نمی توان از آن ھا ھم چون روابط اجتماعی سخن گفتھنگامی که این روابط به . ی دیگر گسترش دھند

، اندیشه ی )دنده ی آدم، یا حوا دھنده ی آدم است(اندیشه که آبستن ھمه ی گفتمان ھاست، حتی گفتمان ھای عقل سليم 

ه اند و واقعيت سياسی انقياد یک گفتمان ھای این اندیشه، پيوسته در ھمه ی سطوح واقعيت اجتماعی تقویت شد. استيالست

) که نخستين تعریف اجتماعی بودن در جایگاه مدنی را می سازد(جنس به دست جنس دیگر و شخصيت قھری خود این مقوله را 

. و مقوله ی استيال نمی تواند فرآورده ی استيالی طبيعی باشد. مقوله ی جنس از پيش، پيش از جامعه، وجود ندارد. پنھان می کند

  .چرا که استيالیی نيست مگر استيالی اجتماعی. ل که فرآورده ی استيالی اجتماعی زنان به دست مردان استب

گرچه مقوله ی جنس نه با بودن که با روابط درگير . مقوله ی جنس، مقوله ای است سياسی که جامعه را دگرجنس گرا می سازد

می که درباره ی این دو بعد بحث می شود آن ھا را ھميشه با ھم اشتباه گرفته ، اما ھنگا)زیرا زنان و مردان پی آمد روابط اند(است 

است و به واسطه ی آن ) ی دگرجنس گرا(فرمان می راند، بنيان جامعه » طبيعی«جنس مقوله ای است که به عنوان مقوله ای . اند

و به ) و پرورش برده ھا و حيوانات است زن سازی مانند خواجه سازی(ھستند » دگرجنس گراشده«نيمی از جمعيت، یعنی زنان 

، »نوع بشر«زیرا مقوله ی جنس فرآورده ی جامعه ی دگرجنس گراست که رسالت بازتوليد . اقتصادی دگرجنس گرا تن در داده اند

زنان گذاشته  که بر گردن» نوع بشر«بازتوليد قھری . بازتوليد جامعه ی دگرجنس گرا را سخت گيرانه بر گردن زنان انداخته است یعنی

شده است ھمان نظام استثماری است که بنيان اقتصادی دگرجنس 

مردان بازتوليد را، که به دست زنان توليد می . گرایی را می سازد

. شود، ضرورتا ھمه ی آن کاری می دانند که زنان باید انجام دھند

اختصاص کار را با » طبيعت«چيزی که باید در این جا افزود آن است که 

این اختصاص کار . توليد، بچه آوری و کارھای خانگی پيوند زده استباز

زنان به ھمان شيوه ای به وجود می آید که طبقه ی فرمان روا برای 

نمی توان گفت که یکی از این دو . طبقه ی کارگر تخصيص کار می کند

این بحث، فقط . است و دیگری اجتماعی» طبيعی«) بازتوليد(کار زنان 

و ایدئولوژیک ستم است، و زنان را متقاعد می سازد که توجيه نظری 

پيش از ھر اجتماع و جامعه ای، ایشان سوژه ی رسالت بازتوليدکردن 

ھمان گونه که بيرون از بافت استثمار، درباره ی کار و توليد . ھستند

اجتماعی ھيچ تجربه ای نداریم، ھم چنين بيرون از بافت استثمار، 

  .عه نيز ھيچ اطالعی نداریمدرباره ی بازتوليد جام

مقوله ی جنس، مقوله ای است سياسی که 

جنس مقوله  ...  .جامعه را دگرجنس گرا می سازد

فرمان » طبيعی«ای است که به عنوان مقوله ای 

است و به ) ی دگرجنس گرا(می راند، بنيان جامعه 

واسطه ی آن نيمی از جمعيت، یعنی زنان 

زن سازی مانند (ھستند » دگرجنس گراشده«

و ) خواجه سازی و پرورش برده ھا و حيوانات است

زیرا . به اقتصادی دگرجنس گرا تن در داده اند

مقوله ی جنس فرآورده ی جامعه ی دگرجنس 

، »نوع بشر«بازتوليد  گراست که رسالت

بازتوليد جامعه ی دگرجنس گرا را سخت  یعنی

  .گيرانه بر گردن زنان انداخته است
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مقوله ی جنس فرآورده ی جامعه ی دگرجنس گراست که در آن جامعه، مردان بازتوليد و توليد زنان و ھم چنين شخصيت جسمانی 

ارفرمای این قرارداد را با قراردادی مقایسه کنيد که کارگر با ک. ایشان را به وسيله ی قراردادی که ازدواج نام دارد کار خویش ساخته اند

می تواند آن ) طالق(قراردادی که بين زنان و مردان بسته می شود در اصل قراردادی برای زندگی است، که فقط قانون . اش می بندد

کار خانگی، بچه (این کار . این قرارداد، وظایف معينی بر گردن زنان می گذارد، که دربرگيرنده ی کار بی مزد ھم می شود. را فسخ کند

واگذاری محصول بازتوليدشان به شوھر، زندگی مشترک شبانه روزی، آميزش جنسی ناخواسته و اجباری، (ظایف زنان و و )آوری

یعنی این که زن باید ) از آن پشتيبانی می کند» تسليم زن به خانه ی شوھر«اقامت دائمی در خانه ی شوھر که مفھوم قانونی 

: زن به شوھرش تعلق دارد در سياست پليس ھم بازتاب داشته است این که. شخصيت جسمانی خویش را تسليم شوھرش کند

پليس ھنگامی دخالت می کند که شھروندی شھروند دیگر را . ھنگامی که شوھری زن اش را کتک می زند پليس حق دخالت ندارد

ن امر از سوی قانون پشتيبانی می و ای(پس، زنی که قرارداد ازدواج را امضا کرده است دیگر از شھروند معمولی در می آید . کتک بزند

بيان داشته است، و قدرت دولتی حق دخالت ) در برابر امور مدنی(پليس آشکارا بيزاری خویش را از درگيرشدن با امور خانگی ). شود

عليه وی ھر کسی که به یک زن کتک خورده پناه دھد باید ببيند قدرت دولتی . مستقيم در اموری را ندارد که مربوط به شوھر است

  .چه واکنشی خواھد داشت

مقوله ی جنس، فرآورده ی جامعه ی دگرجنس گراست که نيمی از جمعيت را باشنده ھایی جنسی می گرداند، زیرا که جنس مقوله 

حتی اگر در بخش ھای عمومی ھم کار (زنان ھر چه ھستند و ھر چه می کنند . ای است که زنان نمی توانند بيرون از آن باشند

، و سينه ھای شان، کفل ھای شان، زیرپوش ھای )و می شوند( ، از نظر جنسی در دست رس مردان پنداشته می شوند )کنند

می توان پنداشت که ھر زنی، مجرد یا متاھل، . ایشان باید خوش پوش باشند، و روز و شب پيوسته لبخند بزنند. شان باید ھویدا باشد

جنسی ای که می شود با خدمت سربازی مقایسه اش کرد، می تواند یک روز، یک  یک دوره ی خدمت جنسی اجباری دارد، خدمت

برخی لزبين ھا و راھبه ھا از این خدمت جنسی می گریزند، اما خيلی کم ھستند، گرچه . سال، بيست و پنج سال یا بيشتر باشد

و . اجتماعی شان سراسر ناھویداست اگرچه باشندگی جنسی زنان بسيار ھویداست، اما باشندگی. شمارشان رو به فزونی است

اگر . اگر پدیدار ھم شوند تا آن جا که می شود باید کم پدیدار شوند، و ھميشه از این که دارند چنين می کنند باید پوزش خواھی کنند

دانش آموز و یک  دو«و روزنامه ھا امروزه گزارش می دھند که . مصاحبه ی زنان برجسته را بخوانيد پوزش خواھی ایشان را می شنوید

زیرا مقوله ی جنس مقوله ای است که به زنان سفت . چنين و چنان کردند» سه گردش گر و یک زن«، »دو وکيل و یک زن«، »زن

جنس ھستند، و  اینتنھا ایشان ھستند که جنس ھستند، که . چسبيده است، و نمی توان ایشان را جدای از آن مقوله فھميد

حتی کشتار و کتک خوردن ایشان نيز : ھن شان، تن شان، کنش ھای شان، و پزھای شان ساخته اندجنسی ھستند که ایشان در ذ

  .مقوله ی جنس، زنان را سفت و سخت زندانی خویش ساخته است. جنسی است

چون مقوله ی جنس مقوله ای تماميت خواه است، نشان می دھد که حقيقت بازجویی ھا، دادگاه ھا، داوری ھا، قوانين، وحشت 

ھنگامی که ھمه ی فرآورده ھای ذھنی را در کنترل خویش . ھا، اعدام ھا، و پليس خودش را داردآفرینی ھا، شکنجه ھا، مثله کردن 

. ذھن ما را چنان در چنگال خویش گرفته است که نمی توانيم بيرون از آن بياندیشيم. دارد، پس ھم ذھن و ھم تن را شکل می دھد

اندیشيدن را آغاز کنيم باید ورای آن مقوله بياندیشيم و اگر می خواھيم به این علت است که باید آن را ویران کنيم و اگر می خواھيم 

مقوله ی جنس مقوله ای است که بردگی را برای زنان به . ھستی پيدا کنيم باید جنس ھا را به عنوان واقعيتی اجتماعی ویران کنيم

یک جزء را به : در مورد بردگان سياه پوست انجام دادھمراه داشته، و این کار را از طریق عمل فروکاستن انجام می دھد، آن چنان که 

رنگ پوست، (جای کل می گيرد، ایشان را فرو می کاھد، یک جزء 

شایان اشاره کردن . را در مورد ھمه ی انسان ھا به کار می بندد) جنس

اعالن «است که رنگ پوست و جنس ھنوز ھم در ماده ھای مدنی باید 

اینک » اعالن رنگ پوست«دن بردگی، گرچه به خاطر برچيده ش. »شوند

صدق » اعالن جنس«اما این امر درباره ی . تبعيض به شمار می آید

من . نمی کند، چرا که ھيچ زنی رویای برچيدن آن را در سر نمی پروراند

  )٢. (زمان آن است که چنين کنيم: می گویم

 اینتنھا ایشان ھستند که جنس ھستند، که 

جنس ھستند، و جنسی ھستند که ایشان در 

ھای ذھن شان، تن شان، کنش ھای شان، و پز

حتی کشتار و کتک خوردن : شان ساخته اند

مقوله ی جنس، زنان را . ایشان نيز جنسی است

  .سفت و سخت زندانی خویش ساخته است
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  ...گر خانه يعنی پناها

  )ھمزاد(مھدی 

  

  

  

1  

  آزاری نباشد است کهج وطن آن

  ...کسی را با کسی کاری نباشد

  

2  

پسندند، دیگری آن که  یکی آن چھره که دیگران از تو می. ھنر ِ بزرگِ ما، ھمجنسگرایانِ ایرانِ امروز: دوچھرگی، دوصدایی، دوپارگی

  .شنوی ام از خودت مییکی آن صدا که باید به گوش ِ دیگران برسد، یکی آن صدا که خودت مد. خواھی خودت از خودت می

  

3  

ھای بزرگ و اساسی،  توانم به شما دروغ بگویم، دروغ من حتا می. کنم من پسر خَلَفِ شما نيستم، من نقش بازی می! پدر! مادر

 ام من خيانت کردم تا ھنوز دوست: اما این کار نه از روی قدرت، که از روی ضعفِ من بود. ام ھا توانسته ھمان طور که این ھمه سال

  .داشته باشيد، تا طرد نشوم، بيشتر از این نشوم

  

4  

  .را نفس نکشم" این ھوا"تا . داشتم دادم فقط آبشش می گاھی ترجيح می. کند ام می دوزیست بودن اذیت

  

5  

ھای مراقبت و  رجخانه آنجاست که باید با تمام ِ ب. ی ما نه پناھگاه، که سنگر ِ اول ماست خانه. ایم ما پناه اگر خانه یعنی پناه، چه بی

ات را لو ندھد  تکِ اعضا باشد و مراقب باشی تا یک حرفِ اضافی، یک حرکتِ اضافی، موقعيت ات به تحرکاتِ تک بانی، تمام ِ حواس دیده

  .ناپذیر نکند بينی و تو را گرفتار ِ تيربارانِ حوادثِ پيش

  

6  

  "خواھی زن بگيری؟ شود، نمی دیگر دارد دیر می"

ام  تان دارم و گاھی دل ، خاله و دایی عزیز، مادربزرگ و پدربزرگ و شوھر خاله و پسر عمو، از صميم ِ قلب دوستجان عموجان، عمه

  .خواھد روی شما باال بياورم می

  

7  

شویم، با ھم گریه  خندیم، با ھم مست می شان، با ھم می بينم ھا که می ست که دارم؛ آن الجزایر ِ دوستانی ی من، مجمع خانواده

  .بریم کنيم برای ھم، با ھم لذت می گویيم، دلتنگی می رقصيم، پشتِ سر ِ ھم بد می کنيم، با ھم می می

  

8  

  ]ناله[

حاال ھم که دانشگاه قبول . ھات بيرون بودی اش با دوست و رفيق آمدی یا ھمه ات در نمی ھا که خانه بودی که اصال از اتاق آن وقت"

  ."گيری از ما خبر نمیای دیگر ھفته به ھفته  ای و رفته شده

  ]آبغوره[

  ."اش ام این ھم آخر و عاقبت با ھزار اميد و آرزو بچه بزرگ کرده"
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  ]فين فين[

  ."ات بشود بچسبی به خانه و زندگی دار و خوشگل نصيب حاال خدا کند یک دختر ِ خوب و خانم و خانواده"

  ]آه کشيدن ھمراه با حسرت و لذت[

  

9  

  .ھای ضدخانوادگی ِ آدم احترام بگذارند نتظار داشت که به ارزششد از مادر و پدر ا کاش می

  

10  

  .ایم ما خانمان اگر خانواده، اگر خانه یعنی پناه، چه بی
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  مساله ای به نام فرھنگ سازی؟

  رز -پارسا 

  

  

  

اما . ار تلخ شاید بی دليل نبودپندار تلخ وبالگی بود که روزی در آن می نوشتم، تا روزی که در آن می نوشتم اگر می گفتند پارسای پند

مدتی است که از نوشتن در آن منصرف شده ام، و به گمانم ناميدنم به پارسای پندار تلخ بی دليل است و علی رغم تمایلم در شماره 

. ز ناميده می شدمر –به ھر روی قبل از اینکه در پندار تلخ بنویسم و در خيلی جاھای دیگر ، پارسا . گذشته این مجله به آن ناميده شدم

  ./ رز ناميده شوم –ترجيح ام این است که زین پس ھم به نام پارسا 

  

  

  

  .پسرک بعد کلی جنگ و نزاع درونی، فھميد که ھمين است ، ھمين -

ای امروز در اثر یک معجزه ، حکومت در ایران تغيير کرد و دموکراتيک ترین نوع حکومت در ایران به روی کار آمد و در اولين اقدامھ -

 .خود آزادی ھای دگرباشان جنسی را در ایران قانونی کرد

 .پسرک ھمچنان در فکر غضب پدر و شکستن دل مادر است، اگر آنھا بفھمند -

  

***  

  

اصوال وقتی دموکراتيک ترین نوع حکومت به وجود می آید که . معجزه ای ھم در کار نيست -

پذیرش اجتماعی از آزادی پيش نياز . ظرفيت ھای باوری آن در متن جامعه نھادینه شده باشد

  . ھر نوع آزادی است

پسرک به این فکر می کند که اگر روزی مجبور شد که آشکارسازی کند با کدامين برھان می  -

 تواند بر عقاید خانواده اش غلبه کند ؟

 .....تعدادی از دگرباشان در یک مھمانی دستگير شدند و  -

را به مامور بازپرس می داد، با تمام وجود آرزو کرد پسرک وقتی اسم و آدرس و تلفن خانه اش  -

 .که زنده نباشد

سازمان دگرباشان با مطرح کردن و ایجاد فضاھای بين المللی عليه این اقدام حکومت ایران،   -

 .فشار ھای سياسی زیادی عليه حکومت ایران ایجاد کرد

د که دادگاه به جریمه مالی دبيرکل سازمان در اظھار نظری اعالم کرد که این فشار ھا منجر ش -

 . و اخذ تعھد و وثيقه قضيه را فيصله دھد و دستگير شدگان را آزاد کند

 

***  
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  . آن اتفاق از یادھای فعاالن دگرباش رفته است. دیگر خبری از جنجالھا نيست -

. ن شرمگين ھستندپدرم را دوست دارم و آنھا از داشتن پسری چون م. پسرک می گوید خدایا من مادرم را دوست دارم  -

حتی . خدایا ھمه چيز تلخ شده است. مادرم دیگر به خانه ھيچ فاميلی نمی رود. پدرم از آن روز دیگر با من حرف نزده است 

 .دستپخت مادرم که بھترین بود

 ....دبير کل در حال توجيه نام ھای مستعاری است که . سازمان دگرباشان درگير مسایل داخلی خود است  -

به گمانم سازمان دگرباشان ھم حتی روحش خبر . در ھيچ محفلی ذکری از آن نشد. وزنامه ای این خبر درج نگردیددر ھيچ ر -

راستی . (( فقط در ميان کالم چند تا دوست دھان به دھان چرخيد. دار نشد چون آقای دبير کل در حال گرفتن جایزه بود

 ))پسرک ھم خودکشی کرد 

  

***  

  

مساله در این است که پرداختن به این موضوع که جامعه . اینھا خيالی است یا واقعی. ه یا نهمھم نيست که پسرکی بود -

در درجه  –.... تا بتواند بر عقاید رسوب کرده قرنھا غلبه کند و  -ایران بيش از ھر چيز نياز به روشنگری و فرھنگ سازی دارد 

  کو قرار دارد؟چندم اھميت فعاليت فعاالن دگرباش و در راس آن سازمان ایر

یکی می گفت که سازمانی که بھترین خدماتش در زمينه ارائه امکانات پناھندگی به دگرباشان است و یه جورایی این کار  -

یکی از ارکان اصلی فعاليتھای آن است که نمی آید به کاری بپردازد که نتيجه اش در دراز مدت عدم نياز به پناھندگی می 

 .....کارنامه شان   باشد و آنوقت نمرات درخشان

ھمانطور که . اما باید دانست که ساده ترین راه پاک کردن صورت مساله است . من می گویم ، پناھنده شدن بد نيست -

شاید بعضی وقتھا . خودکشی پاک کردن صورت مساله است ، تشویق به پناھنده شدن ھم پاک کردن صورت مساله است

 ا آیا برای ھمه؟ام. برای کسانی چاره ای جز این نباشد

آیا سازمان برنامه ای برای حمایت از آنانی که مجبور به آشکار سازی شده اند . من می گویم ، فرھنگ سازی پایه است -

برای ارتباط با خانواده ھای این افراد ایجاد کند؟ آیا ) و نه موردی( دارد؟ آیا تا کنون توانسته است برنامه ای سازمان یافته 

است از امکانات رسانه ای که در خارج از ایران برای ارتباط با داخل ایران وجود دارد بھره ای بگيرد و در سازمان توانسته 

راستای فرھنگ سازی در متن جامعه ایران کاری بکند؟ آیا اصوال سازمان به این اندیشيده است که می تواند ذھن ھای 

 ری زیادی را برای عرضه به جامعه آماده کند؟ھنرمند را در راستای فرھنگ سازی بارور کند و اثرھای ھن

 بازھم در این مورد. حرف بسيار است و فرھنگ سازی به نظر من مساله اول و مستمری است که غفلت از آن خطاست -

 .خواھم نوشت
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  که می توان انجام داد الیحه و کارھایی

  رضا جنس جو

  

به مجلس اسالمی ایران ارایه شده است ھمچنان ھمجنسگرایان را در قانون جدید مجازات اسالمی که ھم اکنون به صورت الیحه 

  .برزخ مرگ و زندگی نگاه داشته است

اگرچه باید پذیرفت در این الیحه برای خروج از زیر بار فشار ھای بين المللی یا نشان دادن نوعی از ترقی یا تجدد یا ھرچيز تحت این 

اما باید توجه . اشاره شده و تفاوتی با لواط  برای آن قایل شده است"!ھمجنس باز"ه عناوین در بخشی از مجازات ھای تعيين شده ب

به عنوان یک مجرم اجتماعی ! داشت که ھمين پذیرش  بسيار محدود نيز به عنوان پذیرش مدنی نيست بلکه پذیرش ھمجنس باز

  .است که برای آنان مجازات  تعيين شده است

  .واط عبارت است از دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر ھر چند مرده باشداین قانون می گوید ل 221- 18ماده

  .تاکيد ميکند که حد لواط برای فاعل  قتل است و برای مفعول در صورتی که اکراه نشده باشد قتل است 221-19و ماده 

ماليدن آلت (ی انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ"مجنس بازھ"که از نام ھمجنس باز در آن استفاده شده آمده است 221-24و ماده 

جالب اینکه در یک بند . ضربه شالق است 74از قبيل مالمسه از روی شھوت موجب تعزیر به تناسب جرم و شخص مجرم تا )بين راه ھا

یر یک پوشش قرار گيرند به تناسب این بخش آمده است ھرگاه دو مرد از روی شھوت و بدون ضرورت به صورت برھنه ز 23باالتر یعنی 

  .ضربه شالق محکوم می شوند 99جرم و شخص مجرم به مجازات تعزیری تا 

  .ضربه شالق تعيين شده است 74ھمجنس بازی دو زن تا  29در ماده 

  .البته نکته جالب اینکه برای زنان در ھيچ شرایطی مجازات قتل در نظر گرفته نشده است

مگر حالتی که دو مرد تمایالت .جازات مردان ھمچنان در بيشتر موارد  به قتل منتھی می شوداما پر واضح است که در م

برای لمس (ضربه شالق 74ھمجنسگرایانه طبيعی خود را تنھا به لمس کردن ھمدیگر محدود کنند که در آنصورت مجازات آنھا 

تعداد  23د شد طبق بند ھر بستر و در زیر یک پوشش انجام خواد تخواھد بود و از آنجایيکه طبيعی است احتماال اینگونه تمایال!)کردن

ضربه شالق فرد زنده بماند بحث دخول مطرح می شود که اگر بين  99ضربه افزایش پيدا خواھد کرد و اگر بعد از  99ضربات شالق به 

ه ھمجنس گرا شناخته می شوند و به دو ھمجنس گرا بصورت طبيعی عمل دخول انجام شده باشد طبيعتا دیگر آن دو نفر لواط کار و ن

  .قتل محکوم می شوند

سخن به ميان آمده ھمجنس گرایان خارج از کشور می توانند بدون )باز(اما چه باید کرد؟چون در این الیحه به ھر حال از ھمجنس گرایان

جلس و دولت از یک سو پيام لحن پرخاش جویانه که موجب تحریک حکومت شود به دستگاه قضایی کشور از یک سو و نمایندگان م

قانع کنند که ھمجنسگرایان دچار را  برسانند که این طيف ھا به خصوص پزشکان و روانپزشکان با مجلسيان به مشورت بپردازند تا آنھا

  .فساد اخالق نيستند بلکه ھمجنسگرایان انسان ھایی ھستند که خلقت آنھا چنين است

تی با جامعه بين المللی است و باید از این فضا به درستی استفاده کرد باید با آنھا تماس نظام ایران در شرایط فعلی به دنبال آش

گرفت برای آنھا و قوه قضایيه و جامعه پزشکی ایران نامه و ایميل فرستاد باید به جامعه پزشکی ایران فھماند که سکوت آنھا خيانت و 

  .خالف سوگند پزشکی آنان است

  .  ھای در نظر گرفته شده در الیحه فعال برای دوستان در داخل ایران توصيه ای ندارم البته با توجه به مجازات
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  در سرزمين عجایبپدیکی 

  ساقی قھرمان

  

  

  

، نقاش ھمجنسگرای ایران، توليد می کند، به دليل پدیکیدر تماشای دیگران، طرح ھایی که 

بخش بزرگی از فرھنگ ایرانی را ابھام تسخير کرده و صراحت در حدی . صراحت، متفاوت است

اگر ابزار بيان، مفھوم را آنقدر پيچيده . حی بودن متھم می شودبی اعتبار است که به سط

نگوید که تنھا راه فھميدن، کشف و گمانه زنی نباشد به این معنا دریافت می شود که موضوع، 

، ایجاد حجابدر دور نينداختن ) منطق مردم(منطق مردم . دارای عمق و جذابيت رازگونه نيست

آن دسته از مشکل . فرھنگ ما به دقت و جزئی بينی و نياز به آشکارشدگی واقف نيست. حت استجذابيت از راه پوشيده داشتن صرا

ھر بار که جنبشی شکست می . ھایی که در فرھنگ ما آسان نمی شوند آنھایی ھستند با صراحت در ميان گذاشته نمی شوند

... ارھایی است که افراد را دور پرچمی مبھم جمع کرده مثل خورد یا به بيراھه می رود یا مردم خود را گم می کند، تقصير با ابھام شع

استقالل و آزادی چه اشخاص و چه اصولی؟ (جمھوری اسالمی ) ... ... کار برای چه کسانی؟ و آزادی چه چيزھایی؟(نان کار آزادی ... 

ابری کدام قشر از زنان در کدام بخش قانون با بر(، مثل تغيير برای برابری )و دقيقا چه ارتباطی ميان جمھوری و اسالمی قرار بود باشد؟

  . ھمه شعارھای مبھمی ھستند که نمی توان پيگير اجراشان بود چون دنباله ی جمله معلوم نيست) کدام بخش از شھروندان؟

م را دارد با آن که جامعه ی دگرباشی قشر بی حقوق جامعه را تشکيل می دھد، به دليل ناھمزمانی با بدنه ی جامعه امکان این ھ

اما جامعه ی دگرباشی ایرانی ھنوز . که اشتباه ھای سی سال گذشته را بازبينی کند و شعارھای خود را روشن و تا ته جمله بسازد

جرم زدایی از ھمجنسگرایی در داخل جامعه ی دگرباشی ھنوز انجام نشده است . خواست ھای خود را در ابعاد شعار، منجسم نکرده

جامعه ی دگرباشی جنسی، اگر ھست، کيست؟ در . ارائه به بيرون از جامعه اگر جمع آوری شده اما تدوین نشده و مدارک الزم برای

غيبت ابزار مدنی ابراز وجود جمعی، این جامعه ھيچ کس نيست به جز قشری که ھميشه مسئوليت بلندگویی جامعه ی بيحقوق را 

در پوشيده بودگی اشخاص جامعه ی دگرباشی، افراط در صراحت  اجبار. جامعه به عھده می گيرد، یعنی بلندگوھای ھنر و ادبيات این

یکی از دالیل متعددی که در ادبيات دگرباشی نام ھمسرشت را ستون پایه ی این ادبيات قرار . مفاھيم را تبدیل به ضرورت می کند

ه ای می رسد که بی نياز از دست بردن به این صراحت به انداز. داده، صراحت قاطع در آشکارسازی موجودیت ھمجنسگرایی است

در جای دیگر و بی کوچکترین ربط، فضای تازه ای خلق شده که ضرورت اش را احتماال . ابزار دیگر، قاتل انکار این موجودیت می شود

. است کار طراحی را تازه شروع کردهپدیکی . چيزی نظير گوشت و پوست و خون ذھنيت ھنری این جامعه می سازد نه آموزش

ھای او تجربه ی ھمجنسگرا بودن در تجربه  .انتخاب کرده است" تصویر خودش از روی تجربه ھای خودش"نقاشی را برای کشيدن 

  .را از ميان برمی داردتبعيض و صراحتش، امکان انکار جمع تبعيضگر جامعه ی دگرجنسگرا است 

شاید باور داشته باشم اما   خودمو به عنوان یه ھمجنسگرا بيشتر از ھر كس دیگه ای  قرار می دم به این دليل كه  من خودمو سوژه" 

ھمه ی جامعه ی ما ھمجنسگراھا تا حد   ه می كشم واقعيات زندگی من ھستن كه مطمئنم ھمه ی اونا در موردھمه ی این ھا ك

  ."سائل رو درك كرده به تصویر می كشمنماینده ای از این جامعه كه این م  زیادی اتفاق افتاده و من خودمو به عنوان

  

  سمبل گی

ری است که باید با تمام کاری که در این تصویر انجام شده مشخصا ھمان کا

نشانه ھای مبھم و عالمت ھای گنگ و شعارھای ناتمام انجام شود تا ما صریح 

چه چيزی به جز نياز به صراحت در ابھامزدگی . گم نشده باشيم. گفته باشيم

لوگوی قراردادی را بردارد و از  پدیکیمضاعف ھمجنسگرایی باعث می شود 

ابھام زدایی کند؟ این ضرورت،  بار دیگر یک، "گی"نشانه ی جھانی آشکارگری 

مقطع زمانی خاص و با شرایط حاضر آشکارگری در فضای با منطقه ای است و 

لوگوی ھمجنسگرایی حتی اگر با تکيه بر آلت اجرایی . پيوند داردایرانی ادبيات 

دگرجنسگرایی، راست نشانه نرفته بود، و بود که باشد، باز ھم کنارھم بودگی 

با آن که جامعه ی دگرباشی 

قشر بی حقوق جامعه را 

تشکيل می دھد، به دليل 

ناھمزمانی با بدنه ی جامعه 

امکان این ھم را دارد که 

اشتباه ھای سی سال 

گذشته را بازبينی کند و 

روشن و تا شعارھای خود را 

  .ته جمله بسازد
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  . ھم رفته حتی خوابالود، نشانه ی صریح گی بود، بی نياز دو کير در

  

  .اینجوری دنيا اومده م. من گی ھستم

اما سمبل گی، با ھمه ی صراحت قاطع، اگر دليل قاطعيت شعاری خود را در 

دوگانگی . تصویر دوم توضيح نداده بود، قطعيتی بی دليل را تصویر کرده بود

گی، شرایط دشواری را به ذھن مفاھيم و فضاھای روزمره ی زندگی 

ھمجنسگرا تحميل می کند که او را ھميشه بينابين دو فضا نگه می دارد و 

در واقع در این تصویر دوم، در ميان جمع بودن، . ایجاد اضطراب می کند

مفھومی موذی است، انگشت نما شدن روی دیگر به حساب نيامدن است، و 

سه ای مخدوش است، و لباس، که شناسه ی فرھنگی فرد است، شنا

خودبودن به معنی خودنبودن است و اگر بيست سال یا بيست و پنج سال یا 

سی سال یا ھميشه در این برزخ زندگی کرده باشی آنوقت می دانی که باید 

با صراحت تشریح کرد و با دقت توليد کرد و کامال آشکار کرد که شعار جامعه 

  .خر جمله چيستھمجنسگرایی دقيقا و کلمه به کلمه تا آ

  

تحصيالت دانشگاھی اش را ادامه می دھد و دشواری زندگی پدیکی 

ھمجنسگرایی خسته اش نکرده فقط اشتياق او را به فعاليت اجتماعی و لزوم 

نمی خوام کار من فقط نقاشی کردن باشد، : "می گوید. کار پيگير بيشتر کرده

يار داشته باشم که به می خواھم کارھای مھم تری ھم بکنم و امکانات در اخت

." فعاليت ھام جنبه ی اجتماعی تری بده و به نتيجه ی خوبی برسونمشون

اما به خوبی می داند که رسانه ای که انتخاب کرده، یعنی طراحی، برای 

  . روشنگری شرایط زندگی ھمجنسگرایی در ایران، کارآ است یعنی برنامه ای که در زندگی انتخاب کرده،

یکی یکی از ویژگی ھای ھمجنسگرایی زمان حاضر دیده در طرح ھای پد

نقاشی به  پدیکی، برای نوشتن قلم. می شود، یعنی تعھد به روشنگری

در واقع می خواھم بگویم . رای نقاشی مفھومکه بن اندازه قوی است ھما

این قلم در . ، قلمش را وادار به نقاشی کردهبه بيان داستانل نياز به دلي

با جھان ھنر تجسمی . قاشی بيشتر تکيه خواھد کردآینده به عناصر ن

رد که کدام قلم بيشتر آشنا خواھد شد و با شناخت کافی انتخاب خواھد ک

منطق پرسپکتيو را از بر باشد تا قاعده از یا چقدر بگذارد کدام کاغذ  رویرا 

  . اش به ھم بریزد

می زنيم که ھنرمندی حرف  حاال با. حرف خواھيم زد نقاشآنجا ما با پدیکی 

و  عمر گذراندهدر گی بودن  عمر گذرانده باشد بيش از آن که در نقاشی

اتفاقا آنقدر آگاھانه در گی بودن تجربه دارد که دست می اندازد به طرف 

برای جامعه ی دگرباشی . ابزاری که باید به کارش بيایند مثل نقاشی

رح ھا ھست، و تصویرگری پدیکی به دليل مایه ی داستانگویی که در این ط

ه ای که ھنر داستانگویی ای که در زمانی اتفاق می افتد که باید وظيف

شمالی، روی  قرن بيستم در امریکای دھه ھای ميانیھمجنسگرایی در 

  . ، انجام داد را به عھده بگيرد، یک وظيفه ی سنگين است، با آوازصحنه

دستی که این تصویرھا را کشيده به اندازه ای که ھنر . به تصویر می کشد و گویا ھوش پدیکی با. می کشدبه تصویر  ایلوستریشن،

اما ھنر آکادميک در زمانی که ما نياز به تصویر کردن خودمان و  ، ھنوز در اولين سال تجربه ی خود، آزموده نيست،آکادميک توقع دارد

  .بلد استکار خودش را خوب پدیکی  .کندداریم بھتر ساکت شود و تماشا  و ھمجنسگرایی مان و تبعيض دردھایمان

  . در شماره ھای بعدی چراغ کارھای بيشتری از مجموعه کارھای پدیکی معرفی می کنيم
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  تصميم کيتی

  رویکرد افکار عمومی به ھم جنس گرایی؟                                   کيتی پری به عنوان یک معيار برای سنجش

  فرھنگ جم

  
  

با صدای ) 2007(» تو خيلی گی ھستی«پيش از آن                                             و) 2008(» دختری را بوسيدم«آھنگ ھای 
پرفروش آمریکا و چند کشور دیگر نشسته  یآھنگ ھار                                               صد درخانم کيتی پری که چندین ھفته 

چه می ، به ما جوامع معاصر غربی نسبت به گی ھا                                            بود، درباره ی تغييرات رفتار افکار عمومی 
ی ھم جنس گرایی در » مسئله«عادی شدن                                                        آموزد؟ آیا می توان این پدیده را به عنوان 
مناسبت را جشن گرفت؟ خيلی ھا پيش از                                                              بدنه فرھنگ عامه ی امریکا دانست و این

ارتقاء دوجنس «وسيعا به دليل » بوسيدم                                                               دختری را «آھنگ . این چنين کرده اند
مورد ستایش و انتقاد قرار ) 1(» جنسيتی                                                                      پيچش «یا ) بایسکشواليتی(» گرایی
دختری را بوسيدم فقط برای این که «                                                                          در شعر ترانه می خوانيم . گرفت

احساس / دوست پسرم ناراحت نشه                                                                                 رم اواميد/ امتحان کرده باشم
معنی اش این نيست که / داشتم                                                                                 احساس خوبی / بدی داشتم 

دختری را بوسيدم و از این کار                                                                                               /ده امامشب عاشق ش
که دختری را شد فقط به خاطر این                                                                                        او مشھور » .خوشم اومد

سال پيش ھمين  13سابيول ھم                                                                                              اما راستش، جيل. بوسيد
  . او اینقدر سروصدا نداشت                                                                                                  »بوس«کار را کرد ولی 

یک نسخه ی دیر آمده از عقيده ی                                                                                                        کيتی پری در واقع
رایج شد و به طور  90دھه ی                                                                                                               است که از 

جنسيت شما «: گفته می شود                                                                                                         خالصه طی آن
شماست، که می توانيد آن را به                                                                                                         چيزی در دستان

اجازه دھيد کمی به » .تغيير دھيد                                                                                                    شکل ھای مختلف
تو خيلی گی «قبلی پری با عنوان                                                                                                آھنگ. برگردیمعقب 
) 2(ی متروسکشوال تو خيل«                                                                                          در واقع می باید» ھستی
در حال «پسرش سخن می گوید که                                                                                    او از دوست. می بود» ھستی

نياز  45به اس پی اف «و » می زند                                                                                        گوش دادن به موتزارت جق 
از پسرھا خوشش نمی «این حال                                                                              اما با » دارد تا فقط بتواند زنده بماند

عصبانيت نویسندگان و بالگرھای گی                                                                                آھنگ عموما به این دليل با » .آید
ھم جنس ھراس، به عنوان ترجيع                                                                                       مواجه شد که از یک اصطالح 

ادبيات رایج خيابانی جوانان چند                                                                                   در » گی«. بند، استفاده می کرد
» احمقانه«دف با اکرده است؛ متر                                                                                    سالی است که معنی منفی پيدا

موضوع را جدی نمی گيرند                                                                                             ھا ھر چند خيلی» .بدبختی«یا 
توسط بچه » گی«کلمه ی                                                                         ولی گاھی نيز این نحوه ی کاربردن 

، با این حال آھنگ. تلقی می شود                                                                                  ھم جنس ھراسانه  ھا، دبيرستانی
آن را )  و احتماال در آی پادش (گفت آن را مرتب                                                         وقتی مادونا، ابرستاره ی محبوب گی ھا

بعيد است که شاخک ھای مدونا به . دریافت کرد                                                       او را یيد علنی أتگوش می کند، ترتيب 
ل ویدئوی ویدئوی آھنگ نيز مث. از کار افتاده باشد                                          خصوص آن جا که مربوط به گی ھا می شود

  .است                                                  پر از جلوه ھای کمپ » دختری را بوسيدم«

تو خيلی گی «می تواند نسخه ی لزبين » بوسيدم                                       دختری را «وقتی کليشه ھا در نظر بگيریم، 
واقع در حال مسخره کردن نظام استریت باشد به عقيده                                   پری در  با این حال حتی اگر نگاه. باشد» ھستی

نگرانی را معتبر نگه دارد که او در حال سو استفاده از یک                                ی برخی عدم ھمدلی پری با گی ھا می تواند این
دیدگاھی که مجله ھای معتبری مانند سلنت و آل ميوزیک (                               ت موضوع بحث انگيز صرفا برای جلب توجه اس

را دارای رویکردی منفی به ھم » دختری را بوسيدم«آھنگ                        با این حال مسئله این است که می شود.) داشتند
که پری در یکی از تورھایش یک از دختران را در بين است                       واقعيت این. جنس گرایی به طور کلی نيز دانست

اگر با توجه . بریتنی اسپيرز و کایلی مينوگ را روی صحنه بوسيد                        پنج سال پيش ھم مدونا . ھوادارانش واقعا بوسيد
مقایسه کنيم به این نتيجه می رسيم که این حکم » ی ھستیگ                    تو خيلی «با » دختری را بوسيدم«به این نمونه ھا، 

باشد، » با نمک«دختر، ھر چند تکان دھنده، ولی می تواند کمی                       دو  يدنافکار عمومی ھم چنان معتبر است که بوس
اض و بزرگواری افکار عمومی قرار بگيرد و آھنگ سری مورد اغم                            بوسه ی دو پسر ھرگز نمی تواند با اندکی سبک 

  .را به صدر جدول بفرستد



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   18  

استریت بيدار می شود و لبخند می ) شما تفسير کنيد آرام و امن یا کسل کننده و بی ماجرای(» نرمال«صبح فردا کيتی در یک بستر 
دوست پسری : واب ھم چندان استریت نيستخ                 اما نه، این تخت. این فقط یک بازیگوشی تجربی بود: رویا تمام شد. زند

ازدواج بين نژادی ھمچنان یک  .پوست است                  عذر می خواست، یک سياه » تجربه گری اش«به خاطر  که پری از او
که ھمکنون روی  البوت  اثر نيل» یاچهدر رو به                                     تراس «نمونه ای اخيرش فيلم (است  موضوع توجه برانگيز

سياه  خيلی تو« ، »خيلی گی ھستی تو«                                       این حال، راستی اگر کيتی پری به جای  با ولی.) پرده است
و چرا یک . يعی است که نهمی شد؟ طب                                        مواجهواکنش ھای متين  ھمين را می خواند با» ھستی

در حالی که گرایش دو گانه ی جنسی                                            باال نمی برد دوست پسر سياه پوست داشتن دیگر ابرویی
  یک فرد ھنوز چرا؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ھمين که آیا

  بوس ميان دو 
   ھم جنس قابليت

   دارد بحث انگيزی
   نمی گوید ما به

   ھنوز تماالکه اح
  » عادی«موضوع 
  است؟ و  نشده

  اساساً عادی شدن 
  معناست؟ چه به 

  مدافعان  برای دھه ھا
  گی ھا در پی  حقوق

   افکار  قانع کردن
  پذیرش  عمومی به

   با. بوده اند» تفاوت«
  این حال ھمواره این 

   مسئله ته ذھن ھمه ی
   ھم جنس گرایان بوده
  است که دگرباشی 
  ھمی م جنسی مسئله ی

   نيست؛ یا تفاوتی جزئی
  به این ھمه  است که نياز

  به بيان : کيد نداردأتوجه و ت
در مورد پری البته برخی از منتقدین گی زیادی بھشان برخورد ولی به طور کلی صِرف بحث انگيزی این . است» عادی«ساده یک چيز 

کيتی پری یک جُک احمقانه ی بی خطر گفت، که . ی استآھنگ ھا، به رغم محبوبيت شان نشان می دھد که ھنوز راه زیادی باق
 خيلی ھا، خودآگاھانه یا... اما راستش . به خوبی داریم 2008فکر می کنم ما گی ھا ظرفيت پذیرشش را اکنون در سال 

  . ناخودآگاھانه، با این جُک از خنده روده بر شدند
  
  
  
  

1- gender bending 
2- metrosexual 
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  مشاور چراغ

  

ھای پزشکی، ارتباطات بين فردی، روانشناسی  این ستون به سئواالت رسيده در زمينه

یا سئواالتی مطرح و پاسخ داده  ھر بار سئوال. دھد ھای وابسته پاسخ می و حوزه

باشند، اما به ھر حال، دانش بشری ھمواره  ھا علمی کنيم پاسخ سعی می. شود می

چه که ھم اکنون دانسته شده، احاطه  ی آن  در حال اصالح خود است و ما ھم به ھمه

یا  پزشک ی مستقيم به پزشک، روان  ھيچ پرسش و پاسخی ھم جای مراجعه. نداریم

ھميشه به گفتگوی مفصل،  گيرد، زیرا برای تشخيص، درمان و مشاوره، مشاور را نمی

. معاینه، گرد آوری اطالعات، و توجه به خصوصيات فردی مراجعه کننده نياز است

ی برخی مشکالت موجود در ميان   ھای این ستون رو گفتگوی دوستانه ای در باره نوشته

  . خودمان در نظر بگيرید و نه بيشتر

  

 یه دوستی ِ عادی بود اما کم کم حس کردم که اوایل اش. ، با علی آشنا شدمیکی از دوستام از طریق چند وقته که :نيما از تھران

اما . بھش گفتم و اونم گفت ھمين احساس رو داره. گيره و بھش عالقه پيدا کردم خاص داره بين ما شکل می  ی صميمی  یه جور رابطه

یه مدت کوتاه با ھمن و بعدش از ھم  مون دیدیم که آدما و بر از بس دور. ی جدی رو با ھم شروع کنيم  یه رابطه ترسيم که مون می ھردو

  تونيم بکنيم که بتونيم مدت طوالنی با ھم بمونيم؟ چيکار می. ترسيم ھمين دوستی رو ھم از دست بدیم می. شن جدا می

  

  :پاسخ

شون  توضيح  یه کم در مورد ميگم وشون رو اینجا فھرست وار  اما مھمترین . یه رابطه بشن زیادن تونن باعث شکست عواملی که می

  .تری دارن ی معين، کدوم عوامل نقش مھم  البته اینا خيلی کلّی ھستن و باید دید که در ھر رابطه. ميدم

  
اما رابطه ای ميتونه در دراز . ش اھميت بده ھا و احساسات ِ خود یعنی این که فرد، فقط به خواسته خودخواھی: خودخواھی .1

ش رو جای طرف دیگه بذاره و موضوعات رو از دیدگاه ِ اون  که ھر کدوم از دو طرف، مداوماً سعی کنه خود مدت پایدار باشه

شون رو  اگه دو طرف به خاطر ِ عالقه ای که به ھم دارن، سعی کنن نيازھا و اولویت ھا و محدودیت ھای طرف مقابل . ببينه

شه  شون نباشن، رابطه برای ھر دو طرف راضی کننده می  ای خودھ بشناسن و به اون ھا اھميت بدن و فقط دنبال خواسته

شون  توجه   ھای خود توازن وقتی به دست مياد که دو طرف، با انعطاف پذیری، ھم به خواسته. خوره نه، توازن به ھم می وگر

مون احساسات ِ ما   طرف در واقع باید ھمونطوری که انتظار داریم. ھای طرف مقابل رو به رسميت بشناسن کنن و ھم خواسته

ش درک  ھای ما توجه داشته باشه و حتا گاھی بدون ِ اینکه اونھا رو به زبون بياریم، خود رو درک کنه و به نيازھا و خواسته

  . مون ھمين طور باشيم  کنه، ما ھم باید نسبت به شریک ِ زندگی

ش رو به شکل ِ  و نباید از ھيچ کس انتظار داشت که خودیه سری محدودیت ھایی داره  ھر آدمی: انتظارات غير واقعگرایانه .2

مون در نظر   یک سری خصوصيات برای زوج ِ ایده آل ِ مون ھای خود درسته که خيلی از ما تو فانتزی. ایده آل ھای ما در بياره

واقعگرایانه  از انتظارات غير بعضی دیگه. گيریم، اما در واقعيت، ھيچ وقت اون خصوصيات رو به طور ِ کامل پيدا نخواھيم کرد می

ی وقتشو   مون انتظار داشته باشيم ھمه  مثالً اینکه از طرف مقابل. شن مربوط به درک ِ نادرست از ماھيت ِ روابط ِ انسانی می

 ... یا  ی آدمای دیگه قطع رابطه کنه  یا با ھمه برای ما بذاره



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   20  

ی   یک رابطه در. نفر بتونه زندگی دو نفر رو تامين کنه، کمتر پيش مياد یک در دنيای امروز، این که در آمد ِ: مسائل مادی  .3

در عين . سالم، در صورتی که مشکالت ِ اقتصادی وجود داشته باشه، ھر دو نفر باید برای رفع اون احساس مسووليت کنن

 .اشی از وابستگی مالی نشهاستقالل مالی ِ نسبی داشته باشه تا دچار مشکالت ن حال، الزمه که ھر کدوم از دو طرف،

گاھی اصالً به طرف مقابل . زنيم مون رو می مون فقط حرف خود  گاھی، ما توی مکالمات: گوش نکردن به حرفھای طرف مقابل .4

دونيم طرف  می» کنيم تصور می«دیم که حرف بزنه و چيزی رو توضيح بده، این معموالً به خاطر اینه که ما  فرصت نمی

ی درست، باید به صورتی باشه که ھر کدوم از دو طرف فرصت کافی برای   در حالی که مکالمه. خواد بگه مون چی می  مقابل

کنه ، به اون حرفھایی  ش رو عادت بده که وقتی طرف مقابل داره صحبت می ش داشته باشه و در عين حال خود گفتن ِ حرفھا

یا فرصت توضيح دادن رو به  گر به حرفھای ھم گوش ندیم،ا. اش بذاره شو جای طرف شنوه فکر کنه و سعی کنه خود که می

البته گاھی خود ِ این توضيح ! یه روز گندش در مياد مونن و باالخره  ھم ندیم، مسائل ِ کوچيک و بزرگ، حل نشده باقی می

جا باید تفکيکی این. شه پایان بر سر مسائل جزئی می شه به این صورت که تبدیل به گفتگوھای بی ھا مشکل ساز می دادن

البته ھمين مسائل جزئی اگر به خاطر تکرار شدن مھم بشن و . خيال شد قائل شد و مسائل جزئی و قابل گذشت رو بی

شون  صحبت بشه اما در مواردی که قابل  ، حتماً باید در مورد)اصطالحاً برن روی اعصاب(باعث نارضایتی قابل توجه بشن 

، )دیم و ما به صورت غير منطقی داریم حساسيت نشون  می(چنانی نداره   ذاتی ِ اون ِیا خود ِ مسأله اھميت گذشت ھست

 ..پوشی بشه و تفکر ِ غير منطقی که باعث اون حساسيت شده اصالح بشه بھتره که ازش چشم

اری ای با شن و ھر بيم ھا می ھا باعث محدود شدن ِ آدم بيماری ):شامل ِ مشکالت روحی مثل افسردگی و اضطراب(بيماری  .5

پذیری و نارضایتی از زندگی  شو داره که گاھی باعث خستگی، عصبانيت، تحریک توجه به ماھيت اش، مشکالت خاص خود

ش برای جلب ِ توجه و محبت استفاده کنه و در عوض  مھم اینه که ھم اون کسی که بيماره، سعی نکنه از بيماری. شه می

زگار شدن با مشکالت ناشی از بيماری، انجام بده و طرفی که بيمار نيست ھم به یا سا ھر کاری الزمه برای بھبود بيماری

ش کمک کنه که  محدودیتھا و مشکالت ناشی از بيماری توجه داشته باشه و سعی کنه با بردباری، به شریک زندگی

. ای ناشی از بيماری سازگار بشنکمک کنه که با محدودیتھ) در مورد بيماریھای مزمن(یا  ی  بيماری رو از سر بگذرونه  مرحله

این بيماریھا باید ھر . تونن اثر خيلی زیانبار روی رابطه بذارن مشکالت ِ روحی از قبيل افسردگی و اضطراب و سایر اختالالت می

. ه اندنه برای رابطه کشند شون  کرد وگر یا مشاور درمان بشن و در واقع باید در نطفه خفه  تر با مراجعه به پزشک چه سریع

ھای دارویی و غير دارویی ِ مقابله با اونھا بيشتر صحبت  ھای آینده در مورد افسردگی و اضطراب و راه حاال ایشاال در شماره

 .خواھيم کرد

شون  رو متعھد به   یک نوع قرارداد با ھم داشته باشن و خود برای تداوم ِ ھر رابطه، الزمه دو طرف: طلبی حسادت و مالکيت .6

اما مشکل از . یا ھر دو طرف احساس کنن که الزمه در این قرارداد بازنگری بشه یکی اون قرارداد کنن، تا زمانی کهرعایت ِ 

مونن و در این حالت، از طرفی ممکنه تصور دو طرف از این  ھا اغلب ناگفته باقی می شه که این قرارداد جایی شروع می

یک حالت از قرارداد ِ  .شه و از طرف ِ دیگه امکان فرار از قرارداد، فراھم میقرارداد ِ ضمنی و ناگفته با ھم متفاوت باشه 

ی    شریک ِ زندگی من، مال ِ منه و نباید رابطه«که در ذھن ِ بعضی افراد وجود داره اینه که ) شراکت در زندگی(پارتنرشيپ 

لت ِ ممکن است، اما اغلب ِ انساونھا به درجاتی، ترین حا این البته افراطی. »دوستانه ای با ھيچ کس ِ دیگه ای داشته باشه

یا افرادِ  ثالث، از حدود ِ قرارداد ِ ناگفته،  شون  با فرد ی طرف ِ مقابل  شن که رابطه ھایی، دچار ِ این احساس می و در زمان
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ی   م اعتماد به نفس، مقایسهترس، عد ھای دیگه از جمله احساس  در اینجا انگيزه. کنه فراتر رفته و اصل ِ رابطه رو تھدید می

راه ِ مقابله با این مشکل، اوالً اینه . کنن شن و در نھایت اوضاع رو پيچيده می دخيل می... بی دليل ِ خود با اون فرد ِ ثالث و 

ھای غير منطقی ِ  شون رو برای ھم توضيح بدن و البته سعی کنن که حساسيت ھا که تا جای ممکن، دو طرف حساسيت

 .رو اصالح کنن شون  خود

ی طرف ِ   ھا ھا و دروغ ھا و خيانت اگر دنبال خطاھا و ضعف. »یابنده است جوینده،«این ضرب المثل معروفه که  :مچ گيری .7

دونيم که رابطه قراره باعث شادی و رشد و آرامش ِ دو طرف  اما می. ھا رو پيدا خواھيم کرد مون بگردیم احتماالً اون  مقابل

بنابراین، اگر عالقمند به ! ھا بشه بازی ِ احمقانه برای پيدا کردن ِ خطاھا و به رخ کشيدن ِ اون یک لج تبدیل بهکه  بشه؛ نه این

 .ھا رو پيدا کنيم مون بگردیم و اون  ھای طرف ِ مون ھستيم، بھتره به جای خطاھا، دنبال ِ خوبی  حفظ ِ رابطه

گيریم، با زندگی ِ مشترک و اھداف ِ  مون در نظر می رای دنبال کردن ِ اھدافگاھی، الزاماتی که ما ب :اختالف در اھداف ِ زندگی .8

راه پيشگيری از . یکی رو از بين این دو انتخاب کنيم شيم  اینجاست که گاھی مجبور می. کنه  مون تقابل پيدا می  طرف ِ مقابل

یک  شون رو با ھم طراحی کنن و تا جای ممکن در مدت و درازمدت ِ زندگی  این تضاد، اینه که دو طرف سعی کنن اھداف ِ ميان

 جھت حرکت کنن

شون  چی  دونند از زندگی خود یعنی نمی .یا ھر دو طرف ھنوز به بلوغ فکری نرسيده اند یک طرف، گاھی :عدم ِ بلوغ ِ فکری .9

ھرچند دیده شده که  .سال بودن نيست و سن باید توجه داشت که این عدم ِ بلوغ فکری ھميشه مساوی ِ کم. خوان  می

راه ِ اجتناب از بروز ِ این مشکل، توجه به . خورن روابطی که در اون اختالف سنی وجود داره از این مشکل، فراوان ضربه می

آد،  در عين حال، در روابطی که این مشکل به وجود می. فاکتورھای فکری عالوه بر فاکتورھای ظاھری در انتخاب ِ پارتنر است

در چنين شرایطی، مقابله . یافتگی ِ شریک ِ خودش تنظيم کنه ش رو با توجه به سطح ِ رشد ھا تر بھتره عکس العمل طرف ِ بالغ

 .رسونه ترین راھيه که رابطه رو به بن بست می به مثل، سریع

گر و بنابراین در اون پنج جزء رو یک فرد به فرد ِ دی یک پيام از انتقال ِ موفقيت آميز ِ «ارتباط گيری عبارته از : ضعيف ارتباط گيری ِ .10

اصول اساسی که باید برای ارتباط گيری ِ مؤثر . پيام دھنده، پيام، روش انتقال ِ پيام، گيرنده و پاسخ: شه تشخيص داد می

احساس ِ راحتی ِ بين پيام دھنده و پيام گيرنده، صرف ِ وقت ِ کافی، وضوح، درستی، مختصر و : شون کرد عبارتند از رعایت 

بنابراین، رعایت ِ . مفيد بودن، شفاف بودن و کنایه آميز نبودن، بی ربط نبودن ِ پيام، و رویکرد ِ مثبت ِ دو طرف به ارتباط گيری

ھا، اطالعات و بطور خالصه ھر چه که  ی اجزای ارتباط گيری، در انتقال ِ موفقيت آميز ِ نيازھا، خواسته  این اصول و توجه به ھمه

 . مقابل مون بدونه، الزمهميخواھيم طرف ِ 

 

اینھا به صورت . شه ھا، عوامل خاصی ھست که باعث ناپایدار شدن روابط می ی بين ھمجنسگرا  اما در رابطه. اینا چيزھای کلی بودن

فراد در ثبت نشدن به صورت ِ قانونی و عدم وجود ِ فشارھای بيرونی برای حفظ ِ رابطه، تنوع طلبی، رشد ا: فھرست وار عبارت اند از

که در مجال دیگری به اونھا خواھيم ... و ) ی ھمجنسگرایانه  مرد در رابطه -به خاطر عدم ِ تعریف نقش ِ سنتی ِ زن(مسيرھای جداگانه 

  .پرداخت

داشته  ھایی در این مورد گرایانه داره که شاید ھر کدوم از ما تجربه ی دگرجنس  ھایی با رابطه گرایانه تفاوت ی ھمجنس  رابطه:  نکته

ھای تقویت و کمک به موفقيت اون رو  گرایانه و راه ی ھمجنس  ی خصوصيات ِ رابطه  شون  رو در باره  کنم نظر از دوستان تقاضا می. باشيم
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دید در ھمين ستون درج  ترجيح می که  ھای شما با نامی  نظرھا و تجربه. ھای ما باید به ھم انتقال پيدا کنه تجربه. مون بفرستن برا

  .واھد شدخ
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 یه خورده باال، یه خورده پایين

  مزدک

  

  

  

  ممکنه خودتونو معرفی کنين؟. سالم: خبرنگار

  .با سالم خدمت ھمه ھم وطنان عزیز، آدم ھستم: آدم

  خب؟: خبرنگار

  .آدمم دیگه! خب که خب: آدم

  ؟ھمين؟ آدمم. اما یه رسمی، مشخصاتی، چيزی. کسی منکر آدم بودن شما نيست. بله: خبرنگار

  فرقشون مثالً . اطالعات بدم که شناسایی کنن؟ آدما که فرقی با ھم ندارن. اوالً که داداش، بی خيال: آدم

  بعدش ھم عزیز من، ! شما فرض کن ما ليسانس فيزیک داریم، غير ماھا شيمی. به اموال یا تحصيالتشونه

  ات ھمين یه مورد که به نظر شما کم من ھنوز واسه اثب. ، ھنوز از طرف خيليا مورد بحثه»آدمم«ھمين ھم که 

  !یه سواالیی کن که از مصاحبه کردنم پشيمون نشم دیگه. مياد، درگيرم قربونت

  خواھش می کنم بفرمایين که چند ساله این به اصطالح ليسانس فيزیکتونو گرفته ین؟! چی بگم وهللا: خبرنگار

  .یعنی چی؟ من فيزیکدان به دنيا اومده م: آدم

  !یعنی شما از اولِ اول، از بچگی مشغولِ گالب به روتون، امتحان دادن بودین؟! يزیکدان؟ خدا به دورف: خبرنگار

  !آقا حالت خوبه؟ می دم اسمتو بدن اینترپل به اتھام کودک آزاری تحت تعقيب باشيا: آدم

  !من که کاری نکردم: خبرنگار

چيه؟ به من نمياد از حقوق کودکان . این بارو چشم پوشی می کنم. سحاال نتر. ھمين می تونه یه تبليغ باشه. حرفشو که زدی: آدم

  !دفاع کنم؟ بابا، گفتم که؛ من آدمم

  !یادم رفت. آره: خبرنگار

  !می بينی؟ من که می گم سر اثبات ھمين مونده م: آدم

  ؟...آخه می دونين: خبرنگار

د خيلی از چيزا یا به قول بعضيا، خيلی از پدیده ھا اطالع کافی خود منم ممکنه در مور. تو ھم مث خيلی از آدما. می دونم. آره: آدم

اما خب، اگه بخوام برم در موردش خبر جمع کنم یا با این پدیده از نزدیک . نداشته باشم، یا حتی عالقه ای نداشته باشم بھشون

  .برخورد کنم، می رم راجع بھش اطالعات می گيرم

  ون دومی یعنی چی که از نزدیک برخورد کنم؟ا! اون اولی که منظورتون منم: خبرنگار

  ببين، تو خواھر برادر داری؟: آدم

  !»خوار مادر داری«یه لحظه فکر کردم می خوای بگی : خبرنگار

فکر کن رفته باشی مسافرت، بعد سرزده بيای خونه، ببينی خواھر یا برادر گرامی مشغول فيزیک ! الزم شد، می گم. نه داداش: آدم

چی کار می کنی؟ احتماالً بعد از اینکه باور . ولی فقط فرض کن! به قول خودت، خدا به دور. سئله با یه ھم رشته ستخوندن و حل م

  نه؟. کردی، می ری می زنی اول تو گوش اون جنده یا بچه کونی خيابونی بعدشم تو گوش خواھر یا برادرت

  .خب آدم عصبانی می شه! چی بگم وهللا: خبرنگار

من ھم اگه قرار بود فقط شيمی خونده باشم و با پدیده ھای ! معموالً آدما وقتشون اجازه می ده که یه بار برن دانشگاهآره خب، : آدم

ولی اگه تو یا ھر آدمی، این ! حاال با درجه متفاوتی از تمدن یا وحشی گری. فيزیکی آشنا نباشم، احتماالً ھمين کار رو می کردم

این می شه . تک سيری به اون آدما زدی، باید باور کنی که با این پدیده از نزدیک برخورد کرده یمسئله رو دیدی، بعد از اینکه ک

یه نوع کوفتی ترم داره که یه ھو به خودت ميای و می بينی با زن و بچه و زار و زندگی، دل دادی به یه ! برخورد نزدیک از نوع کوفتی

وستم که عاشق یه خانم مطلقه شده بود، داشت تعریف می کرد که شوھر قبلیِ یه بار د! فيزیک خونده خوش تيپ و خوش قد و باال

  !اینجاست که دیگه نگو! رفته فيزیکدان شدهخانمه 

  !یعنی حتی خود آدم؟... یعنی ھرکسی: خبرنگار
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ولی خب، االن که . باالخره خيلی از آدما از اول عالقه شونو به رشته تحصيلی خودشون می دونن. حاال به این شوری ھم که نه: آدم

  نه؟. این مسئله باز شده و خيلی فکرا و حرفا اومده وسط، خدا کنه رشته ھای دیگه ھم یه ذره راحت تر با این مسئله برخورد کنن

  ...حاال چه جوری باید فھميد که آدم خودش یا خواھر و برادرش. چی بگم وهللا: خبرنگار

فرار ... ھاھاھا... مثالً االن که من جلوت وایستادم. خودت که خب، سخت نيست. سنتر. شوخی کردم!!! یا حتی مادر و پدرش: آدم

مگه تو با ھر زنی حرف می زنی می پری روش که فکر می کنی من با . شوخی کردم! البته تو ھم بد شيميدانی نيستی ھا. نکن بابا

. یه سری مون آتيشمون زود می گيره، یه سری دیر. ھر مردی رو به رو می شم، می خوام خفتش کنم؟ بابا، ما ھم مث ھمه آدمایيم

  !!!عين شما آدما. یه سری مون دنبال ارتباطات زود گذریم، یه سری مون ثابت

ھميشه فکر می کنم، اگه یه روز !!!) طفليا خبر ندارن. (می دونی؟ من بين دوستا و آشناھا ھميشه شھره بودم به چشم پاکی

اما جداً من تا حاال به دوستان مذکرم ھم » !رت جنسی نداشته که بخواد چشم ناپاک باشهخب این بيچاره قد«بفھمن، می گن 

خب، این توقع زیادیه که تو این شرایط بخوایم آدما از این مسئله . اما خب، مونده تا ھمه، ھمه چيز رو بفھمن. دست درازی نکرده م

  .سر در بيارن

  زیکدانين؟شما مگه به شيميدان ھا می گين که في: خبرنگار

  خب اگه بدونم که آدم روشنيه و فکر کنم دونستنش بھم کمک می کنه، چرا نگم؟: آدم

  خب از کجا می دونی چه واکنشی نشون می ده؟: خبرنگار

. خود من به بھترین دوستام گفته م. اینم ریسکه شه. اما خب دیگه! که البته اون ھم بگير نگير داره. گفتم که؛ اگه بدونم، می گم: آدم

در حال حاضر تنھا به خاطر مادر و پدرمه که نگران رو شدن قضيه ھستم که غصه نخورن؛ ! اون قدم خوب برخورد کرده ن که پررو شدم

  !و صد البته نگران جونم ھم ھستم... وقتی نسل جدید ھنوز شناخت کافی نداره

ثالً یه ھو خانواده ش ببينن؟ مث ھمون مثالی که راستی نمی ترسی وقتی با کسی ھستی، م... بله خب، تو این شرایط: خبرنگار

  .زدی

اصوالً فيزیکدان ھا نترسن، چون با پدیده ھا به . اما خب، ھمين آدميه که ترسو ھم کم رو کرده. ترس قربان با آدمی زاده شده: آدم

ھم دانشگاھيی چنان من رو ھمين چند وقت پيش یکی به خاطر یه . از ھيچ پدیده ای ھم ابا ندارن! شکل علمی برخورد می کنن

مگه شما تو این مملکت عرق نمی خوری، پارتی نمی ری؟ نمی رقصی؟ مگه تو . ما ھم مث ھمه. شوخی کردم!!! تھدید کرد که نگو

  .حاال ما پيهِ اعدام رو ھم باید بماليم. ھمين مملکت عاشق نمی شی؟ ولی خب، پيهِ شالق و بازداشت رو ھم به تنت می مالی

  حاال از کجا فيزیکدان ھای دیگه رو می شناسی یا پيدا می کنی؟! ای بابا: خبرنگار

  !وارد مقوالت نشو لطفًا! آ، آ، آ، دیگه قرار نشد ھمين یه ذره آزادی رو ھم لو بدما: آدم

  ھيچ شده که مثالً بری دکتر واسه معالجه؟. یه سوال دیگه. حق دارین. بله خب: خبرنگار

یه سری . یه سری اعتقاد دارن که مث مثالً چپ دست بودن، این مسئله ابداً بيماری نيست. و دسته انالبته خود پزشکا ھم د: آدم

می گن پزشکایی که می گن بيماری نيست، عمدتاً . ھم می گن با اینکه ژنتيکيه، اما مث مثالً لوچی، بيماریه و باید درمان شه

شنيدم پزشکای شيميدانی ھستن که تو روان درمانی، برنامه درمان . رومن البته قبول ندارم این آخری ! خودشون فيزیک خونده ن

  .نمی دن، بلکه برنامه خودشناسی به مراجع می دن

خب، خيلی سخته که آدم بخواد مدت زیادی تو راستای از ليسانس . من خودم تا حاال دکتر نرفته م، اما دیده م آدمایی رو که می رن

اون ھم دست کم تا وقتی جرج کلونی و ریکی . باشه، من که ترجيح می دم مریض از دنيا برم حتی اگه بيماری. در اومدن بمونم

  !!!مارتين و تام کروز ھستن

  !!!وهللا به چشم برادری، من ھم جرج کلونی رو دوست دارم: خبرنگار

  !!فقط برادر؟: آدم

  !زیکدان بودین، می گفتينراجع به اینکه از اول في!!! حاال برادر ھم نه، به چشم ھمسایگی: خبرنگار

مثالً شما بچه بودی، ھيچ وقت تو رویات زن نمی گرفتی؟ ھيچ وقت دختر ھمسایه رو تو ذھنت مجسم . از اول بودم. گفتم دیگه: آدم

نمی کردی که مثالً بخوای تا آخر عمر با ھم ھم بازی باشين، برین مسافرت، ھميشه تو ماشين پيشت بشينه، با ھم درس بخونين، 

ھی یواشکی لختشو نيگاه کنی، به تنش دست بزنی، شب خوابشو ببينی، بری خواستگاریش، بخوابونيش رو تخت و واسه ش گا

  قصه بگی، با ھم برین استخر، پيش ھم بخوابين یا خيلی کارا و فکرای دیگه؟ 

  .خب، چرا: خبرنگار

  !منم ھمينجور، اما به جاش واسه پسر ھمسایه. خب دیگه: آدم
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  رویاھاتون چی بود؟ و: خبرنگار

  !ھمينا که گفتم دیگه! ای بابا: آدم

  یعنی مثالً خواستگاری و عروسی و اینا؟: خبرنگار

پسر ھمسایه کجا بود؟ در کل می ! نه بابا... که البته ھنوزم ھست. حاال دو تا باال، دو تا پایين چه فرقی داره؟ در کل ھمينا بود: آدم

  .گم

  !ملتفت شدم. بله: خبرنگار

  !شک دارم کامالً به اندازه ملتفت شده باشی: آدم

  !حاال یه خورده باال، یه خورده پایين چه فرقی داره؟: خبرنگار

  آره؟ می بينم که داری به قضيه عالقه مند می شی؟: آدم

  بله؟: خبرنگار

. باید سر این خيابون پياده شم من. یه پيشنھاد می دم! خب، یه تيکه مھم قضيه، ھمين یه خورده باال، یه خورده پایينه دیگه: آدم

  .اون جا گفت و گو رو ادامه می دیم. تنھام. بيا بریم خونه ما، پيش من. خونه مون ھمين جاست

  مزاحم نيستم؟... اما به سردبير قول مطلب کاملو داده م. وهللا، کار کم ندارم: خبرنگار

  ...باالیه خورده . فقط یادت نره کجا بودیم! مزاحم؟ شما مراحمين: آدم

  !یه خورده پایين: خبرنگار

  !بفرمایين. حاال سر اون به توافق می رسيم: آدم
  



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   26  

  از دوست داشتن

  کيبورد

  

  

  

 دگرجنسگرایش را چرا دوست دارد؟ ) پدر و مادر را مخصوصا سر ھم نوشتم(یک پسر ھمجنسگرا، پدرمادر 

اش قادر به دوست داشتن  طر گرایش جنسیخا که بخواھيم تصور کنيم که یک فرزند ھمجنسگرا به این: کيبورد

 . پدرمادرش نيست عجيب است

کند به گرایش  اش را ابراز می کند و یا زمانی که دوست داشتن آیا او زمانی که به دوست داشتن والدین خویش فکر می

که به این  اش پی نبرده؛ با این که ھمين فرزند ھنوز به گرایش جنسی کند؟ برگردیم به زمانی اش فکر می جنسی

حاال که به ھمجنسگرایی خودش پی برده چه چيزی در احساس .  مسئله آگاه نبوده ولی پدرمادرش را دوست داشته

اش را به  کند که احساس دوست داشتن او نسبت به والدینش تغيير کرده است؟ آیا گرایش جنسی وی به وی حکم می

از نامگزاری بر روی این گرایش، ھمچين اتفاقی رخ نداده والدینش تغيير دھد؟ اگر جواب مثبت است پس چرا پيش 

  است؟ 

 آیا دگرجنسگرا بودن پدرمادر، باعث نمی شود که یک پسر ھمجنسگرا، با آنھا احساس غریبگی بکند؟ 

حال باید این مسئله چرا . این دگرجنسگرا بودن ھمين پدرمادر بوده است که باعث شده وی پا به ھستی بگذارد: کيبورد

تفکری کامال برعکس، ) یعنی پدرمادر(ش شود؟ گرچه در طرف مقابل  د باعث فاصله بين پسر ھمجنسگرا و پدرمادربای

و اگرچه برای بسياری از دگرجنسگرایان که ھمين پدرمادر ھم ممکن . حتی ترس و تنفر از ھمجنسگرایی وجود دارد

ما این مسئله برای یک ھمجنسگرا مطرح شود، ا ھا باشند،ھمجنسگرایی عاملی مخرب محسوب می است جزو آن

  . برای یک فرزند ھمجنسگرا، منافاتی بين دگرجنسگرایی پدرمادرش و ھمجنسگرایی خودش وجود ندارد. نيست

به نظر تو، وقتی که پسر ھمجنسگرا به پدرمادرش می گوید که ھمجنسگرا است، فکر می کند که پدرمادرش از او خواھند ترسيد؟ یا  

  از دیگران خواھند ترسيد؟ به خاطر او،

بگذارید تنفر و ترس را در این مورد کنار ھم قرار دھيم، چون معموال در برابر ھمجنسگرایی این دو مسئله در : کيبورد

  . تازند کنار ھم می

ن تنفر پدرمادر مطرح باشد یا ترس و تنفر دیگران از پسر ھمجنسگرا و در نتيجه ترس پدرمادر از دیگرا که ترس و این

. ی ھمجنسگرایی یک پسر ھمجنسگرا برای پدرمادرش بوجود بياید، ھر دو مانعی ھستند برای مطرح کردن مسئله

آید، ترس و تنفر پدرمادر است از  ولی به نظر من اولين تفکری که برای وی ھنگام فکرکردن به این مسئله پيش می

شود که از بچه شان  تنفر از ھمجنسگرایی باعث می چون معموال اگر والدین به این مسئله پی ببرند، ترس و. خودش

  . ترس و تنفر داشته باشند و به شدت مراقب این باشند که این مسئله به خارج از محيط خانواده درز نکند

 

 به نظر تو چرا پدرمادرھا نمی توانند از ھمين پنجره به پسر ھمجنسگراشان نگاه کنند، یعنی گرایش جنسی او مانعی برای دوست

  داشتنش نباشد؟ چرا برای آنھا مھم است که پسرشان حتما مثل خودشان دگرجنسگرا باشد؟

  

  ؟
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  کيبورد :عکاس
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  قھرمانساقی  – حضور ھم سرشتاز 

  

   گی  زنده گی زنده 

  ھم سرشت . ستمرگ بر ھوموفوبيا و این بزرگترین

  

  

ضای وبالگ کرد، ھمزمان به معتبرترین شاعر ادبيات ھمجنسگرایی ایران امروز، ھم سرشت، وقتی شروع به انتشار اشعار خود در ف

  .به دوش گرفتی را نيز نقش پيشرو فکرخاطر صدای پرقدرت و اطمينان بخشی که به جامعه ی دگرباشی بخشيد، 

مرد ھمجنسگرا با نام و ھویت خود در و در شرایطی که جامعه ی دگرباشی از حقوق مدنی و شرکت در امور اجتماع بی بھره است، 

ر نمی شود، ھم سرشت با چھره ی شخصيتی قوی و مدعی ظاھر شد و سيستم را به جرم انکار حقوق انسانی خود اجتماع ظاھ

رفتار تمسخرآميز او در برابر . نکردھرگز التماس ستم داد کشيد و مسخره اش کرد، با نگاھی تحقيرآميز و از باال، سر سي. محکوم کرد

 دیدو نياز ش ،قربانی فرھنگ حاکم دگرباشی که احساس می کرد ی ز وبالگ نویسی، برای آن بخش ایاندگرجنسگرا گر تبعيضذھن 

  .، تأثير شفا بخش داشتشده ،ریخته اش زندگی خود به بازگویی درد و اندوھی که از آن فرھنگ به

ان درد زمانی کاریزمای ھم سرشت در شعر، اما ھمواقعی تر از . عی بوداحساس می کرد، واق یدگرباش ی دردی که وبالگ نویسی

توان آن یافته شد . فرھنگ را گرفتن و پيچاندن، کمرنگ شدگوش رت قداز موضع شنھادی ھم سرشت مطرح شد، یعنی که گزینه ی پي

توان دوست داشتن خود و عشق و  آی استریت ھا؛، ھمجنسگرام من: که در سطح وبالگ ھا، با اعتماد به نفس، خود را گی ببينی

ن شد که بازی دست عوض کرد؛ وبالگ نویسی گی دیگر قربانی فرھنگ دگرجنسگرا نبود، بلکه منتقد جامعه به خود یافت شد، و ای

  .  ای شده بود که آنقدر با ھوش نيست تا راه را برای عدالت اجتماعی باز کند

ند و دو پاره و سه پاره فرھنگ را ھدف گرفته باشد، کلمه را درست از سر غضروفھا قطع می ک تاروپودش، ھم سرشت، انگار در شعر

کلمه را به تکه ھای متعدد تقسيم می کند و از دل یک کلمه یک . ھر جا که ممکن باشد یک کلمه را تبدیل به کلمه ھای تازه می کند

ی  انگليسی زندگی می کند نيست، اما با قطعه قطعه کردن کلمهکلمه ی  ھر چند این ھمان گی ای که در. گی بيرون می کشد

شخص را بيرون کشيده و /اینگونه به نظر می آید که ھمجنسگرایی پنھان در کلمه) زنده گی/ زندگی(متمایز کردن گی آن،  و فارسی

  . در معرض دید می گذارد

ھم ... آخرین بازمانده از نسِل ، ھر دو با نام 1386از  در وبالگ و نيز به صورت کتاب الکترونيکی 1384آثار ھم سرشت، از اسفند 

ھم سرشت قرار را بر این گذاشته که ھرگز ھرگز از ھيچ چيزی به غير از ھمجنسگرایی در . در دسترس مخاطب است، سرشت

شعر ھم سرشت، در صحنه ی شعر فارسی امروز به دليل برھنه کردن حقيقت، حقيقتی که ھنوز . چارچوب فرھنگ ایرانی ننویسد

ھم به لحاظ ابعاد این حقيقت گویی و ھم به خاطر شيوه ی این حقيقت  است، ختهی ادبی دگرجنسگرای ایرانی ناشنا برای جامعه

زبان فارسی به طور کل، و قابليت  از دانش عميق او. اما تمام ویژگی شعر ھم سرشت حقيقت گویی نيست. گویی، بی ھمانند است

خالف سنت رایج، با توانایی او برای  عبارت به و تبدیلکلمه در عبارت  تغييرمکانن زبان و ورز دادن کلمه و کمياب او برای حکومت بر ای

  . به زبان کشاندن حقيقت ھولناک، با وجود مخاطرات، به شعر او چيزی شبيه خاصيت رستاخيز خورانده است

کار او را به خود راه بدھد،  ویرایش ھوسغيرممکن است کسی . م سرشت استتعصب شدید برای خلق موجود بی نقص، ویژگی ھ

در  شاعر ر و دانششعاین شعر، به خاطر فرھيختگی عميق صدای خشن . کل وحشتناکی دقيق و در جای خود استاین شعر به ش

؛ در ھيچ جمله ای کنترل این ابزار به دست خشونت ندازه بيرون به نظر نمی آیدبکارگيری ابزار خشونت، از اندازه بيرون که می رود، از ا

  .ستنيفتاده است، ھميشه در دست شعر مانده ا

  . ھمه ی شعرھا موسيقی درونی تلخ و اندوھگين دارند، شاید به خاطر فضای سکونت شان 

برای ترجمه ی . به آسانی به زبانی غير از زبان خود او منتقل نمی شودھم سرشت ، شيوه ی شدهحق شعرھا را ادا  ،ترجمهدر 

عميق از زبان خود دارد، به زبان مقصد،  قادر باشد و در کنترل کاملتری از این شعرھا الزم است مترجم به ھمان اندازه که شاعر درک 

  .   زبان، به ھمان بی شرمی  که ھم سرشت دست درازی به زبان می کند تا  شعر ساخته شود، دستش باز باشد

  ساقی قھرمان
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*  

  باید یک راھنما 

  بنویسم 

  برای آنھا که 

  به داشتن یار

  باردارند 

  راھنمای مردان باردار

  حتی زنان بارداریا 

  تا در اثر ناپرھی زی ناخوش ن شوند

   یک چی زی مثل 

  آنچه بارداران باید بدانند 

.    

  یبوست 

  شایع ترین در دوران بارداری

  معموال وقتی پيش می آید 

  که 

  یک لقمه را یک دفعه قورت می دھيم

  .  

  تھوع صبحگاھی

  وقتی اتفاق می افتد که

  ھمان لقمه را زیاد جویده ایم

.  

  تکرر ادرار

  وقتی می شود 

  که آن لقمه را

  داغ داغ خورده ایم

 .   

  نفخ شکم

  وقتی حادث می شود که

  موقع خوردن آن لقمه 

  زیاد حرف زده ایم 

.    

  خستگی مفرط

  وقتی اتفاق می افتد که

  موقع خوردن ھمان لقمه 

  اصال حرف نزده ایم

.    

  و سوزش پشت جناغ

  ھنگامی پيش می آید که 

  لقمه می بيند  کسی شما را

.    

  پس بارداران محترم 
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  دقت فرمایيد 

  ھرگز

  لقمه نخورید 

  و لقمه نشوید 

  تا گرفتار 

  یبوست 

  تھوع صبحگاھی

  تکرر ادرار

  نفخ شکم

  خستگی مفرط

  و مھمتر از ھمه

  سوزش پشت جناغ غ غ غ

  نشوید 

  تا از درد ھای آن آ

   سوده

  باشيد 

  و این بود

   

  اردار بدانندآنچه باید زنان یا مردان ب
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  من یکی از آن ده درصد 

  ھمجنسگرایی ھستم

  که در دنياست

  اینو من نمی گم

  اینو حقيقتِ علوم پزشکی و آمار و اینا ميگه

  ھمجنسگرایيمو اولی ميگه ده درصدو دومی

  ميگه! خورده ریزه ھایش را ھم اینا 

  ولی

  معادالت ریاضی

  شاید ھم

  آدميت آدم ھا

  و ایضا واقعيت ِ 

  ما ایران ِ

  در حق من عجيب

  بی رحم است

  بی رحم است و بی ربط است

  در این واقعيت اما

  سھم من

  از

  دوست داشتن صد در صد است

  و از اجازه ی دوست داشتن صفر

  از محروميت صد

  و از مساوات صفر

  از درد صد

  و از شادی صفر

  نمی دونم نود درصدی ھا حساب و کتاب بلد نيستند

  اندیا ده درصدی ھا بی عرضه 

  ولی فقط اینو می دونم

  که این آخر ِ نامردیه

  من که

  ھا را نمی فھمم! حساب و کتاب آدم 

  یکی که می فھمد

  یا فکر می کند که می فھمد

یا آنقدر کون گشاد و بی رگ و بی خيال و بی وجود و بی وجدان وعوضی و حق خور و حق کـُش و الشی و پاچه ورماليده و پفيوز وبی 

  موس و قرمساق و کس کش و جاکش نيستھمه چيزو بی نا

  که می تواند بفھمد

  بی تعارف و ترس

  با زبون خوش

  به من بگوید

  سھم من از زندگی چند درصد است 
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 تو آمدی نشستی در شلوغی خلوت من

 آرام گرفت من من 
 موج ام بگير تا تالطم من در به در شود 

    ساحل نشين دریای عشق من
  

 گيسوی تو 
 چه کوتاه کمند بود گر

 بلند و بی انتھا کشيد 
 کشيد خود را به دست و پای دل ام کشيد

  
 و چشم ھایی که 

 نشسته 
 به طاقچه ھای بلند آئين ام 

 و من 
 به ھر نگاه از چشم تو 

 آیه می چينم
  

 و لب به لب ام 
 پر ام ز پياله پر ام ز تو 

 وقتی 
 فقط به نگاھی

 از لوالی لب ھای تو
 تاک می چينم 

  
 ات که باش باشد باد         حضور           گو به ب

 که نبودِ حضور
 اگر تو ھم باشی 
 نه تو را نه خودم را

 نه جھان 
 ھيچ نمی بينم

  
 تو را و حضور تو را 

 که دارم من
 به ھر کجا که تو باشی
 به ھر جھت که بچرخم

 آیينه می بينم
  

 گيسو نه به چشم و دو لب نه به 
 نمی کنم دل خوش

 کمند و نه پيالهنه 
 نمی برند من را 

 به کجایی که می برند
 ھر کس

 به کجایی که می کشند ھر جا
 به کناری که ساحل است آنجا

 و کرانی که 
 می شود آرام

  
 تو کران بی کران منی

  
 و بدان که کران تو در لبِ لب ھا

 به عميقِ دو چشم سياه
 به کمند گيسوی کوتاه

 مرا نمی ماسد
  

 و نه چشم ھا نه تن ات را
 نه لب ات را و نه گيسو

 و نه حتی تو ی تو را نمی خواھم
  

 نه 
 تو را برای خود ھم 



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   33  

 نمی خواھم
  

 من عاشق ام 
 و تو را فقط برای 
 حضرت عشق
  می خواھم
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Of His Presence  

 

I Live I Live  and this will be the worst of all the Death to Homophobias. Ham-Seresht 

Saghi Ghahraman 

 

 

 

The most prominent poet of the Queer Iranians, Ham-Seresht, also claimed the role of the leading guru when he began 

publishing on-line for an audience whom immediately took to him for the assuring voice he lent the community. In spite 

of the lack of civil rights, and visibility, when a gay man is deprived of the right to appear in public with his own Name 

and Identity, the poet spoke as an all powerful figure holding the system responsible for not acknowledging his rights; 

looking down at this cruel system, he yelled at it and ridiculed it, never begged. His manner of mockery towards the 

biased heterosexual mind, worked like remedy for those of queer bloggers who fell vulnerable to the ruling culture and 

their own urge to voice their pain and melancholy inflected in them by that same culture. The pain the bloggers felt was 

real, was more real even than the charisma Ham-Seresht presented in his poetry, but then the pain seemed to be fading 

away when the alternative attitude appeared: bloggers found in themselves the means to be proud of calling themselves 

Gay - Hamjensgeram Man - the power to love the self, and thus turned the tables around from being the victims of the 

heterosexual society, in to the critics of such society which is not smart enough to yield to a just and fair system.  

In his poetry, Ham-Seresht, as if targeting the mere fabric of the system, chops words right at the joints and double and 

triples them into new words in every possible chance, splits the word into sections to pull out a gy/gay out of it. Even 

tough gy is not what gay stands for in English, by splitting a word and emphasizing on the gy (Zendegy- zende-gay), he 

gives the impression of shedding light on The Gay hidden inside words/individuals.  

Publishing since 2003, his work is available on-line in his weblog and in the form of e-book, both called The Last of the 

Generation of … Fellow Human Beings. He has sworn to never ever write anything but of homosexuality in the scale of 

Iranian culture. His poetry stands alone in today’s Farsi poetry for the baring of truth, a truth still unknown to the 

heterosexual main stream literature of Iran both in the scale and the nature of the matter. But that is not all, his deep 

knowledge of Farsi language as a whole and the ability of word-unit to make the puzzle work efficiently, married the rare 

capacity of uttering the shocking truth despite of all odds, give to his work the effect of an awakening. The obsession 

with creating the precise and perfect creature of the piece though carries in itself a sorrowed bitter cadence, maybe due 

to the natural inhabitant of the poet.  

 

The translation did not do justice to his work as his style is not easily delivered into another language other than his own. 

In order to translate his work, the same deep knowledge of destination language is needed and a free hand to 

manipulate it, in the part of translator, as he does so shamelessly to his own language.     

 

*** 



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   35  

 

 

What All Pregnant Men and Women Should Keep in Mind 

 

I better write a handbook 

for those pregnant with a desire  

for a dear one 

 

a handbook for pregnant men 

or women 

so they  wi-ll-no-t  get so-re for mere overindulgence    

 

a handbook that reads like this: what the impregnated need to know 

 

Constipation  

most seen among people in delicate condition 

occurs often when swallowing a bite in one try  

 

Morning Sickness 

happens  

if you’ve chewed  

that same bite way too much 

 

Poluria,  

when 

you’ve had the bite  

overly hot 

 

gas,  

mostly comes,  

if you chattered much too much 

while  

still chewing 

 

if you haven’t said a word 

while having the bite 

you’ll feel beat 

 

feeling a piercing   

happens  

if  

someone watched  
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when you 

were taking the bite 

 

so 

dear pregnant folk 

 

be cautious  

if you don’t wish to be caught 

with constipation 

morning sickness 

poluira  

gas 

feeling dog tired 

and of course 

if you don’t want that stinging underneath the rib caigggge  

never 

take a bite 

never be a bite 

 

 

so you’re free   o- 

-f 

all that  

pain 

 

this, is what all pregnant men and women should keep in mind 
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What is My share of this Life ?! 

 

I’m one  

of the 10 present homos 

living on the earth  

 

this 10% is what medical science, statistics, and sources like that blurt about 

 

the first, claims it’s only a 10 percent, and the second 

reveals its decimals, too 

 

but 

mathematics 

or maybe human-being’s compassion  

and of course, facts 

about our Iran 

are curiously cruel to me 

 

my share of the percentage  

seems irrelevant according to the facts 

 

my share of falling in love is a hundred present 

being permitted to love, zero 

 

I’m denied everything 

have none of equality,  

 

my Share of Pain is hundred present; of joy, zero 

 

I am wondering 

either the so called major majority know nothing about calculating 

or the tiny 10% are a good for nothing bunch 

 

all I know is that this is the limit of bias 

 

me not know how people do their math  

 

but,  

anyone who does 

or considers him/her/self knowing the how-to 



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   38  

and is so much of an asshole or a potato-head or a happy-go-lucky or a nobody or a somebody that could possibly know  

without any ifs and buts 

without any sweet talks 

 

now I want you tell me,  What is My share of this Life ?! 
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  For the sake of His Majesty the Magnificent Love 

You walked in and settled amid my peopled solitude 

My Self calmed 

O you… seated on the seashore of the sea of my love  

Hold on to the tides of mine till this shake-up wanders off 

Your hair 

Even though short 

Was a lariat  

Endless and long, it pulled, 

Wrapped ’round the fingers and feet of my heart, brushed on 

. 

And those eyes.. perched 

On the high niches of my lore 

Yes.. with every gaze  

Of your eyes 

I pick a verse 

Lip to lip.. full to the rim  

Full of the chalice full of you I am 

when with only a gaze  ahh.. 

I nip vine-trees 

From the hinges of your lips 

. 

Summon your presence —- to stay. to Be. to live on.  
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Because 

In the lack of presence 

Even if you are present 

I can’t see you I can’t see me 

Nothing in the world there is to be looked at 

. 

When you are mine and your presence is mine 

Wherever you be 

Whenever I turn round 

I Mirror you 

. 

My heart does not warm up 

Not to your lips not to your eyes not to your mane 

. 

Not the lariat not the chalice 

Lure me  

To such destinations they’re sure to drag 

Anyone Anywhere Anyhow 

To that direction where 

There is a shore 

On which 

Calm Comes 

. 

You 
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Are my never-ending shore 

Keep in mind that the far edges of you.. over the lip of the lips 

With the intensity of the pair of those black eyes 

And the lariat of the short hair 

Doesn’t reach me 

I do not desire you 

Not even the you in you 

I don’t desire your body I don’t desire your eyes 

I don’t desire your mane I don’t desire your lips 

No 

I don’t desire you 

Not even for the sake of my own self 

I am in love and if I want you 

I want you for the sake of His Majesty the Magnificent Love 
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  انوشته ای از یک ھمجنسگر
  

  

  

. شاید این ھم مانند خيلی از خواسته ھای بی فکر بود که برای چراغ ممتد بنویسم. شاید نوشتن از روی وظيفه لطفی نداشته باشد

  .بنویسم که زندگی از کجا رنگ می بازد، از کدام نقطه به زندگی بزرگساالن می رسد. به ھر حال باید بنویسم

ھورمونی حاصل می شود، برخی با خودارضایی، برخی با ز تغييرات ی طبقات زندگی ابله از چشم من برخ! از یک سکس فاميلی

  .سکس فاميلی و برخی ھم با حرف ھای دیگران

م که اما خودم بھتر از ھر کسی می دان. ھرگاه در چت روم ھا کسی سئوال می کند که سکس با محارم داشته ای می گویم نه

  .ی ھمراه شد و از ھشت سالگی دلم ھمجنس خواستجنسزندگی لطيف کودکانه ام با افکار 

بيست و سه ساله ی  دایی . ، که به شيرینی سریال خانه ی مادربزرگه نبودشروعش با یک ھفته مھمانی در خانه ی مادربزرگ بود

  .زندگی ام شداولين مانع  جنسی نرسيده ام، ی سنجيدن اینکه من به رشدکافی برا زده سال از من بزرگتر بود و ھوشمن که پان

  .اما زبانی که تنھا مانعش دندان ھایم بود آزارم می داد. آلت ام ھم ھيچ حسی نداشت. مقعد چندان بد نبود ليسيده شدن

زیبا در ، مرد ده سالگی هه ام اعتراف می کردند کم کم، بلخالخانم ھای ِ جمع که به زیبا بودن شوھر از او فراری بودم و با نظرات ِ 

  .نابی بود اما او ھم کھنه شدی ھمان سکس ھای کودکانه با شوھر خاله ام برایم رویای چند سال. فتنظرم شکل گر

 خواب بودند و تا ھفده سالگی بکر ماندم و کم کم وقتی ال از من بزرگتر بودند چھره ھای ناب قبل تمام ِ مردانی که بيش از پانزده س

پسر  موجبات رفت و آمد. پورن را دیدم، رو به خود ارضایی آوردماده ی مردان ن ھای فوق العسکسی به دستم رسيد و بدفيلم ھای 

  .پورن می خواست نيز به دليل ھمان فيلم ھا، به خانه مان فراھم شدم که دلش فيلم خاله ی استریت

بيست و دو  شاید تا. جنسی و آرامش می خواست و او بھره کشیمن دلم آسودگی . دھانی را با او تجربه کردم کساولين س

  . عصبی و ارضا نشدهمن می ماندم با چشمان شب نخوابيده و افکار . ی رفتمیک بار او می آمد، ارضا می شد و سالگی ھفته ای 

  .شش صبح سکس دھانی می خواستامتحان داشتم و او تا ساعت  صبحساعت ھشت  .م اوضاع خراب تر ھم می شدتانبا امتحا

قرارھایی که ھمه شان برای درس خواندن بود، باچند نفری که با ھم . شدن، قرارھایی ھم داشتماز شروع دانشگاه و اجتماعی تر 

فوق العاده ای  سکسعده ی زیادی زیبا ھستم و عده ای برای با من بودن تالش می کنند و این ميان م از دید فھميد. دوست بودیم

  .ھم بود

که خداحافظ و خودکشی می : گفتم. گيوتين می برد با پدرم تماس گرفتم یروقتی بد شانسی ھای تحصيلی و مادی من را به ز یکجا،

خوابت به رخت : جوابش این بود گرا باشم؟ستو برایت کسر شان نيست که من، تنھا پسرت، ھمجن: علت را پرسيد و جواب دادم .کنم

: ھمجنسگرایی، پرسيد گاھی اش از اوضاعبا تمام ِ بی آ. سکوت کردم !فقط تالش کن که از ایران بروی. خودت مربوط است و بس

  .برایم فرقی نمی کند: گفتم حاال تو در رابطه می خواھی زن باشی یا مرد؟

  .زیادی داشتھمه آنھا مشکالت  زندگی زناشویی. مفعول بوده اند را شمردافرادی که در فاميل و دوستان  او سير تمام 

من نگاه نمی  چشم سبز که از دید من زیباترین مرد دنيا بود و ھيچگاه در چشمان آن مرد. عد مرا به نتایجی رساندروزھای ب فکرھای

ھمه : پدرم اضافه کرد .چھل سالگی ازدواج کرده و حال فقط با ھمسرش رفيق ھستند، ھمه مفعول بوده اند در سنکرد، آن مرد که 

یک سکس با دختر فراھم می کنم که ببينی واقعا از این  فقط برایت. آنھا باشی نمی خواھم مثل. دارند شان ازدواج کرده اند و مشکل

  .و من این سکس را رد کردم .جنس نمی خواھی

مصاحبه ی . سانسوری تحویل تان بدھمادگی ست و دلم نمی خواھد مطالب با او مصاحبه ای ھم کردم که سرشار از مسائل خانو

الھی ثابتم کرد و تمام ِ افکار شيطانی او از دیدی معنوی و . يزیک استمتاف پدرم استاد. من با او بيشتر شامل مسائل متافيزیک است

خودت را آنگونه که ھستی : مطالب به اینجا ختم شدتمام  .ھموشکشوال ھا را برایم حل کرد و گفت این حرف ھا اعتبار نداردبودن 

. یيد کندأيلی نيست استریت گی را بفھمد و تت و دلانسان اس ، در راستای افکارو اینکه الھامات. نشان بده و در ھر شرایطی لذت ببر

نمی دانستم که سوگلی حرمسرای  و من واقعاٌ. دنيا که معجزاتی ھم دارند را بر شمرد رگبزران و عارفان نام ِ چند تن از جادوگ

  .سياسی و حکومتی یاری می کردهبوده است که ملکه را در کارھای خشایارشا یک مرد 

  .من نجات بخش بوداما برای . زیاد اشتباه می کند دی ناوارد است، زیاد داد می زند وزیا رم در کارھایپد



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   43  

بازخوانی بدون . زخم مشترک استیک این درد،  .استده رسل را زخم کھمه ی این نرسيد اما  ، بخش بزرگی از مردم،به تن و جان بخشی از مردماعدام و شکنجه 

احترام که به راھی به آخر با . دیده شود که به کجا می رویم و باید معلوم شود تا ایم که ھنوز معلوم نيست این خاطره ھا تک تک ما گم ایم و از کجا به جایی رسيده

ارگان سازمان  - چراغ. بازچاپ می کنيمرا  چریک ھای فدایی خلق سازمان بهمتن متعلق  و با احترام به آنھا که رفته اند و آنھا که مانده اند که بگویند، نرسيده

   دگرباشان جنسی ایرانی

 

 خلق سازمان چریکھای فدایی -67مصاحبه با یکی از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال 

  

  

با رفيق ) ارگان چریکھای فدایی خلق ایران" (پيام فدایی"جزوه ای که پيش روی دارید متن مصاحبه نشریه 

محمد، یکی از فعالين چپ که سالھا از عمر خویش را در چنگال رژیم سرکوبگر جمھوری اسالمی گذرانده است، 

و با ھدف افشای ھر چه بيشتر  67ن سياسی این مصاحبه که در پانزدھمين سالگرد قتل عام زندانيا. می باشد

اعمال وحشيانه رژیم اسالمی در زندان ھای قرون وسطایی اش صورت گرفته و در سه قسمت در شماره ھای 

ضمن . به چاپ رسيد، اکنون یکجا و به صورت جزوه در اختيارتان قرار می گيرد" پيام فدایی"نشریه  58، 57، 56

اميدواریم که آشنایی با تجارب وی به شناخت ھر چه بيشتر نيروھا و افراد  سپاس و قدردانی از این رفيق،

  . انقالبی و مبارز از سياستھای سرکوبگرانه جمھوری اسالمی کمک نماید

  انتشارات چریکھای فدایی خلق ایران 

  1383فروردین ماه 

  
سال از فاجعه کشتار  15دانی عليرغم اینکه  ھمانطور که می. قبل از ھر چيز از این که این گفتگو را پذیرفتيد سپاسگزارم •

از آنجا که . می گذرد ھنوز خيلی از زوایای این جنایت برای مردم روشن نشده است 67زندانيان در زندانيان سياسی در سال 
اجعه تو خود یکی از بازماندگان این کشتار ھستی اميدوارم که این گفتگو به روشن شدن ھر چه بيشتر زوایای مختلف این ف

ولی قبل از این سئواالتم را مطرح کنم خواھش می کنم که خودت را ھر طور که صالح می دانی معرفی کن و بگو . کمک کند
  . که کی دستگير شدی و چه وقت آزاد شدی

که در آن  محله ای. ، ساعت پنج و نيم بعد از ظھر توی محله امان در اصفھان دستگير شدم1360در تاریخ دھم مھر . من محمد ھستم

آزاد  1367به ھمراه آن سری از زندانيان سياسی که بعد از کشتار دسته جمعی سال  1367بھمن  26بزرگ شده بودم و در تاریخ 

یک مرتبه با آن موجه شده  1367مسئله کشتار زندانيان سياسی در ایران مسئله تازه ای نبود که ما سال . شدند از زندان آزاد شدم

 60خرداد  30شروع شد ولی درگيری و دستگيری دسته جمعی از  57/58شتار فعاالن سياسی در کردستان از سال در واقع ک. باشيم

از جمله زندان اصفھان که در . شلوغترین دوران زندان ایران بود 361خرداد  30تا  1360خرداد  30در فاصله کمتر از حدود یکسال یعنی از 

  . ھمان زمان من آنجا بودم

  
  اصفھان دستگير شدید؟ پس شما در •

  . بله من در اصفھان دستگير شدم

  
  و تمام این مدت ھم در زندان اصفھان بودید؟ •

وقتی که من  60بخصوص توی آبان ماه  60سال . ، بقيه اش تماما در زندان اصفھان بودم60روز که در اوین بودم در سال  12من غير از 

تخت ھر کسی به . ا دور توی یک سالنی به اندازه یک سالن بسکتبال می خوابيدندنفر آدم دور ت 460از اوین برگشتم به اصفھان، 

تمام به اصطالح . اندازه ی چارالی یک پتوی سربازی بود که می بایست اون رو به شکل چارال از طول تا کنيم و پھن کنيم روی زمين

در اون .  جایی نبود که بتوانيد در اون وسائل بگذاریداصال. اجناس و وسایلی ھم که داشتيم بيشتر از یک کارتن نمی توانست باشد

ھر . روز یکبار آب گرم داشتيم 35ھر . ماه توی این سال، بخصوص از نظر آب گرم و وضعيت بھداشتی زندان فوق العاده اسفناک بود

م ھم يد و بعد از یکساعت و ندقيقه وقت داشتند که توی یک توالت بروند حمام کنند و آن سه نفر ھمدیگر را می شستن 10سه نفر 

وضع جوری شده بود که تعداد کسانی که بيماری پوستی . نفر گال گرفتند 260در اثر ھمين وضعيت ھم بود که . آب گرم را می بستند
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لباس موقع . نفر بودیم 40تا  30ما یک بند لباس داشتيم حدود . نداشتند از تعدا کسانی که این بمياری رو داشتند خيلی کمتر بود

آن ورش را، ساعتھا یکی شستن، یک بند لباس داشتيم که می بردیم توی ھواخوری دو نفر، یکی این طرف این طناب را می گرفت 

ساعت باید می ایستادند که لباسھا خشک  4ساعت  3ساعت  2. لباس ھا را می انداختيم روی این خشک می شد. می ایستادند

برای اینکه بيماری وحشتناکی بود و شدیدا اعصاب را خرد . ترل زندان از دست زندانبانان در برودنکبعدا این مسئله باعث شد که  .شود

بتدریج در بدن زندانی زخم . مثل کرمھایی که زیر پوست باشد و پوست شما عفونت کند. چون دائما بدن شما می خارید. می کرد

وضع جوری شده بود که افراد عکس العمل ھای شدید نسبت به ھم . ھایی بوجود می آمد که بسيار دیر ترميم می شد و مسری بود

شھربانی زندان اصفھان دخالت کرد چرا که زندانی ھای عادی که برای ما  شدر چنين شرائطی رئيس شھربانی بخ .نشان می دادند

کرد و سرانجام  ضشھربانی به سپاه اعترااین مسئله به بيرون درز کرد و زندان . غذا می آوردند داخل زندان، این بيماری را گرفته بودند

. بعد ھم دوا آوردند. سپاه را مجبور کرد تا به ما اجازه بدھد که برویم و از حمام عمومی زندان که یک حمام بزرگ بود استفاده کنيم

ت زنده ای، مطرح منتھا آن سال به خاطر کشتار وحشتناکی که جریان داشت، مسئله این که شما تا چند وق. دوران خيلی بدی بود

به ما می گفتند شما برای چی می خواھيد بروید دکتر؟ معلوم نيست که یک ھفته . این را علنا مسئولين زندان به ما می گفتند. بود

  ! زنده باشيد 

بود که مھر  5درست آن زمان اوائل مھر، . در اصفھان بخصوص در دادگاه انقالب اصفھان آن سال دسته دسته می بردند برای اعدام

من خودم شاھد بودم در چند نوبت، . نفرشان در اصفھان بودند 53نفر در سراسر ایران را چاپ کرده بودند،  105روزنامه ھا خبر اعدام 

نفر از ھمان جمع سفره ما  26تن از آن  18چون . تایی را کامال یادم می آید 26دسته . تا را برای اعدام بردند 18تا،  35تا،  42تا،  36

قاضی ھم در . دادگاه در خود زندان اصفھان تشکيل شده بود. صبح آمدند صدایشان کردند و آنھا را به دادگاه بردند 8:30ساعت . دندبو

بعد از انقالب اسمش جزو آن آخوندھایی بود که خود آیت هللا . آن زمان شيخکی بود به اسم مظاھری که زمان شاه ساواکی بود

یک مدتی اصال خبری از او نبود تا اینکه بعدا دوباره . ن کند ولی بعد از انقالب شرایط تغيير کردطاھری می خواست خلع لباسشا

من اصال . نفر را به دادگاه ببرند خود مظاھری بھشان گفته بود که وصيتتان را بگوئيد 26در آن سال وقتی که آمدند این . پيدایش شد

ھر کس اسمش را بگوید و . وصيتتان را بگوئيد و نمی ساعت ھم بيشتر وقت نداریداز دم شروع کنيد . کاری ندارم شما چه کاره اید

احسان شفا را می گویم که در آن زمان کوچکترین فرد آن . ساله دکتر شفا را ھم اعدام کردند 13در آن ماه پسر . وصيتش را ھم بگوید

مبدا شروع تظاھرات علنی مجاھدین در  60او در اردیبھشت سال خانه . بود اران اصلی مجاھدین در اصفھاندکتر شفا از ھواد. (بند بود

او بھمراه ھمسر و دختر و پسرش در باغی خارج از اصفھان . در اصفھان دستگير شد 60دکتر شفا در تير ماه سال . اصفھان بود

  ).دستگير شدند

نفری، احسان را به ھمراه پدر و مادرش اعدام  26در ميان آن جمع . سالم بود 17از نظر سنی، بعد از احسان من نفر دوم بودم که 

به جرأت می توانم بگویم توی  60در سال . دکتر شفا در آن سال در زندان کميته اصفھان در خيابان کمال اسماعيل این شھر بود. کردند

نفری  500 – 450، 60ال در دی ماه س. نفر زندانی سياسی وجود داشت 3000چيزی حدود  60اصفھان بين ماھھای آبان تا آخر بھمن 

در زنان اصفھان سه بخش نگھداری زندانيان سياسی وجود داشت، بند یک، بند دو و . نفر رسيدند 70که توی آن سالن بودند به 

از آنجا بعدا زندانی را . معموال کسانی که بازجویی شان تمام شده بود را به بازداشتگاه می فرستادند). سالن بسکتبال(بازداشتگاه 

به جز این . زندانيان در آنجا یا حکم زندان می گرفتند که در این صورت ھمانجا می ماندند و یا اعدام می شدند. ه دادگاه می بردندب

این محل متعلق به یکی از زمينداران بزرگ اصفھان به . اماکن محل دیگری ھم بود که به آن باغ کاشفی کميته صحرایی می گفتند

یعنی بعد از . باغ کاشفی یکی از مخوف ترین شکنجه گاھھای کشور بود. محل، اصطبل را تبدیل کرده بودند در این. اسم کاشفی بود

اوین، زندان تبریز، و مشھد، باغ کاشفی جایی بود که اگر در اصفھان کسی را به این محل می بردند تقریبا معادل این بود که زنده 

یکی . نفر بودم 200دام حدود عروز در آن سال شاھد تقریبا ا 38در این مدت . ا بودمروز در آنج 38من خودم  60در سال . برنمی گشت

  . از شھدا نامزد خود من و از بچه ھای اقليت بود

نه دیده با وجود اینکه ما به عي. کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی تا مدتھا برای زندانيان که داخل زندان بودند قابل ھضم نبود

خود من تا زمانی که در اوین مجبورم کردند جنازه بلند کنم و . ابعاد این جنایات در مخيله مان جا نمی گرفت ند، ولیبودیم که می کش

د بسياری از چيزھایی که راجع به اوین می شنيدم فقط مثل این بود که فکر می کردم چيزی شبيه به اغراق ردر ماشين بگذارم در مو

در اوین و . تنھا مسئله ای که در آنجا به ھيچ وجه من الوجوه قابل تصور نيست، حد شقاوت اینھاستولی در زندان اوین دیدم که . بود

مجبور بودیم مانند کتاب پھلوی یکدیگر . نفر توی یک سلول نافرادی بودیم 18در بندی که سلول ھایی انفرادی در آن قرار داشت ما 

ھمه باید به ھم می چسبيدند که این یکی بتواند یک جوری خودش را دوال جا . اگر یکی را می زندند نمی توانست بنشيند. بياستيم

چه کسی حاضر است بياید : یک شب به سلول ما آمد و در را باز کرد و گفت. الجوردی جالد را من از فاصله خيلی نزدیک دیده ام. کند
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گفت این سلول را . ک پاسدار جلویش بودمعموال ھم وقتی که می آمد ھميشه ی. منافق کشی؟ ھيچکس از جایش تکان نخورد

. شب بود که آمدند یک ضبط صوت بزرگ را توی راھرو درب ورودی ما گذاشتند 3و یا  2ساعت . عالمت بزنيد امشب باھاشان کار دارم

  . ھمه می دانستند که قرآن گذاشته اند. نوار قرآن سوره و الشمس عبدالباصد بود

در آنجا بود که من با . ھر دو نفری یک جنازه را بلند می کردیم. جنازه را بلند کردم 21من خودم . اون شب ما را بردند جنازه بکشيم

ا شنيده م. آنکه تمامشان را خنجر زده اند مثل. چشمان خودم دیدم که قسمت پائين بدن دخترھایی که اعدام کرده بودند، خونين بود

این فتوی را برخالف چيزی  که ھمه عنوان می کنند منتظری داد و . ه باشندی باکره اعدام می کنند نمی بایستبودیم که دخترانی را ک

حاال من خودم به عينه ھنگام بلند کردن جنازه ھا می دیدم که بدن . آن اوایل در تھران این فتوی را انجام می دادند. خمينی تأیيد کرد

ھای توی سلول راجع به این موضوع حرف می زدیم اونھا می گفتن که وقتی آمدم توی سلول و با بچه . قربانيان دختر خنجر خورده بود

تک . اوین اعدام می کردند 4در آبان ماه ھر شب پشت بند . روزی که اوین بودم ھر شب بساط اعدام بر پا بود 12من در . قضيه اینه

اصال . نمی تواستم باور کنم. شمردمتا را  45یک شب ھم . را شمردم 70من خودم یک شب . تيرھایی را که می زدند می شمردیم

وقتی که برگشتم زندان اصفھان، شقاوت ھای زندانبان ھای اصفھان در مقابل وحشيگریھایی که در اوین . در مخيله من نمی گنجيد

  . شاھد بودیم، برای ما قابل مقایسه نبود

یک . عمدتا بچه ھای مجاھدین بودند. نی وجود داشتدر زندان اصفھان از تمام گروه ھای سياسی تعداد خيلی زیادی زندا 60در سال 

، بچه ھای اقليت، بچه ھای آرمان مستضعفين بودند، ولی اکثریت بچه ھای )اشرف(بچه ھای چریکھا . سری از بچه ھای پيکار بودند

زندان . زندان را تغيير داداعدام ھای دسته جمعی که در زندان اصفھان انجام شد تمام برنامه ریزیھای مبارزه داخل . مجاھدین بودند

توی زندان اوین شما مجبور بودی به خاطر شرایط فشار زیاد موضع گيریھای . با اوین فرقھایی داشت. اصفھان حالت خودش را داشت

اگر نماز نمی خواندی عکس العمل . در زندان اصفھان گرفتن موضع غير مشخص امکان پذیر بود. خيلی مشخص و مرزدار داشته باشی

  . تقيم نشان نمی دادند ولی شما را در ليست خاص زندانی ھای مشکل دار می گذاشتندمس

فشار دائمی در کار بود که یک کاری بکنند . توی زندان اصفھان اگر می گفتی سر موضعی ھستی، اعدام بودی، به فردا نمی کشيد

دان بوجود می آوردند، فشارھای مختلف زندان، درگيری ھایی که پاسدارھای داخل زن. که تو اعالم کنی که سر  موضعی ھستی

، ھدف از ھمه این حرکات این بود .. کمبودھایی که وجود داشت، اعمالی که انجام می دادند تا زندگی داخل زندان را مرعوب کنند و 

در مورد . دا کنیکه تو برسی به مرحله ای که شعار مرگ بر جمھوری اسالمی بدھی یا با پاسدارھا درگيری فيزیکی مستقيم پي

شان تمام شده و عمال شروع کردن به نشان دادن عکس العمل ھای لخيلی از بچه ھا توی این مرحله تحم. خيلی ھا اینطور شد

  . مستقيم

در زندان اصفھان کسی به فردایش  62تا سال . که اعدام ھا به صورت دسته جمعی نبود و متفرقه بود 63و  62ل ابخصوص در س

من خودم تا . ولی شرایط طوری بود که ھيچکس به آینده اش اطمينان نداشت. ا آنکه اعدام ھا یک مقدار فروکش کردمطمئن نبود ت

  . سال 15تمام حکم ھای ابد زندان اصفھان را تبدیل کردند به  65حکم ابد داشتم و از سال  65سال 

  
  يالتی داشتی؟آیا وابستگی تشک. اگه ایرادی نداره بگو در چه رابطه ای دستگير شدی •

بعد ھم با تشکيالت کارگری ذوب آھن مستقيما در ارتباط . جزو بچه ھای پيشگام تشکيالت اقليت اصفھان بودم. من ھوادار اقليت بودم

جرم من یا به اصطالح آن اتھامی را که بر عليه من در متن حکم حبس ابد نوشته بودند، متن حکمش ھميشه یادم ھست، . بودم

کسی که حکم مرا نوشته بود حتی آنقدر اطالع سياسی . ا ضد انقالب پيشگام و ھمکاری با سازمان فدائيان اقليتنوشته ھمکاری ب

  . نداشت که بداند که این دو تا در واقع جزو یک تشکيالت حساب می شوند

  
  ینکه لو رفته بودی؟وقتی که تو را گرفتند آیا تو بعنوان یک اقليتی در جامعه شناخته می شدی که آمدند دنبالت؟ یا ا •

یکی از رفقامان به اسم بيژن مجنون داشتم و با ھم ھمکالس بودیم و از اوائل انقالب ما با ھم  با من به خاطر ارتباط مستقيمی که

منتھی به متقضيات تشکيالتی من مجبور شدم که از خود پيشگام بيام بيرون و در . توی پيشگام رفته بودیم توی می شناختنمان

اونھا چون از سابقه رابطه قبلی من . گرفتند من توی تھران بودم 60مرداد  12وقتی که مزدوران رژیم بيژن را در . یگری کار کنمقسمت د

وقتی . تشکيالتی باید برمی گشتم اصفھان حمنتھی من بنا به مصال. با بيژن توی محله اطالع داشتند توی محله مان دنبال من بودند

تان و در بعد از سخالصه اول مھر رفتم دبير. سالم بود 17آن موقع . خر دبيرستان بودمآچون سال . بيرستاناصفھان، رفتم دبرگشتم 

و . ظھر اولين روز تحصيلی مدیر من را صدا زد گفت که او می داند که من ھوادار فدائی ھا ھستم و با بيژن مجنون ھم رفيق بوده ام

او اضافه کرد که اینجا نمان چون . من از مدرسه اخراجم؟ گفت آره از مدرسه اخراجی از او پرسيدم آیا. اعالميه ھم پخش کرده ام
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ولی در مدتی که من داشتم ارتباط تشکيالتيم رو تنظيم می کردم که از اصفھان خارج شوم خورد به دھم مھر که ! ميخوان بگيرنت، برو

  .بودپسر آیت هللا طاھری ھم یکی از شاکيان پرونده ی من . منو گرفتند

   
گرفتند آیا در آن زمان اینھا واقعا سيستم بازجویی داشتند یا اینکه به خاطر مثال سرکوب توده ای  60وقتی شما را در سال  •

  فقط وحشيانه کتک می زدند؟ 

ما . می شدتا حدود اواسط شھریور ماه، رژیم خيلی اشتباه ھای عجيب و غریبی توی زندانھا مرتبک  60خرداد  30در اصفھان از بعد از 

در تھران دقيقا می . در تھران کارھا کامال سيستماتيک نبود. اینھا را بعد وقتی با بچه ھا توی زندان حرف می زدیم بھش رسيدیم

توی تھران دستگير شدند می دانند که در تھران مزدوران می داسنتند  60بچه ھای اصفھان که سال . دانستند که چه کار می کنند

اشتباھاتی شبيه اینکه به طور مثال در ھمان اوائل، . اما در ھمون تھران یک اشتباھات خيلی بزرگی انجام دادند .چه کار می کنند

ه مجاھدین روی اینھا ولی در چند مورد ترورھایی ک. مقامات، خود واحد بازجویی اوین را برای دستگيری فعالين سياسی می فرستادند

مطابق این طرح در ابتدا به رژیم گزارش می دادند که مثال یک خانه در . احدھا دام گسترده اندمعلوم شد که برای این و ،انجام دادند

منتھی . بعدا ھمان واحد بازجویی اوین ميرفت بيرون و در چندین مورد واحدھای آنھا ترور شدند. فالن نقطه است، بيائيد آن را بگيرید

در اصفھان روش ھای بازجویی از اواخر شھریور ماه سيستماتيک تر از . تر شدبعدا بتدریج تشکيالت سرکوب و اطالعات رژیم منسجم 

چرا که در اوضاع و احوالی که رژیم مشغول تمرکزدادن ھرچه بيشتر به دستگاه امنيتی . گذشته گردید و جایگزین سيستم سابق شد

چون اصفھان . ی ھستيم از تور سپاه پاسداران در آیندخودش بود، تعداد زیادی از بچه ھای چپی توانستند مثال به اسم اینکه ما اکثریت

بخاطر اینکه سپاه ليست اسامی را از . ، ليست اسامی خودشان را به سپاه داد60شھری بود که سازمان اکثریت در اواخر شھریور 

ه ھای حزب توده و اکثریت این جریان خواسته بود و دليل این اقدام ھم این بود که سپاه دستور داخلی داشت که در آن مقطع با بچ

در یک چنين اوضاعی بود که خيلی از بچه ھای اقليت که مثال در خيابان دستگير شده بودند و یا به شکل . کاری نداشته باشد

شھریور که رجایی و باھنر ترور شدند  8یعنی بعد از  60ولی در شھریور . تصادفی دستگير شده بودند گفتند که ما اکثریتی ھستيم

ری از تھران صادر شد و مطابق اون تشکيالت اطالعاتی رژیم تصميم گرفت که امور امنيتی تمام شھرستان ھا را به یک شکل دستو

یک گروه از تھران آمدند اصفھان که اینھا ھمه بدنه ای بودند که بعدا وزارت اطالعات را تشکيل دادند و . منسجمی با ھم ھماھنگ کند

اون موقع که منو گرفتند . اینھا آمدند اصفھان و سيستم بازجویی اصفھان را تغيير دادند. ب می شدندجزو واحد اطالعات سپاه محسو

فقط مشت و . حتی شکنجه کابل و اینھا ھم در ميان نبود. سيستم بازجویی شان در دو مرحله بود ابتدا دو سه روز اول فقط کتک بود

آنھایی که اول دستگير می شدند را ھيچوقت نمی گذاشتند بيشتر از دو . ببرندلگد می زدند که سيستم تمرکزی حواس فرد را از بين 

توی حياط سپاه از روی رفتار مزدوران کامال معلوم بود که مطابق یک طرح و برنامه شما را مرتب از یک جا . سه ساعت یک جا بنشينند

یا مثال اگر حس می کردند که به آفتاب  حساسی تو را . ندنجا به جای دیگر منتقل می کردآور می داشتند ميگذاشتند جای دیگر و از 

یعنی وضع طوری بود که می . اگر از سرما شکایت می کردی شما رو می بردند توی سایه می گذاشتند. می گذاشتند توی آفتاب

چشم شما بسته  وقتی که. خواستند آن حالت تمرکز حواس و آن انس روانی ای که به محيط خود پيدا می کنی را ز دست بدھی

وقتی چشم شما بسته است مثل اینست که نمی . است اگر دائم جایتان را عوض بکنند فشار روحی زیادی به انسان وارد می شود

آنھا به یک . آدمھایی که نمی بينند به دور و بر خودشان زود عادت می کنند برای این که می خواھند تمرکز حواس پيدا کنند. بينی

. بازجوئيھا کامال تنظيم شده بود. بعد این عادت را که از شما بگيرند در واقع تمرکز حواست را به ھم می ریزند. نندگوشه عادت می ک

روز نمی دانست که من  20رژیم تا  60ھم پس از دستگيری در سال من در مورد خود . مزدوران خوب می دانستند که چه کار می کنند

ولی کسانی که . از محله مان بر عليه من آمده بود و آنھا روی این گزارش ھا حساب می کردند یگزارش ھای. از فعاالن اقليت ھستم

. بازجویان اسامی شاکيان را آوردند جلو من گذاشتند. توی محله از من شکایت کرده بودند ھمه از نظر اخالقی آدم ھای فاسدی بودند

ی گفتم این یکی مثال اینکاره بوده و یا آن یکی آن کاره بوده، بروید تحقيق د شاکيان مرولی تا یک ماه، یک ماه و نيم، وقتی من در مو

این فردا البته . تا این یک نفر را از تشکيالت اکثریت گرفتند بنام رسول فالحتی. کنيد، اینھا تقریبا نظرشان داشت روی من برمی گشت

ز فدائيان اسالم کار می کرد که در واقع، واحدی از سپاه پاسداران فرد نامبرده با یک سری ا. بعد از آزادی از زندان تصادف کرد و مرد

. رسول فالحتی ظاھرا نفوذی اکثریت بود در این تشکيالت. این واحد برای مجاھدین شيعه افغانستان اسلحه می برد. اصفھان بودند

ولی افراد نامبرده اسلحه ھا را به قاچاقچی  .این اکيپ یک سری اسلحه برده بودند سيستان و بلوچستان که از آنجا ببرند افغانستان

ھا فروخته بودند و در جریان این وقایع سه چھار تا تير ھم به ھم شليک کرده بودند و بعدا با ظاھرسازی ادعا کرده بودند که درگير 

از حزب اللھی ھا و چاقوکشھای او یکی . رئيس این گروه یک نفر بود به اسم اصغر فيل سوار. شده ایم و اسلحه ھا را از ما گرفته اند

وقتی که اینھا را گرفتند خب آن اکيپشان که پاسدار و حزب اللھی بودند را خودشان بردند زیر . معروف اصفھان بود که پاسدار شده بود
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  . ھنگام شکنجه فرد اکثریتی یعنی رسول فالحتی یک سری اطالعات از گروھھای سياسی به رژیم می دھد. شکنجه و بازجویی

  
  این جریانی رو که تعریف می کنی از جا شنيدی؟ •

وقتی که رسول رو توی زندان آوردند خيلی ھم از گذشته اش . این چيزایی رو که من ميگم خود فيل سوار توی زندان به من گفت

. اھد محله شان لو داده بوداز بچه ھای مج. او از بچه ھای پيکار محله شان را لو داده بود. چون اونطرف رژیم ھم دیده بود. پشيمان بود

وقتی که رسيده بود به تشکيالت اقليت با احتساب اینکه بيژن مجنون را می شناخت و چون تا مدتی قبل توی یک تشکيالت بودند در 

و بچه ا. نتيجه ایشان مرا ھم در تشکيالت پيشگام دیده بود و بعد از طریق بيژن مطمئن شده بود که من از فعالين تشکيالت اقليت ام

مسائل امنيتی تشکيالت ھا زیاد رعایت  58و  57متأسفانه در سالھای . ھای دیگر تشکيالت را ھم می شناخت و اطالعات داده بود

برای ھمين اکثریتی ھا بچه ھای اقليت و منجمله مرا . نمی شد و اکثریت ھم سعی می کرد بچه ھای اقليت را طرف خودش بکشد

ه ھویت سياسی من به این ترتيب کامال برای مزدوران رژیم رو شد، اونجا بود که شکنجه واقعی شروع وقتی ک. شناسایی کرده بودند

وحشتناک ترین شکنجه شان کابل بود که بکار برده می . شد و اوج شکنجه ھا بعد از این بود که کامال فھميدند که من اقليتی ھستم

منتھی جدا از این کاربرد، کابل توی رژیم . طمئن بودند طرف حرف می زندکابل جزو شکنجه ھایی بود که با بکار بردن اون م. شد

بعد از این واقعه یک بار مرا به . حداقل در اصفھان و تھران یک چيزی بود که مثل نقل و نبات می زدند نه فقط به خاطر گرفتن اطالعات

بعد از خواند حکم دادگاه . و در آن زمان محل اعدام بود بردندآنھا مرا به پای کوھی که در جنوب اصفھان بود . طور مصنوعی اعدام کردند

  . مرا به ميله ای بستند و تيراندازی ھوایی کردند

به دو . گرسيزده تا سلول یک طرف راھرو بود و سيزده تا طرف دی ل کميته صحرایی راھرویی بود کهدر دوره زندان من در اصفھان در داخ

چرا که توی این سلول ھا توالت بود و کسانی را که در اثر زدن آش و الش می کردند . فتيم کاخویی می گشتا سلول آخر نزدیک دست

من و یکی از ھواداران مجاھدین به اسم سيف الدین شيخ سادات . و نمی توانستند از در سلول بيرون بيایند، می گذاشتند اونجا

او زیر شکنجه . هللا برای مجاھدین جاسازی اسلحه درست کرده بودسيف . سامانی که بنا و اھل شھر کرد بود را در آنجا گذاشتند

خودش چيزی نمی گفت ولی من می دانستم که جاسازی اسلحه را او . بدون اینکه کمترین اطالعاتی را به رژیم بدھد شد شھيد

. یک به سيصد نفر را لو داده بودچون مسئول اجتماعی مجاھدین در اصفھان که فردی بود به سام قره ضياء الدین نزد. درست کرده بود

چون . در واقع این فرد تمام تشکيالت اجتماعی اصفھان را لو داده بود و تمام اطالعات این قسمت از تشکيالت را ھم می دانست

رھایی که بازجو به پاسدا. به ھر صورت سيف هللا را زیر شکنجه کشتند و جنازه اش را آوردند توی سلول. شھرکرد زیر نظر اصفھان بود

اما مزدوران به حساب اینکه بازجویی سيف هللا تمام . توی زیرزمين سيف هللا را وحشيانه می زدند گفته بود که این کارش تمام شد

وقتی جسد را روی زمين گذاشتند من با دیدن اینکه دستش زمين افتاد فھميدم که او جان باخته . شده جنازه او را توی سلول آوردند

دستش را بلند کردم و فھميدم که چه . آنجا که خودم نمی توانستم راه بروم کشان کشان خودم را به طرف او رساندم ولی از. است

فقط یادم ھست که شروع کردم با صدای بلند به فریاد زدن که سيف هللا را کشته اند و جنازه اش را آورده اند توی . اتفاقی افتاده

آنموقع آنقدر اوضاع ھيستریک بود که من ناخودآگاه . بودند بشنوند صحرایی توی سلول ھا که توی کميتهسلول که ھمه بچه ھایی 

به مجرد اینکه من شروع به داد و فریاد کردم ظرف مدتی شاید نزدیک به یک دقيقه نزدیک ھشت تا نه تا . شروع کردم به شعار دادن

. بعد که بيدار شدم دست و پایم را بسته بودند. خورد بيھوش شدم من به مجرد اینکه اولين لگد توی سرم. پاسدار ریختند توی سلول

  . دژخيمان جنازه را برده بودند

ساعت . از توی راھرو که رد می شد صدایش را شينده بودم و می دانستم که او آنجاست. نامزد من را ھم در ھمان دوره اعدام کردند

  . ز راھرو می گذشتند شنيدمکه صدایشان را وقتيکه ا 60آبان  8تاریخ . شب بود 12

در زیرزمين کميته صحرایی یک قفسه قرار داشت ھنگام شکنجه وادارت می کردند که چشم بسته به کابل ھا دست بزنی و بگویی 

و  –یکی از دژخيمان به اسم مرتضی شاه مرادی که بازجو بود و بعدا به سمت بازپرسی رسيده بود . که کدام قطر کابل را می خواھی

ھشت تا نه تا ده کابل را می آورد ميگذاشت کف دستت ميگفت  –ن ھم یکی از مقامات باالی وزارت اطالعات در اصفھان است اال

  . را انتخاب کرده بود" دموکراسی"جمھوری اسالمی در شکنجه دادن . خودت انتخاب کن

  
  . باز ھم می  گویند در جمھوری اسالمی دموکراسی وجود ندارد •

من را . حکم شالق می دادند. یکی از کارھایی که می کردند این که حکم می دادند. طریق دموکراتيک انجام می شدشکنجه به ! بله

بعد یک چيزی داشتند . بعد دیگر از ھوش رفتم. تا ضربه کابل را در یک مرحله بشمرم 50وقتی به قول خودشان زدند من توانستم تا 

. ابزار دیگرشان استفاده از سطل آب یخ بود. البته این شيوه خوبش بود. وش بياورندا بھکه می گذاشتند جلوی دماغت ب مثل آمونياک
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مثل این بود که . من ھيچوقت نفھميدم آب به این سردی را اینھا از کجا می آوردند. یعنی آبی که واقعا یخ بود را می ریختند روی سرت

  . سوزن توی این آب ھست

مرا مجبور کردند که حکم شالق را امضا . شالقت را که دادگاه انقالب بریده بود باید امضا کنی ضربه 300بعد به من گفتند که حکم 

در زندان سپاه اصفھان . کار دیگری که می کردند و توی اوین ھم رسم بود این بود که ما را می نشاندند پشت در اتاق شکنجه. کنم

آدمھایی را می دیدم که . من فقط پائين در را می دیدم. بند مرا دادند باال یکبار مرا بردند نشاندند جلوی یک دری و یک ذره ھم چشم

مزدوران آنھا را کشان کشان از روی زمين می بردند ولی وقتی که در بسته می شد، صدای جيغ و ھوار می آمد و بعد از مدتی که در 

  . باز می شد آدمھا را بيھوش می کشيدند بيرون

  
  مگر تو دادگاھی شده بودی؟. گفتی حکم دادگاه انقالب •

  . ولی در موقع شکنجه کردن، حکمی به اسم دادگاه به زندانی می دادند تا امضا کند! نه

مجاھدین، شب قبل توی اصفھان ترور کرده . دی ھفت نفر را صدا زدند 24روز . برای اولين بار رفتم دادگاه 60دی  24من درست روز 

اون موقع . آن وسایلی ھم که داشتيم توی کارتن برای آخرین بار نگاه کردیم. فت تا را صدا زدندپاسدارھا آمدند توی بند ما ھ. بودند

ولی آنموقع وقتی به تو ميگفتند برای دادگاه آماده . گفتنش خيلی راحت استمن متأسفانه این یک رسمی شده بود که االن برای 

و اگر عکس یا چيزی از خانواده ات داشتی یک نگاه بھش می  شو، تو اولين کاری که می کردی می رفتی سراغ کارتن وسائلت

خانواده لطف هللا توانسته . من ھيچوقت یادم نمی رود دوستی داشتيم به سام لطف هللا یادگاری که یک بچه چھارماھه داشت. کردی

. کرده بود گذاشته بود زیر قوطی اش او ھم با کاغذ براش قاب درست. بودند عکس بچه اش را با ھزار التماس و مکافات به او برسانند

او فورا رفت و تا پاسدارھا بيایند . ر بروم عکس  را نگاه کنمگیلطف هللا گفت یک بار د. صبح که ما را صدا زدند لطف هللا را ھم صدا کردند

وز مظاھری حاکم دادگاه اصفھان را من تا آنر. به دادگاه بردند راما . ا برای آخرین بار نگاه کردو ھمه را جمع کنند عکس جگرگوشه اش ر

من فکر می . ما را به دادگاه بردند و من دیدم آقای مظاھریست. او را فقط قبل از انقالب دیده بودم ولی نه بعد از انقالب. ندیده بودم

االن که به اون . ه بودچون چند تا ترور شد. کردم اگر امروز دادگاه من انجام شود، به احتمال زیاد حکم اعداممان را صادر می کنند

سالم بود،  17ولی با توجه به سن و سال کمی که داشتم، . نم که ریسک فوق العاده خطرناکی کردميشرایط فکر می کنم می ب

حدس زدم که اگر من با رئيس دادگاه دعوا کنم و پرونده من برگردد بخش بازجویی، حداقل به شکل تاکتيکی از سيستم دادگاه جسته 

گفت من . پاسدارھا ھم آنطرف ایستاده بودند! اه، شما را که قرار بود خلع لباس کنند: يجه تا رفتم توی دادگاه بھش گفتمدر نت. ام

گفتم مگر شما در دبيرستان صدر معلم . گفتم مگر شما آقای مظاھری نيستی؟ گفت چرا! نمی دانم چه می گویی بشين و حرف نزن

گفت این کافر را بياندازید بيرون و زیر سيگاری خود را به . طاھری که قرار تو را خلع لباست کند گفتم آیت هللا. دینی نبودی؟ گفت چرا

من ھمان لحظه که کلت . فقط با کلت کوبيد توی صورت من. پاسداری آمد و من ندیدم از کجا اسلحه اش را در آورد. طرف من پرت کرد

. اینھم نگھش دارین. بقيه شان را ھم برگردانيد. ری گفت امروز اصال دادگاه نداریممظاھ. مرا بيرون بردند. آمد توی صورتم زمين افتادم

. از بقيه ھم بپرس. این چه حرفی بود زدی؟ گفتم برو بپرس. پاسداری گفت زبان سرخ سر سبز می دھد برباد. من را نگه داشتند

پاه در می آوردند می بردند سزندانی رو از توی . بودپشت سپاه آن موقع ساختمان دادستانی اصفھان . ھمه این قضيه رو می دونن

مرا به . آنروز نمی دانم به چه دليلی سپاه آمادگی نداشت مرا آنجا نگه دارد. توی دادستانی بعد دوباره بر می گرداندند توی سپاه

 7صبح ساعت . سه بازجویی داشتمجل 37ظرف یک ماه من . صبح مرا صدا کردند 7بعد از سه یا چھار روز ساعت . زندان اصفھان بردند

آن . شب از من بازجویی می کردند 7و  6توی دادستانی توی یک اتاق تا ساعت . می آمدند مرا از زندان اصفھان می بردند دادستانی

در . زپرسی بودبعد از بازجویی مرحله بعدی با. را بازپرسان انجام می دادند همرحله بازجویی بعد از دادگا. موقع بھش ميگفتند بازپرسی

. بازپرسی با چشم باز و در محلی که در انتھای محل سپاه واقع شده بود. در اصفھان بازجویی چشم بسته انجام می شد 60سال 

در آن زمان به مرتضی شاه مرادی ارتقا درجه داده بودند و او بازپرس . این قسمت با ساختمان دادستانی و دادگاه فاصله کمی داشت

  . موقع اینھا فشار را گذاشتند روی این که من اعتراف کنم که در کردستان کار نظامی کرده امآن . شده بود

  
  چرا می خواستند که اعتراف به کار نظامی بکنی؟  •

در آن موقع ادعا می کردند که خمينی اعالم . برای اینکه اگر به کار نظامی اعتراف می کردی، اتوماتيک وار حکم اعدام تو صادر ميشد

البته اینھا فقط تبليغات رئيس . ه که ھر کسی که در نظامی شرکت نکرده است حتی االمکان حکم اعدام در مورد او اجرا نشودکرد

می دانستم که ھر وقت خودشان بفھمند که کار نظامی کرده ای حکم ات . آره می کشندمبگویم من ھم می دانستم اگر . دادگاه بود

  . تيم معطلمان نمی کردنداعدام است ولی اگر خودمان می گف
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در زندان مرا بردند طبقه باال توی . بود 12ساعت حدود . بردند دادگاه 60اسفند  10بعد از سی و ھفت جلسه بازپرسی مرا در تاریخ 

ری مظاھری گفت دو دقيقه وقت دا. دیدم آقای مظاھری نشسته با یک منشی دادگاه و یکی از پاسداران زندان ھم آنجا بود. یک اتاق

. گفت گروھکت را ھنوز قبول داری؟ گفتم نه. گفتم ظرف دو دقيقه چه دفاعی بکنم، توی دو دقيقه دفاعی ندارم. از خودت دفاع کنی

گفتم اگه بخوام برم دنبال زندگی باید چه کار کنم؟ گفت وصيتت را نوشتی؟ جواب دادم . من نه گروه ھا رو قبول دارم و نه سياسی ام

تا من آمدم در اتاق را باز کنم بيایم بيرون، گفت ! گفت برو. یک دوچرخه دارم ھرکارش می خواھيد بکنيد. چيزی ندارم من که از مال دنيا

  . من فقط به او نگاه کردم و بيرون آمدم! که می خواستم رحمت کنم ولی زبان داری 

پس فردا و باالخره چھار . فردا ھم ھمينطور. نشدآن شب خبری . عصر انتظار می کشيدم 7و  6یعنی از . تمام آن شب را منتظر بودم

یک حکم . بعد از ظھر بود که یک پاسدار مرا صدا زد و گفت حکم ابد گرفته ای 3روز چھارم ساعت . روز تمام ھمينطور در انتظار گذشت

ن بچه ھا این بود که ما حکمی را دليلمان ھم در بي. آن موقع رسم بود حکم را امضا نمی کردیم. داد به دستم و گفت اینجا را امضا کن

گفت فرقی . گفت چرا؟ گفتم اگر امضا کنم وجدانم راحت نيست. گفتم من امضا نمی کنم. که برایمان صادر کرده اند را تأیيد نمی کنيم

ابد . نميشه گفتم برای حکم صادر شده، از این بدتر که. گفت برات بد ميشه. گفتم اگر فرقی نمی کند پس امضا نمی  کنم. نمی کند

یادش بخير یکی از زندانيان پرسيد چی شد؟ گفتم . یک چایی ریختم. بعد از این گفتگو رفتم سر جای خودم. توی مخيله ام نمی گنجيد

وقتی که صبح بلند شدم بخاطر فشار وحشتناکی که در ! گفت ابد؟ برای چی؟ گفتم تازه با یک درجه تخفيف. ھيچی حکم ابد گرفتم

چون اوج اعدام ھا را به چشم خود . رغم اینکه به من گفته بودند حکمم ابد است، مثل این بود که از اعدام رھا شده بودمزندان بود به 

متوقف  61و بعد از عيد . تا این اعدام ھا مدتی ادامه پيدا کرد. دیده بود و اصال آن لحظه احساس این که حکمم ابد است را نمی کردم

به طور . بعد از آن اعدام ھا تک تک بود. نفر را اعدام کردند 18بود که مزدوران  61ی در اصفھان خرداد آخرین اعدام دسته جمع. شد

مثال تشکيالت ھایی مثل تشکيالت سھند، اقليت، و یا تشکيالت اتحادیه کمونيستھا که بعدا دستگير شدند، به مرور زمان چند نفر از 

  .تایی و یا تکی انجام می شد 2تایی و  3اعدامھا در دسته ھای . دندتا اعدام کر 6تا  5اعضای باالیشان را حدود 

  
  .است 61در این فاصله تعداد زندانيان سياسی در اصفھان چقدر بود؟ منظورم اواسط سال  •

که در آن موقع در اصفھان سه تا بند وجود داشت . که من ھم آنجا بودم) مغضوبين( 3بندی درست کردند به اسم بند  61در شھریور 

 3ما ھم در بند  دتعدا. نفر زندانی وجود داشت 640، 2نفر و در بند  400، 1در بند . بقيه بندھا، بند عادی بود. بندھای انقالب بودند

تعداد زندانيان کميته صحرایی یا باغ کاشفی ھميشه متغير . تا در آنجا بودند 1200یعنی مجموعا حدود . تا بود 170یعنی بند مغضوبين 

یکسری اتاقھای انفرادی بودند که آن موقع در اصفھان معموال توی . آنجا که زندانی ھا را نگه می داشتند دو سری اتاق بود در. بود

تا ھم اتاق  11 – 10و . نفر تویش بودند 60تا  50یک اتاق جمعی بزرگ ھم داشت که ھميشه . زندانی را می انداختند 3-2انفرادی ھا 

  . نفره وجود داشت 6و  5

 نیتا کمتر زندا 100ميته صحرایی از ھيچوقت توی ک. نفر در تغيير بود 300تا  200ر کميته صحرایی ھميشه جمعيت چيزی بين د

نفر زندانی وجود  1200تا  1000در زندان به اصطالح خيابان کمال اسماعيل که مرکز سپاه بود آن زمان توی حياطش نزدیک . نداشتيم

اگر کل  61در سال . ستم چشمبندم را یک لحظه باال بزنم و نگاه کنم دور تا دور حياط مملو از زندانی بودیعنی یکبار که من توان. داشت

چون تشکيالت . تعداد زندانيھا باال رفت 62اما سال . ھزار نفر بودیم 2م چيزی حدود ھزار و ششصد ھفتصد تا ياصفھان را حساب بکن

به طور مثال تشکيالت ذوب آھن . الت مبارز کارگری ھم دستگير شدنديیک سری تشکدر آن سال . ھای متفاوت چپ را دستگير کردند

. تا رسيد 300به  62تعداد ما یکمرتبه در فاصله آذر تا بھمن  3در بند  62در سال . که یک قسمت اش را ربط دادند به بچه ھای اقليت

نفر روی آنھا  15سری تخت سه طبقه بود که  5. یک اتاق بودیم نفر توی 19در بند یک،  61در تابستان . یعنی آن موقع واقعا جا نبود

. شب اگر کسی از تخت می آمد پایين حتما روی سر یکی از اینھا می افتاد. نفر ھم روی کف زمين می خوابيدند 4. می خوابيدند

مدند آمار گرفتند برای زندان جدید که آ 65در سال . آمار مقداری ساکن بود 65و  63سال . امکان نداشت جایی برای جا پا پيدا کرد

  .تا زندانی سياسی بودیم 890اصفھان، 

   
  منظورت در کل زندانھا و بازداشتگاھھای اصفھان است؟ •

  .فقط در زندان رسمی. فقط در زندان اصفھان، نه بازداشتگاھھا! نه

  
  زندان رسمی ھمان زندان شھربانی است؟  •

در زمين فوتبالی که پشت زندان بود زندانی ساختند که االن یکی از مخوفترین  65ل بعد از سا. ھمان زندان شھربانی سابق! بله
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در آن زمان وزارت . به بعد زندان اصفھان جدا شد 65از سال . بردند آنجا 65بعدا زندانيان سياسی را از سال . زندانھای ایران است

جوری شد که زندان اصفھان برای اعدام . زارت اطالعات افتاده بوداطالعات تشکيل شده بود و اداره و گرداندن زندان ھا کامال دست و

ھا یک جای مخصوص خودش رو در پشت زندان داشت که از داخل زندان از طریق پله ھایی شبيه به پله ھای اضطراری به محل اعدام 

  . ھا می رسيدند

من روی مادرم را . ام دژخيمان برای شکستن روحيه من بوداین اقد. جنازه مادرم را با آمبوالنس به زندان آوردند 1364مرداد  16در 

روز برای مراسم  36بعدا آنھا به مدت . این کار کمال قساوت رژیم در مورد شخص من بود. بوسيدم و از داخل آمبوالنس خارج شدم

  . مادرم به من مرخصی دادند 7شب 

اینھا را در دسته . جمع کردند 5جدا کرده و در بند  3و 2و  1ندھای نفر را به عنوان مغضوبين از ب 65عده ای حدود  1364بھمن  5در 

در . سانتيمتر باز بود 40 – 30پنجره ھای این اطاق به اندازه . بود جا دادند 2x3نفری در اطاقھایی که مخصوص مالقات و حدودا  8ھای 

. ردیف به ردیف می خوابيدیم. نفر در یک اتاق بودیم 8پتوی نازک سربازی داشتيم و  2بھمن ماه که ھوا خيلی سرد شده بود ما فقط 

اتاقھا تھویه داشت ولی . از گرما کالفه بودیم 65در طول تابستان . به این ترتيب در تمام طول باقيمانده زمستان از سرما در عذاب بودیم

. به ھيچ وجه شما را به دکتر نمی بردند. ددقيقه در توالتھا اجازه حمام کردن بو 20ھر ھفته یک بار به مدت . آن را روشن نمی کردند

به . سال مرا به بيمارستان بردند آن ھم به این دليل که دیگر واقعا نمی دیدم 4من که خودم مدتھا مشکل چشم داشتم باالخره بعد از 

. دسته جمعی را قبول کردنددر چنين وضعی یک روز تعداد زیادی از زندانيان بند شرایط سفره . ماه ما چنين شرایطی را داشتيم 9مدت 

. دقيقه ھواخوری داشتم 20در این مدت در طول یک ھفته تنھا . ماه مقاومت کردم و بعد از آن، شرایط را قبول کردم 9من به مدت 

  . ان در گرمترین موقع روز این ھواخوری را به ھر اتاق می دادندتسھنگام تاب

سالی بود که اولين بار تصميم کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی به  65سال . ردندزندان جدید اصفھان را افتتاح ک 65در آبان سال 

شرایط اوین به حالتی رسيده  65منتھی سال . این طرح را ری شھری و الجوردی دادند. عنوان یک راه حل یا انتخاب در رژیم مطرح شد

دسته بندیھای سياسی که در رابطه با چگونگی کنترل زندانيان  .بود که فوق العاده شلوغ بود و کنترل زندان برایشان خيلی مشکل بود

منتظری، وزارت اطالعات و دادستانی یا دادگاه انقالب ھر کدام یک خطی . سياسی در رژیم وجود داشت به اوج خودشان رسيده بودند

رح این بود که بيائيم اینھا را از پروسه در یک مرحله ط. طرح اینکه آزاد کنيد یا اعدام کنيد طرح منتظری بود. برای خودشان داشتند

به بعد فشار  65از سال . ھایی رد کنيم و در جریان ھر پروسه یکسری ازشان غربال می شوند که یا اعدامی اند یا جزو آزاد شدنی ھا

کانات مالی زندان را به چون تمام ام. اقتصادی ناشی از جنگ خيلی باال گرفت و ما عمال نبودن بودجه را در داخل زندان حس می کریدم

در زندان جدید اصفھان ھمه تشکيالت در خود بند بود ولی . غذا، وسایل بھداشت، حمامھا ھمه به حداقل رسيده بود. حداقل رساندند

شب ما سيب زمينی و تخم  50. یکمرتبه رژیم غذایی زندان اصفھان عوض شد 65اما در سال . غذا ھنوز از زندان شھربانی می آمد

حاال اندازه این ھا بستگی داشت به شانس آن . داشتيم و به ھر کسی یک دانه سيب زمينی می دادند و یک دانه تخم مرغ مرغ

یا فقط برنج . آبگوشتی که گوشت نداشت. یا یک مدت خيلی زیادی فقط آبگوشت داشتيم. کاسه ای که به ھر سه نفر می دادند

وقتی که کاسه مربایی را که به عنوان صبحانه می دادند تقسيم می کردیم به ھر  66ل یا در سا. خالی به مقدار خيلی کم می دادند

یعنی در بقيه جاھا فشار کمبود . تازه از نظر غذا اصفھان نسبت به سایر زندان ھا وضعش بد نبود. نفر تنھا یک قاشق مربا می رسيد

  . بودجه بقدری بود که اصال قحطی بود

خرجی که اینھا برای زندان گذاشته بودند خرج کمر شکنی بود که نمی توانستند . داننده ی زندان بودمشکل بعدی با خود سيستم گر

خود آدمھایی که اینھا در زندان اصفھان داشتند . چون بيشتر این خرج برای اطالعات و امينت و کنترل زندان ھزینه می شد. تحمل کنند

این اکيپ مثل . در این زندان مانده بودند 60بود که یک اکيپ از پاسدارھای از سال دليلش این . با پاسدارھا مشکل پيدا کرده بودند

اگر مثال شير یا غذایی در کار بود . تمامی امکاناتی که برای زندانيان می آمد را این ھا می دزدیدند. دزدان سرگردنه بگير شده بودند

مثال بر سر اینکه دیشب کی . ان سر این چيزھا دعوایشان می شدبعد طوری شده بود که جلوی ما حتی خودش. اینھا برمی داشتند

صفحه ای پر از سئواالتی راجع به تمامی  32تا  31پرسشنامه ھای . یک سری پرسش نامه آوردند  66عيد . سھم غذای کی را برده

  .مشخص بود که به طرز سيستماتيکی دارند اطالعات جمع می کنند. مسائل زندگی

  
  ی بود؟ این در چه تاریخ •

یادم ھست برای دو ھفته، صبح به صبح ھمه را می بردند می نشاندند توی ھوای آزاد و تک . درست بعد از تعطيالت عيد. بود 66عيد 

یک فرم به شما ميداد که آن را پر می کردی و . یک نفر از وزارت اطالعات بود که شما او را نمی دید. تک می بردند توی اتاقھای تکی

نمی پرسيدند چرا کم نوشته ای چرا زیاد نوشته ای چون به ھمه گفته بودند اگر اطالعات ندھی از ھمين جا . تو می گرفتفرم را از 
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اطالعاتی که می پرسيدند اصال اطالعات تشکيالتی نبود فقط اطالعات شخصی بود نظير اینکه چند . می فرستيمت که بروی به اوین

درھات کجان؟ کسی خارج از کشور داری؟ خانواده ات کی اند؟ چه کاره اند؟ کسی توی خانواده تان تا برادر و خواھر داری؟ خواھر و برا

تا سئوالش  19سياسی است؟ کدامشان زندان اند یا قبال زندان بوده اند؟ اتھامشان چيه؟ با اونا ارتباط داری؟ با کدام تشکيالتی؟ 

مسلمان ھستی؟ نيستی؟ نماز می خوانی یا نه؟ به والیت فقيه  معتقد به چه خط سياسی ای بودی؟. راجع به تشکيالت بود

معتقدی یا نه؟ اگر آزادت کنند حاضری بری جنگ؟ حاضری بری سربازی ؟ حاضری جبھه بری ؟ چه کمکی به جنبه می توانی بکنی؟ 

جار برن می تواستند با خواندن سئواالتی که بدون اینکه مستقيما با شما کلن. حاضری بری بند کارگری کار کنی؟ و اینجور سئواالت

 . جواب آنھا تصميم بگيرند که شما کدام طرفی ھستيد

. باالی زندان جدید اصفھان بوددر طبقه  5آنوقع بند مغضوبين، یعنی بند . یک گروه از تھران آمدند به زندان سياسی 67اردیبھشت 

برای ما کالسھای ایدئولوژی ھم نمی . خوری و آوردند، دیگر ھيچفقط اگر می خواستند، ما را می بردند ھوا. کس با ما کار نداشتچھي

فقط تلویزیون داشتيم که ھر وقت پاسدارھا می خواستند خاموشش می کردند و با خودشون . ھيچ امکاناتی ھم نمی دادن. دگذاشتن

یعنی عمال ایزوله کردن بند ما از اون . شروع شد 66این ھم از اسفند . روزنامه تک و توک ھفته ای یک روزنامه می آوردند. می بردند

کل زندانيان سياسی زندان اصفھان در اون سال یعنی قبل . نفر بودیم 45، ما اونموقع 5توی بند . یک تيم از تھران آمد. موقع شروع شد

  . اعدام شدند 67نفرشان در کشتار  90تا  180نفر بود که از اون  180، 67از اعدامھای سال 

یعنی توی بند، اسم تمام بچه ھای . این گروه انجام داد این بود که تمام بچه ھای مجاھدین را از توی بند جدا کرداولين کاری که 

. بعد یک فرم بھشان دادند که فقط مشخصات شان را بنویسند و امضا کنند. بچه ھای مجاھدین را بردند یک طرف. مجاھدین را خواندند

ھمين کار را توی بندھای دیگر ھم که مغضوبين وجود . ھم توی زندان چشممان ترسيده بود ما. اسم فاميل، تاریخ تولد و امضاء

آن زمان بعد از اینکه مدتھا خانواده . یعنی اینجوری نبود که فقط بروند سراغ کسانی که ميگفتن جزو مغضوبين اند. نداشتند کرده بودند

مرخصی من در واقع . ی بگيرند، قرار بود یکی دو  روز به مرخصی بروممن سعی کرده بودند که یک جوری به یک نحوی برای من مرخص

تا زمانی که مجاھدین اسالم . بالفاصله وقتی که من آمدم توی زندان حمله مجاھدین اتفاق افتاد. 67ھماھنگ شده بود با اواخر تير 

خود پاسدارھا ھم آمدند . ان از تلویزیون می شنيدیمما حتی اخبار را توی زند. آباد را نگرفته بودند داخل زندان وضعيت ھمينطور بود

تلویزیون را بردند، روزنامه قطع کردند، رادیو را قطع . سه روز بعد از حمله شان ھمه امکانات قطع شد. گفتند مجاھدین حمله کرده اند

بچه . ھمه را از بند جدا کردند. وانده بودندو اسم ھمه را خ 5بود که رفتند بند  67مرداد  17کردند، مالقاتھا را قطع کردند و درست روز 

  . آوردند به یک بند دیگر 5ھای چپی را از بند 

ان دبعد از ظھر بلندگوھای زن 2در آن روز در ساعت . باید بگم که بعد از آنکه قطعنامه قبول شد یک جو عجيب غریبی توی زندان بپا شد

آنروز رادیویی که . یون باشند برای اینکه پيام مھمی از طرف امام ھستاعالم کردند که در ساعت ھشت شب ھمه باید پای تلویز

ھمه وحشت زده . ھمه منتظر بودیم ببينيم که چه اتفاق مھمی افتاده. ھر روز اخبار پخش می کرد در محيط زندان کار نکرد 2ساعت 

اولين باری بود که می دیدیم متنی را از طرف . ادهاولين چيزی که به ذھن ھمه آمد این بود که حتما یک اتفاق خيلی عجيبی افت. بودند

م ھست متن قبول قطعنامه آتش بس در جنگ را از قول درست یاد. متن را خواندند. می زدخودش حرف ن. خمينی می خواندند

ه چيز در زندان بعد از این که مجاھدین حمله کردند ھم 67در مرداد . خمينی خودش حرف نزد متن پيامش را خواندند. خمينی خواندند

چون در جریان آخرین . حتی من یادم ھست که افرادی را از زندان اھواز به زندان اصفھان آوردند. عوض شد و بندھا را جابجا کردند

ره خوزستان به تسخير ابو اینھا وحشت کردند که مبادا دو حمالت عراق قبل از قبول قطعنامه اینبار عراقيھا خيلی پيش آمده بودند

با شروع اعدامھا و بعد از اینکه . بخصوص زندان اھواز را منتقل کردند به اصفھان. زندانھای اھواز و آبادان را تخيله کردند. در آیدعراق 

زندانيھا را جدا کردند و اعدامھا شروع شد، عادی ھایی که غذا برای ما می آوردند به ما می گفتند که بچه ھا را برده اند توی 

آنھا می گفتند که . بعضی موقع ھا برای چند ثانيه یا چند دقيقه فرصتی پيش می آمد تا با عادی ھا صحبت کنيم .سلولھای انفرادی

تایی که در زندان اصفھان  90ما فھميدیم که برای اون . تعداد بچه ھای توی سلول را ھم به ما می گفتند. بچه ھا را برده اند انفرادی

یک تيمی فرستاده بودند به اصفھان که . گاه ھایی به شکل دادگاه ھای صحرایی تشکيل داده بودندجدا کردند و بعدا اعدم کردند، داد

  .آن به اصطالح دادگاھھا را اینھا تشکيل دادند. پنج نفر بودند شامل سه تا آخوند و دو تا شخصی

  
  اعدام شدند؟ دادگاه نفر بعد از به اصطالح  90این  •

برای خانواده تان نامه . یکی اینکه در نماز جماعت شرکت کنيد و انزجارتان اعالم کنيد. ه بودندتا شرط برای بچه ھا گذاشت 5! بله

تمام اطالعاتی را که از دیگر زندانی ھا دارید را بدھيد، یعنی در واقع جاسوسی دیگران را بکنيد و . بنویسيد و انزجارتان را اعالم کنيد

. ت کنيد و به گفته خودشان تير خالص بزنيدکراالخره آنکه در جوخه ھای اعدام شدھند و ب تبليغ کنيد که بقيه ھم این کارھا را انجام
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  .این پنج شرطی بود که رژیم برای بچه ھایی که در زندان اصفھان جدا کرده بود، گذاشته بودند

  
  نفری که اعدام شدند؟ 90برای آن  •

 15دین ھاز کل بچه ھای مجا. نفر بودند 108تا  105فھان صندان ابچه ھای مجاھدین ز. م شدندکه نفری که اعدا 90برای آن ! بله

تاشان این شرایط را قبول کردند و من خالصانه می توانم بگویم اون بچه ھایی که شرایط را قبول کردند در عمل ھيچکدام از این کارھا 

ایط را انجام دھند ولی آن دو نفری که من بقيه شان ممکن است برخی از این شر. من به شخصه دوتاشان را می شناسم. را نکردند

در واقع شرایطی رو جلو گذاشتند که این شرایط را . نفر قبول نکردند 15می شناختم و حرفشان را قبول دارم گفتند ھيچکدام از این 

بودند اگر قرار بود  چون بچه ھایی که اون موقع ھفت سال و نيم بود که توی زندان. شما قبول نکنيد و می دانستند قبول نمی کنيم

اگر به . ن بود اصال ھمچون پيشنھادی قابل قبول نبوداجاسوسی کنند که زندان نمی ماندند اصال برای کسی که مدت زیادی در زند

  .توی زندان اصفھان ھمه آنھا را تيرباران کردند! ھمچنين کسی چينين پيشنھادی می دادند می گفت نه

  
  آنھا دادند؟آیا جنازه شھدا را به خانواده  •

خانواده ھایی که بچه ھایشان را اعدام کردند و من بعدا باھاشان تماس گرفتم . نھا داده بودندآبه برخی از . خانواده ھا منه به تما

. بعضی ھا را توی قبرستان جدیدی که بيرون اصفھان درست کرده بودند خاک کرده بودند. گفتند که بعضی از جنازه ھا را داده بودند

در مورد اون بچه ھایی ھم که جنازه شان را . جای یک سری جنازه را ھم اصال اعالم نکردند. تان قدیمی دیگر تعطيل شده بودقبرس

توی . ھيچ مراسمی ھم نداشتند. فقط خودشان عزیزانشان را خاک کردند. پس دادند خانواده ھایشان حق تشييع جنازه نداشتند

در باغ رضوان یک سنگھای خيلی کوچکی به اندازه سنگھای موزائيک ھست که در . گویند اصفھان جایی ھست که به باغ رضوان می

در قبر آنھا اصال چيز . اون سمت، مخصوص بچه ھایی ست که اعدام کردند و فقط اسمشان و تاریخ تولدشان را زندند. ته باغ است

رفتم یکبار رفتم آنجا و قبر یکی از دوستانم به اسم حسين   من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم شبانه. دیگری نيست حتی تاریخ فوت

  . و فقط اسمش و تاریخ تولدش را نوشته بودند آسيابان را در آنجا پيدا کردم

یعنی اون بچه ھایی ھم که اینھا زیر ضرب نبرده بودند دائما در ترس از اعدام . در زندان اصفھان شرایط وحشتناکی بوجود آمده بود

یک روز صبح درست نصف اون جيره . بود که من توی بند غذا تقسيم می کردم 67وقت یادم نميره، اواسط شھریور سال ھيچ. بودند

کاسه ھای روحی . یک قاشق مربا بود شمروز مربا بود و معموال ھر کس سھ جيره آن. غذایی رو که باید می دادند به ما دادند

من اعتراض کردم و گفتم من باید اینرا . اون روز یک کاسه دادند. ای ھمه بند می گرفتممعمولی رو برای غذا می بردم و دو تا کاسه بر

بين بچه تقسيم کنم چطور اینرا تقسيم کنم؟ نزدیک چھل تا پاسدار ریختند توی بند و ھمه را بردند به محوطه ھواخوری و چشم بسته 

گویا اون موقع توی . چون نمی گذاشتند ما ھيچگونه خبری بشنویم .ما خبر نداشتيم که توی زندان اوین اعتصاب غذا بوده. نشاندند

ساعت چشم بسته توی  23تای ما را حدود  90آنروز . اوین اعتصاب غذا شده بود و بچه ھا اعالم کرده بودند که ما اعتصاب کرده ایم

بعد از ھمه مان . را به ھمين حالت نگھداشتندصبح فردا ما  7صبح که اعالم کردیم غذا کم است تا  8یعنی از حدود . حياط نگه داشتند

ین اسم مستعار او در ميان ما ا. بھش می گفتيم سرگرد سعد حداد. یه پاسداری داشتيم به اسم بوذری. یکی یکی بازجویی کردند

اشتند با چون ھيچکدام حق ند. او مثل کماندوھا لباس می پوشيد و بعد جلد کلت اش را ھم ھميشه می بستاین که برای . بود

ولی این مزدور به حساب جيمزباند بازی و باصطالح کماندوگری . اسلحه داخل بند شوند و بنابراین ھيچکس ھم جلد کلت نمی بست

بوذری در  67در شھریور ماه . جلد کلت می بست، کاله ھم می گذاشت و ھميشه این حالت را داشت که ميخواد به یکی حمله که

. از زنداناین رو در نيمه ھای شب بيدار می کرد و به آنھا می گفت که وسائلشان را جمع کنند شھایی که شکيک داشت، بعضی

  .سپس آنھا را به محلی که اعدام ھا در آنجا انجام می شد می برد و تا صبح آنھا را در آنجا نگه می داشت

  
  از چه زمانی مالقاتھا دوباره آغاز شد؟ •

در حول و حوش . آمدند به من گفتند مالقات داری. یادم ھست بچه خواھرم ھمانروز بدنيا آمد .مالقاتھا دوباره شروع شد 67آبان  17

در روزھای بعد . ھزار زندانی سياسی داریم 3ری شھری در مصاحبه تلویزیونی اعالم کرد که  67ابان  20تا  17ھمان ایام یعنی بين 

ما یک حساب . دیم که در آن ایام نقطه اوج اعدام ھا و کشتارھا بودهوقتی که اوضاع نسبتا عادی بر زندان حاکم شد ما فھميده بو

بچه ھایی که قدیمی بودند تقریبا اسم  67در تير . سرانگشتی توی زندان اصفھان راجع به تعداد زندانيانی که حدس می زدیم کردیم

وقتی که از زبان ری شھری اعالم . دانی وجود داردنفر زن 15000ما برآورد کرده بودیم که در ایران حدود . ھمه زندانيا رو می دونستن

البته االن آمار یک چيزی حدود . نفر را از دست داده بودیم 12000زندانی داریم معلوم شد که ما یک چيزی عمال حدود  3000شد 
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  . تاست 18000

این نشان دھنده . آن صورت گرفته است که این کشتارھا در یمتعداد زیاد کشته ھا در مدت ک 67 منتھی مسئله مھم قتل عام سال

این نبود که یکمرتبه رژیم بزند به سيم آخر و بخواھد . سازماندھی و سيستم تشکيالتی است که در پشت این اعدامھا قرار داشت

ی زنند ولی یک سری متأسفانه یا بر اساس بی اطالعی شان این قضيه را گره اش م. این پروژه از قبل طرح ریزی شده بود. اعدام کند

ی را توی رژیم بوجود لتبله به نظر من ھيچ شک و شبھه ای در این نيست که حرکت مجاھدین در حمله به ایران یک حا. به مجاھدین

  .ولی من شخص خود مجاھدین را در این قضيه مقصر  نمی دانم. آورد که مثل حالت آن بھانه ای بود که دنبالش می گشتند

  
شروع  67و اوائل سال  66گی اینھا می خواستند غربال کنند و این برنامه را از اواخر سال تو بر اساس چيزی که خودت مي •

  کردند؟

به نظر من رژیم بر اساس آن چيزی که در داخل زندان خودم شاھدش بودم طرح این . بود 66پرسشنامه ای که به ما دادند عيد . دقيقا

و بخاطر آن دید فاشيسستی که اینھا به صورت مسئله داشتند نمی رو داشت که یک جوری قضيه زندانی سياسی را حل کنند 

چون آنھا مطمئن بودند بچه ھایی که توی زندان ھستند تجربه خيلی باالیی از کار سياسی . خواستند با آزاد کردن قضيه را حل کنند

ھوادار بودند ھفت  يهحتی بچه ھایی که مثل شما اونجا بچه ھایی رو داشتيد، بچه ھایی فوق العاده، آدمھای مبتکر و متفکر،. داشتند

ھيچکس مثل زندانيان سياسی ایران تشکيالت امنيتی رژیم ایران را نمی . سال و نيم که آن تو بودند خيلی چيزھا یاد گرفته بودند

ود که صبح که شما ھميشه در زندان یک حالتی ب. چون ما بيست و چھار ساعته در یک زندان با اونھا در حال مقابله بودیم. شناسد

بلند می شدید اولين چيزی که به ذھنتان می خورد این بود که امروز طرح اینھا برای بھم زدن روحيه تشکيالتی داخل زندان چيست؟ 

جو روانی سالم و سياسی را که چون ما توی زندان خواسته یا ناخواسته یکسری حرکات متشکل و دسته جمعی داشتيم برای اون 

اگر می . سر یک ساعت با ھم یک کاری را انجام می دادیم. با ھم ميوه می خوردیم. با ھم غذا می خوردیم. کنيم در زندان حفظ

یک روابط سياسی سالم در زندان . اگر کسی چيزی بلد بود به کس دیگر یاد می داد. گذاشتند و ممنوع نبود با ھم ورزش می کردیم

عث ادر زندان با توجه به فشار وحشتناکی که مدام روی سر ھمه بود، اون چيزی  که ب. ھست که می تواند آن جو مبارزه را نگه دارد

در تمان زندانھای ایران، یک . می شد که شما نبری، روحيه جمعی و به یک مفھوم رابطه عميق زندانی از ھمه لحاظ با ھم بود

بگویم ھيچکس ولی اکثریت قریب به اتفاقی که بياد  به خاطر شرایط نمی توانم. تلفمخ یتشکيالت نامرئی وجود داشت با شکل ھا

یک حالتی بود که اگر دستم می رفت یک تکه نان بردارم دلم می خواست بقيه بچه ھا که توی اتاق . دارم، تنھا چيزی نمی خورد

رژیم یک اکيپ آدم را . می کردیبخاطر شرایط ویژه ای که توی زندان بود شما مبارزه ات را تنظيم . بودند ھمان موقع با من از آن بخورند

بنابراین رژیم . آنجا زیر سلطه داشت که می دانست این توانایی را دارند که اگر در یک محيط آزاد باشند دوباره بر عليه آن اقدام کنند

  .رژیم ھميشه طرح حذف فيزیکی ما را داشت. ھيچوقت طرحش این نبود که بيائيم زندانيان را آزاد کنيم بروند

  
  ؟..زندان ھيچ وقت به شما چيزی در اینمورد نمی گفتند که مثال نمی گذاریم زنده بيرون بروید شما را می کشيم یا در  •

نارنجک می اندازیم  به ما می گفتند ھمه تان را جمع می کنيم یک گوشه و یک حتی بعضی پاسدارھا. دائما. د بودھميشه این تھدی

من که حکم ابد داشتم . ھوری اسالمی این بود که شما ھيچوقت مطمئن نبودی فردا زنده ایھم گفتم خاصيت زندان جم القب. بين تان

یعنی ھيچوقت نمی . ز آینده مطمن نبودماولی ھيچوقت . خيالم راحت شد که به من ابد دادند 60در یک مرحله یعنی در کشتار سال 

در سخنرانی ھایی که گاھی می آمد در زندان اصفھان می خود الجوردی . گذاشتند شما اطمينان داشته باشی که زنده برميگردی

وقتی عمال کشتار شروع شد ما ھيچکدام  67سال . کرد عمال می گفت ھيچيک از مخالفين ما نمی گذاریم زنده از زندان خارج شود

  . فکر نمی کردیم زنده بمانيم

ما می داسنتيم که بچه ھای بندھای . مد یا حسين را صدا نزنندولی ھيچ تضمينی نبود که فردا مح باینکه ما را نبرده بودند زیر ضر با

بخصوص در . ولی صبح که بلند می شدیم ھيچوقت معلوم نبود چه اتفاقی خواھد افتاد. دیگر را به ھمين صورت جدا کرده اند و برده اند

و یک پاسدار می آمد کسی را صدا می زد، تا زمانی که مالقاتھا آزاد شد ھميشه حتی اگر درب ھم باز می شد  67فاصله بين مرداد 

نه کالس بود، کتابخانه، ھيچی نبود . چون ما مالقاتی نداشتيم که کسی را صدا کنند. فضا این بود که طرف را برای اعدام می برند

گفتيم اعدام  دند میبه مجرد این که کسی را صدا می ز در یک چنين فضایی. آنموقع فقط ھواخوری بود آن ھم به صورت قطع و وصل

  .است رفت

  
  شما فھميده بودید که بچه ھا را اعدام کرده اند؟ •

  .ی برای ما غذا می آوردند به ما گفتنددابند عدر شھریور ماه، اون کسانی که از 
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  مالقاتھا از کی قطع شد؟ •

  .مالقاتھا از سه روز بعد از حمله مجاھدین قطع شد

   
  یعنی تقریبا اوائل مرداد؟ •

  .حمله مجاھدینسه روز بعد از 

  
  کند آیا این قبل از پذیرش قطعنامه بود؟ " حل"شما در صحبت ھاتان گفتيد که رژیم می خواست مسئله زندانيان سياسی را  •

احساسی که ما از برخوردھای وزارت اطالعات . البته اتفاق خاصی ھم نيفتاده بود. به آن ور 67از عيد . قطعنامه بودقبل از پذیرش ! بله

اگر  67تا قبل از اردیبھشت . وردھای پاسداران توی زندان داشتيم به این نحو بود که اینھا مسئله ما را تمام شده می دانستندو یا برخ

اگر ما نماز جمعه را ھم گوش  67ولی بعد از اردیبھشت . ما کوچکترین خالفی مرتکب می شدیم بالفاصله اطالعات می آمد سراغمان

چيز دیگری ھم که ما متوجه شده بودیم در این دوره خيلی برایشان اھميتی نداشت بازرسی ھای داخل . نمی کردیم مسئله ای نبود

ختند و می گشتند یوقتی ھم که می ر. زند به بندیدر طول ھفت سال ما ھيچگاه ثبات نداشتيم چرا که ھر آن ممکن بود بر. زندان بود

ی آمدند بازرسی، کافی بود یکی از توابھا گزارشی بدھد که مثال کتاب ممنوعه به عناوین مختلف م. به ھم می زدندرا واقعا ھمه چيز 

نه برای ایا به فرض کسی یک مقاله ای نوشته که دست به دست می شود، یا یکی از پاسداران کتاب از کتابخ. ای در بند است

یا می نوشتند، یا بعضی بچه ھا کسی آورده یا اینکه شعری دست به دست می شود، چون بعضی از بچه ھا شعر می گفتند 

اخالقی با ھم  نظر نقاشی می کردند و نگه می داشتند یا اینکه پاسداران می خواستند اتاقھا را عوض کنند و آدمھایی که می دانند از

ما ھيچوقت آسایش اینھا از زمره دالئلی بود که می ریختند توی بندھا و . نمی خوانند را بریزند توی یک اتاق که جو را بی ثبات کنند

طع دین صورت گرفت و مالقاتھا قتا مرداد که حمله مجاھ 67ما از فروردین . خوابيد 67دین، اردیبھشت رولی ھمه اینھا از فرو. نداشتيم

خ تقریبا می توانم بگویم ھر یکی دو یدر صورتيکه در سراسر مدت ھفت سال تا قبل از این تار. شد، ریختن توی بند و گشتن نداشتيم

یا ھميشه وزارت اطالعات می آمد . می آمدند و ھمه زندگيمان را به ھم می ریختند. ماه یکبار یک بازرسی درست حسابی داشتيم

یک . یعنی ھميشه در طول ھفته یکی دوبار وزارت اطالعات زندانيان را می برد برای بازجویی . توی بندھای انقالب دنبال آدمھا

  .بازجویی خيلی بی در و پيکر

  
  !یعنی سيستم امنيتی رژیم نمی خواست که زندانی حتی لحظه ای ھم احساس آرامش بکنه •

مثال چندین بار شده بود، تعدادش از دستم در رفته، که می آمدند ما را صدا می زدند مثال از من می پرسيدند از خانواده ات ! دقيقا

ھی؟ می خواھی بندت را عوض کنند؟ به حالت به اصطالح اطالع داری؟ خانواده ات در چه حالند؟ مرخصی می خواھی؟ نمی خوا

. یا بعضی وقتھا می آمدند تو را می خواستند بدون ھيچگونه اعالم و یا نشانی، فقط می گفتند اسبابت را جمع کن و بيا. دوستانه

کتابت، دفترچه ات، سال زندان بوده، ھمه چيزھایی که بھش انس گرفتی،  6حاال شما حساب کن کسی که . ھرچی داری جمع کن

قلمت، روزنامه ای، مقاله ای، ھمه چيزھایت را جمع می کردند ھرچی رو که داشتی و بعد می رفتند زیر تا باالی ھمه اینھا را می 

ن نامه ھا را پانصد بار خوانده بودند و بعد سئوال و جواب می کردند و مثال می گفتن خوب اینجا ای: یا مورد نامه خانواده ھا. گشتند

منظورش چی است؟ یا مثال اینجا پرسيده تو جات راحته؟ تو چی گفتی بھشان؟ از اینطور چيزھا یا اگر زن و شوھری یا خواھر و 

مثال من برای خواھرم موقعی که در شمال بود نامه می . برادری در نامه یکمقداری احساسی نوشته بود دورش خط می کشيدند

چه ھا بود مثال پسر برادرم چطوره؟ بزرگ شده؟ دخترت چطوره؟ اونھا ھم که نامه می نوشتند نوشتم ولی تمام نامه احوال پرسی ب

ھيچ چيزی از قبيل این که دلمان تنگ شده الھی بيایی بيرون یا نيایی بيرون و اینجور چيزھا رو ھيچوقت . ھمه اش از ھمين چيزھا بود

. آن مدت آخر اصال باکشان ھم نبود. دیگه اصال نبود. رھا یکمرتبه کم شدولی این فشا. نمی نوشتند تا بھانه ای به دست اینھا ندن

  .من اوین را نمی دانم که دقيقا چه به اصطالح مقدماتی چيدند

  
نفر باقی  200حدود  67زندانی بوده بعد موقع کشتار سال  2500تا  2000ریبا حدود قدر صحبت ھات گفتی که در اصفھان ت •

مثال می گفتند که منتظری مأمورانی فرستاده که به آزادی عده . عده ای ازاد شده بودند کی ھالآن سااز قرار در . مانده بودند
  آیا اینھا در آن جریان آزاد شدند یا نه محکوميت شان تمام شده بود؟. منجر گردیده بود

  .ساله داشتند 5ساله و  4سری که حکمھای یکمثال . اد، حکمشان تمام شده بودیکسری از کسانی که آزاد شدند از آن تعد

  
  آیا وقتی حکمشان تمام شد آزاد می شدند؟ •
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  .ما توی زندان بھش می گفتيم ملی کشی. ھيچ تضمينی وجود نداشت. بعضی مواقع نه. بعضی مواقع بله

  
  ملی کشی داشتيد؟  •

مثال . سال تو زندان بودند 5داده بود ولی سال  2رفته بودند دادگاه و دادگاه به اینھا  60بچه ھایی بودند که آن اوائل سال  60در سال 

ھم برایش تله  66ولش کردند و اواخر  66. زندان بود 66پسر برادر امام جممعه اصفھان رو داشتيم که یکسال حکم داشت ولی تا سال 

. حسابی کتک زده بوداو ھم فرد نامبرده را . ف مجاھدینيآدم فرستاده بودند سراغش به اصطالح از ط. گذاشتند که توی تله نيفتاد

تا  90. که ھمه رو دوباره دستگير می کردند، او را ھم دوباره دستگير کردند و اعدام شد 6سال . چون مطمئن بود که مال اونھا نيست

 نفر از بچه ھای 180تا  100اعدامی ای که من به شما گفتم فقط از بچه ھای داخل زندان بودن، ولی تعداد خيلی زیادی نزدیک حدود 

خيلی شان جزو . اونھا رو دوباره دستگير و اعدام کرد 67رژیم در سال . اعدامی اصفھان از بچه ھایی بودند که قبال آزاد شده بودند

د با یکسری از میک اکيپ از دفتر منتظری آ 65سال . بودند که مدتی توی زندان بودند و آزاد شدند و دوباره دستگير شدند 2500ھمان 

دیل تبھمان سال ھم بود که خيلی حکمھای ابد . زاد شدندآ 65در سال ھا یکسری از بچه . و عده ای را آزاد کردند ما مصاحبه کردند

ادامه . ادامه داشت 65شروع شده بود که تا اواخر  64یک فازی از اواخر سال . آن سال دفتر منتظری خيلی فعال بود. سال 15شد به 

خيلی از آزادیھا را می گذاشتند دھه فجر . بھمن و ده فجر که توی دھه فجر آزادی ھا را اعالم کنند 22این فاز را کشاندند و کشاندند تا 

ولی نمی گذاشتند برای عيد باشد چون روی احساسات ضد ناسيوناليستی که داشتند . یا سالگرد تولد خمينی و یا قبل از آن

و بعد منتظری یکی از طراحان این تز بکشيم یا آزاد . بود 65ری در سال این نقش منتظ. حساس بودند که روز عيد این ھا را آزاد نکنيد

  .نبود 67ی به این شدت و وسعت سال لی منتظری طرفدار کشتار دسته جمعکنيم بود و

  
  بنایی می گوئيد که این طرح از طرف دفتر منتظری آمده؟ شما بر چه م •

منتھی . زاد کندآبود که توانست یک سری را  65اوج محبوبيتش سال ولی شد شروع  63شروع دخالتھای منتظری در زندان از سال 

اونھایی . طرحی که منتظری داشت این بود که یا اونھایی را که می دانيد خطر ندارند ول کنيد و سعی کنيد که بتوانيد کنترلشان کنيد

. انجام دادند نبود 67ین شکلی که اینھا سال یعنی منتظری موافق کشتن به ا. رو ھم که خطر دارند باید تکليفشان را معلوم کنيد

منتظری ھيچ اعتراضی به اعدامھای پراکنده نداشت و بيشتر با این حالت که اعدامھا توی چشم بخورد و شوک به ھمه بدھد مشکل 

ر می کرد قدرتش برای ھمين ھم آن نامه کذایی را نوشت و بيشتر به نظر من منتظری آن نامه را با  این عقيده نوشت که فک. داشت

ظاھرا منتظری اون نامه رو به طرفداری . ل ببردایعنی در واقع می خواست خمينی را با آن نامه زیر سئو. مقابله با خمينی باالست در

ده از زندانيان سياسی نوشته بود، بویژه اینکه به خمينی با جمله ای گفته بود که اگر یک نفر از این آدمھایی که کشته ای بی گناه بو

  .اما در واقع با آن نامه خمينی را به مقابله رودررو دعوت کرده بود. باشد باید آن دنيا جواب بدی

  
  این ھيئت ھایی را که گفتی از طرف منتظری می آمدند، آیا اینھا با زندانی مصاحبه می کردند؟ •

خواستند جای پایشان را توی سيستم زندان  می. آمدند، اول از کالسھای ایدئولوژیک شروع می کردند 63این ھيئت ھا وقتی سال 

مثال آن آخوند می آمد و خيلی باز از تو می پرسيد آیا شما رو تا حاال زده اند؟ کسی با تو بدرفتاری . و طرحشان ھم این بود. باز کنند

ظری می آمدند توی زندان و ولی دار و دسته منت. سابقه نداشت کسی بياید توی زندان از تو بپرسد 63کرده؟ یعنی چيزی که تا سال 

خوب ما ھيچ . می پرسيدند که آیا تو را زده اند؟ اصال بگو کی تو را زده؟ یا می آمدند توی بند به آن پاسدار می گفتند تو برو بيرون

تم اداره اطمينانی بھشان نمی کردیم، ولی ظاھر قضيه این بود که اینھا یک جناح دیگری ھستند از این سيستم که مثال با اون سيس

می آمدند و بازجویی . دانيان بودنزبعد ھيئتی آمد که اسمش ھيئت عفو وقتی کالسھای ایدئولوژیکی جا افتاد . کردن زندان مخالفند

باند منتظری بودند ولی ھمه شون مزدوران اطالعاتی . ھمه آدمھای اطالعاتی بودند ندیعنی بازجویانی که تو این ھيئت بود. می کردند

بعد یک طرحی داشتند به اسم آموزشگاه، که می رفتی آموزشگاه، یک . ست و حسابی از زندانيان بازجویی می کردنددر. بودند

بودی مثال یک شب  هبعد یک مدت که شما توی آموزشگا. محل آن مثال در یک خانه بزرگ توی اصفھان بود. حالتی مثل دبيرستان بود

بعد آنھا را می آوردند توی زندان برای . که توی آموزشگاه بودند در واقع تواب می شدند در مرحله بعدی آنھا. می گذاشتند بروی خانه

  . جاسوسی، و بعد از ھمه این مراحل ولشان می کردند

به این ترتيب که زندانی ھا رو تصفيه کنند و بعد متمایل به طرف خودشان . این آموزشگاه از ھمان اول ایده دار و دسته منتظری بودند

اما آمدند بيرون ترور کردند و شناسایی . چون یکسری رفتند توی آموزشگاه و نشان دادند که ظاھرا توابند. اما طرح عوض شد. کنند

بعد الجوردی آمد درب آموزشگاه اصفھان را . ما ھفت یا ھشت نفر رو داشتيم که از آموزشگاه فرار کردند. کردند و یا اصال فرار کردند
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الجوردی یکی از کسانی بود که شدیدا مخالف سيستم کنترلی منتظری . ازیھا چيه؟ اینجا که ھتل نيستگفت این مسخره ب. بست

اصال با سيستم نگھداری توابان و یا آزاد . سيستم کاری الجوردی این بود که ما تواب می کنيم، ولی تواب ھا رو ھم می کشيم. بود

به ھمين خاطر تواب ھا آنقدر بی . دت یکبار یکسری از تواب ھا رو اعدام می کرددر خود تھران، الجوردی ھر م. کردن آنھا موافق نبود

  . برای در واقع راز بقا بود اگر خباثت خود را ثابت نمی کردی زودتر اعدام می شدی. ریشه می شدند

ولی با این . تحمل کند من معتقدم فشار شکنجه را ھر کسی نمی تواند. وحشتناکترین وضعيت توی زندان این بود که شما تواب شی

ھر کی توی بازجویی ھر  ،فشار بود، شکنجه بود. کسان بودندموقعی که بازجویی بود ھمه ی. وجود شما ھنوز ھم حق انتخاب داشتی

، نولی وقتی می آمد داخل زندا. چون ھمه می دانستند در جریان شکنجه بوده. حرفی زده بود ھيچکس ھيچ ایرادی نمی گرفت

  .دان فشار فيزیکی به آن شکل نبود، فشار روانی روی دوشمان بود یک چيزی بود که ھمه در آن شریک بودندفشار داخل زن

  
  منظورت این است که شکنجه برای کسب اطالعات نبود، محدودیتھایی بود برای اینکه زندگی را سخت کند؟  •

ا یک ذره زندگيت راحت تر بشه ولی با این کار در داخل حاال شما انتخاب داشتی که با رژیم ھمکاری کنی ت. محدودیتھای زندان بود

ا تمام مشکل زندان ب. زندان برای خودت زندان درست کرده بودی و خودت از نظر انسانی و شخصيتی پا روی خودت گذاشته بودی

شان شکستن ولی شکستن. اگر می شکستندت با تو کار نداشتند. سياسی را باید شکست نیزندانی سياسی این بود که زندا

تنھا راه . مسئله شان شکستن شخصيتی فرد بود. سياسی نبود، چون ھيچکس موضع گيری علنی اونجوری با رژیم نمی کرد

به ھمين خاطر اگر کسی جاسوسی می کرد دیگر آن شخص وجود . شکستن شخصيتی فرد ھم این بود که جاسوسش کنند

ما توی . زد یالت تھمتی باشد که بشود حداقل توی زندان اصفھان به کسآن کلمه تواب به نظر من کلمه ای نيست که ح. نداشت

ما کسی را که می رفت با واحد فرھنگی مثال . رھنگ سياسی زندانيان اصفھان کسی را که جاسوس بود بھش تواب می گفتيمف

او می رفت اون شعار رو . کردھمکاری می کرد یا شعار روی درب و دیوار زندان می نوشت تواب نمی گفتيم چون او جاسوسی نمی 

ولی ما به . می نوشت روی درب و دیوار تا مثال بھش مالقات خصوصی می دادند یا می گذاشتند شب برود خانه اش بچه اش را ببيند

ی می اونھا می آمدند می گفتند کار فرھنگی حاضری بکنی؟ این آقا می رفت کار فرھنگ. ولی این ابتدای کار بود. او نمی گفتيم تواب

بعد ھيچ . خوب حاال درس می دی؟ چون خيلی خوب درس ميدی یک مالقات حضوری با خانواده ات داشتی. مثال درس می داد. کرد

  .آن یک ذره آسایش را به تو می دادند و از ھمانجا به تو می چسبيد بودتوی زندان نآسایشی 

  
  یعنی یک امتيازی می شد •

مرحله بعد می گفتند حاال جاسوسی می . بعد مزه اش الی دندانت می رفت. ر را می کردندیک دفعه دو دفعه سه دفعه این کا. بله

اگر می توانستی آن فشار را در آن مرحله تحمل کنی و در بيایی دیگر باھات . کنی یا نمی کنی؟ اگر نمی کردی می بردنت زیر فشار

چون در این مدت کلی نقطه . ار آخر را نمی توانستی تحمل کنیآن فشافتاده بود توی دامشان اگر لی اکثر اوقات و. کاری نداشتند

مالقات . ميگفتند کار فرھنگی؟ می گفتی نمی خوام. ولی اگر بھشان نزدیک نمی شدی در امينت بودی. ضعف از تو گرفته بودند

سال با یک نفر  5بودم در طول مدتی که زندانی . چون تو که چيزی به دست نمی آوردی. مرخصی؟ نمی خوام. حضوری؟ نمی خوام

در آنجا مسئله مرگ و . برای اینکه او یک جاسوس بود. سال با این شخص حرف نمی زدم 5و من . توی یک اتاق زندگی می کردم

من االن که به این وضع بعنوان یک آدم از خارج نگاه می کنم ممکنه بگم ما در اون موقع عجب کار غير  انسانی ای می . زندگی بود

ولی وقتی به زندان با شرائط مشخص اون موقع نگاه می کنم خوب تو اون شرائط می بينم که . ه با این فرد حرف نمی زدیمکردیم ک

برای اینکه با اینجور . بنابراین ما باید مرزبندی مون را با او حفظ می کردیم. چون به منزله جاسوسی بود. حرف زدن با او جا نداشت

در چنين شرایطی بود که  .این مسئله جنگ با رژیم بود و حفظ مبارزه در زندان. خودتو حفظ می کردیمرزبندی ھا شما ثبات روانی 

اون سری افرادی که . وقتی منتظری آمد با این سابقه و جوی که به زندانھا و به بچه ھا حاکم شده بود یک سری توی دامش افتادند

با توجه . از یه جھت تقصيری ھم برشان نبود. فتند و طرفدار این سيستم بودندتو دامش افتادند تا یک اندازه ای ھم باھاش پيش می ر

تجربه سياسی خيلی باالیی ھم نبود تا . به فشار زیادی که در زندان بود، یکی آمده بود و ميگفت آقا ما می خواھيم کار انجام بدھيم

حشتناک بود که شما این اجازه را به خودت نمی دادی که تجزیه و نقدر پيچيده و وآحرکات رژیم . تجزیه و تحليل کنيمما حرکات رژیم را 

خيلی . ھم موفق شد خيلی ھا رو آزاد کرد 65در ھمچين شرایطی منتظری آمد گفت این طرح، طرح آزادیه و سال . تحليلش کنی

کسری شان از ایران فرار کردند و ولی آنھایی را که آزاد کردند ی. خيلی حکم ھای سنگين را شکستند و کم کردند. آزاد شدند 65سال 

و دائما زیر فشار بودند تا دری به تخته ای می خورد و کاری یا اتفاقی می . یکسری شان توی ایران ماندند که دائما تحت نظر بودند

ھایی را ھم که الدان حتی اون بچه جنشان داد که  67وقایع سال . فتندافتاد و یا اعتراضی می شد تجمعی می شد، اول اینھا را ميگر
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  .آزاد کرده بودند گرفتند و اعدام کردند

   
گرفتنشون، شما چطوری  67نفر بودند و آزادشون کردند و دوباره سال  200این بچه ھایی که می گویی در اصفھان حدود  •

  فھميدید اینھا را گرفته اند؟ آیا اینھا را آوردند توی زندان؟ یا نه یک راست بردند به وزارت اطالعات؟ 

اینھا را ما بعدا . در خبش وزارت اطالعات بود. اینھا را گرفتند و بردند تو یه قسمتی از زندان اصفھان و در اونجا اعدامشون کردند

ن المی پرسيدند که مادر فالنی که ف وقتی که مالقات ھا آزاد شد و ما دوباره با خانواده ھا تماس گرفتيم مثال اونھا از ما. فھميدیم

مگه فالنی دوباره اینجاست؟ ضمنا یکسری از بچه ھایی رو ھم که اعدام کردند تا بعد از این که . د دوباره آمده اینجازاد شآسال 

مثال . ول کردند ھنوز به خانواده ھاشون نگفتند که بچه تان را اعدام کرده ایم 67مالقات ھا آزاد شد و حتی تا زمانی که ما را در بھمن 

مال . آزاد شد 65و در سال . سال کشيد 5سال زندانی داشت ولی  2کال . آزاد شد 65عظيم که در سال  ما رفيقی داشتيم به اسم

موقعی که دستگيریھا شروع شد  67سال . وقتی که ازادش کردند یه مادر پير داشت رفت پھلوی مادرش. دھات اطراف اصفھان بود

  .ی که با مادرش تماس گرفتيم فھميدم رفته بود درب سپاه و گرفته بودنشما بعدا وقت. نامه نوشته بودند بھش که بره سپاه زرین شھر

  
  بعد ھم کشتنش؟ •

او . بله و بعد ھم کشتند. پسر برادر امام جمعه اصفھان سيد فخر الدین طاھری را نيز ھمين طور دستگير کردند. بعد ھم کشتنش! بله

یعنی حتی صرف . ع کرده بودند و اعدام کردند واقعا اینھا ھيچ کار بودندتایی ھم که در اصفھان جم 200در مورد اون . سال زندان بود 5

و این نشان ميدھد که اونھا می خواستند تا اونجایی که امکان داره تا اونجایی . معيارھایی ھم که رژیم داشت شامل اونھا نمی شد

  . که جا داره فعالين سياسی و یا زندانيان سياسی رو بکشند

ی خواستند ھيچ فعالی که یک مقداری دارای تجربه است و سيستم ھای امنيتی اینھا را می شناسد و این جنایات در واقع اینھا نم

شنيده  ایم با وقایعی که در اصفھان ... اخباری که ما از زندانھای گوھردشت و اوین و . رو با گوشت و پوستش لمس کرده زنده بماند

چون در اصفھان زندانيھا را تيرباران می کردند و بعد ھم می بردند جایی به اسم مثال باغ  .اتفاق افتاد و ميگویی خيلی تفاوت داره

ھم که  یناسر حاليکه در اوین و گوھردشت آن کد. بعد ھم ظاھرا بقيه را دیگه زیاد اذیت نمی کردند. رضوت خاکشان می کردند

  . نکشته اند را شدیدا کتک می زده اند که مسلمان شوند

به بعد  60ھای تھران مثل اوین و گوھر دشت و اینھا، در واقع با آن مقایسه ای که با توجه به تجربه خودم توی اوین و از سال آخه زندان

توی اصفھان اون بچه ھایی رو که جدا . اصفھان می کنم در مقایسه با بقيه زندان ھای دیگر مثل یک سياره خاص خودشان بودند

اما باقيمانده یی که می خواستند ول کنند فقط . با کمال بی رحمی و شقاوت ھر بالیی بسرشان آوردندکردند و بردند و اعدام کردند 

ولی آنطور که بعدا با بچه ھایی که اوین بوده اند صحبت کردم در اوین نمی گذاشتند شما ثبات . جنگ اعصاب روانی بود که شدید بود

. ا را عوض می کردند یا از بند درتان می آوردند و می بردند بقول خودشان زیر ھشتیکمرتبه از بند در می آوردند و بند شم. پيدا کنی

زنده  67م که از سال اینقدر می زدند و می پرسيدند که مسلمان ھستی؟ نيستی؟ نماز می خوانی نمی خوانی؟ یعنی اونھایی ھ

توی اصفھان این کار را نکردند ولی توی اوین . را می زدندزیکی شدند یعنی دائم اینھا يفتند زیر تيغ اعدام دائما شکنجه فماندند و نر

دو تا از بچه ھایی که توی اوین بودند و یکی دیگر . توی اوین از بند در می آوردند و می بردند و به قصد کشت می زدند. دائما می زدند

دان اصفھان بوده اند و بعد فرستاده بودنشان قبال زن. آنھا برای من اینطور تعریف می کردند . ھم که در گوھردشت بود االن سوئدند

آنھا این چيزھا رو برای من . فرستاده بودند 63فرستاده بودند اوین و دیگری را ھم سال  64دوتاشان را در جریان مسائل سال . اوین

گوھردشت زندان  مثال اون دوستمان که گوھردشت بود گفت توی گوھردشت یکسری را با گاز کشته بودند چون. تعریف می کردند

یکسری را از زندان اوین برده بودند به قزل حصار که به اصطالح درش را . جدید بود و تمام سيستمھای تھویه ھوا سيستمھای جدید بود

 توی خود سلولھای  اوین یک اکيپ را دار زده. یعنی یکسری را زنده به گور کرده بودند. بسته بودند و دیوار رویشان خراب کرده بودند

  .نفر دیگر را آورده بودند بسته بودند به ميله توی اوین، اعدام مصنوعی کرده بودند 4خود این رفيق مان را که در اوین بود و . بودند

  
  یعنی با این توصيف شرایط زندانھایی مثل اصفھان و یا شھرستانھا با اوین و زندانھای دیگر تھران دیگر قابل مقایسه نبوده؟  •

  .ه نيستاصال قابل مقایس

  
  نجاھا خيلی وحشتناکتره؟آاین در خود زندان ھم بود که بچه ھا بدانند مثال  •

روز تا یکماه صبح ھا فکر می کردم که ھنوز توی زندان اوین  20این تجربه ی خود من بود که من وقتی از اوین برگشتم برای مدت 

بریمت اوین ممکن بود خيلی از کارھایی که زیر شکنجه اگر به کسی می گفتند آقا می . بودن اوین مثل حالت مرگ بود. ھستم
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اوین جایی بود که واقعا وقتی که شما حتی با ماشين از دورش ھم رد می شدی وحشت می  . وحشتناک انجام نمی ده، انجام بده

با ماشين رفتيم و تا . نماصال ھميشه دلم می خواست آنطرف زندان را ببي. من وقتی که آزاد شدم یکبار رفتم طرف زندان اوین. گرفتت

دیده . با این که می دانستم رفتن از این راه معمولی امن و امان است تمام بدنم می لرزید. آنجا که می توانستيم نزدیک شویم شدیم

ادم آنجا من وقتی که ایست. بودم مردم می روند باالی تپه ھای اوین از یک جایی که نگاه کنی دیوارھای اوین و یا حصار دورش پيداست

گذاشتم توی اوین، اولين چيزی که  60یادم آمد که وقتی پایم را سال . دقيقه اصال از عالم و زمين و ھوا پرت بودم 45دقيقه  40تا حدود 

  .بود 8بدون ھيچگونه سئوالی، صبح ساعت . توی ذھنم ماند، لقدی بود که خورد به صورتم

   
  راستی چطوری منتقل شدی به اوین؟ •

. اکثریتی ھا مرا در اصفھان شناسایی کردند، مرا فرستادند به تھران برای اینکه ببينند کسی در آنجا مرا می شناسد یا نه بعد از این

چون چشم مرا باز . از زندان اصفھان که مرا می خواستند ببرند اوین، یک پاترول آمد که آن را می دیدم. این طرح بازجوھای اصفھان بود

دوتا پسر جوان شيک پوش و با صورت سه تيغه تراشيده آمدند مرا گذاشتند . شينی که از پارکينگ آمد بيرونکردند که بروم پشت ما

صبح حرکت  10. من عقب پاترول بودم شيشه ھا سياه و ھيچی معلوم نبود. پشت پاترول و دستم را به بغل بدنه پاترول دستبند کردند

مرا . تا رسيدیم توی تھران چشم مرا بستند. دون توقف راه را پيمود و من را بردند زندانماشين ب. بعد از ظھر تھران بودیم 1:30کردیم، 

این : عين جمله اش این بود. دم درب بدون اینکه بپرسند کی ھستی؟ چيکاره ھستی یک لگد آمد توی صورتم. بردند وارد اوین کردند

گفتم اسمم اینه، چنان با لگد زد توی سينه ام که من چند  تخم سگ کيه؟ من فکر می کردم که دارد از من می پرسد اسمت چيه؟

از زیر . توی راه که من را می بردند فھميدم که از توی کریدور داشتم رد می شدم. لحظه فکر می کردم نفسم دیگر باال نمی آد

یک لگد یا مشتی به من می از بغل ھر کی که رد می شدیم پاسدارھا . چشمبند نگاه می کردم می دیدم روی زمين پر از آدم است

. ھيچکس فاميلی کسی را نمی پرسيد. مرا بردند توی سلول. زدند، اصال کار نداشتن که تو چه کاره بودی، یکھو ميزدن توی گوش آدم

در سلول که ایستاده بودم پاسداره گفت چشم بندت را . وقتی رفتم توی سلول، دیدم اصال نه جای ایستادن است نه جای نشستن

او به من گفت امروز . گر که جلویم بودیوقتی چشمبند را برداشتم دیدم با لقد زد توی کمرم، من با سر رفتم توی کله یکی د. ررداب

چون . ولی چھار روز بعد به من گفتند نوبت توست دم درب بایستی. من نفھميدم که منظورش چه بود. نوبت من بود که اینجا بایستم

  .لقد می زدند توی درب و در سلول به سر آن فردی می خورد که دم در بود درب را که باز می کردند با

   
  می زدند که جایی باز کنند؟ •

  .جوری شده بود که این درب باید توی سر ھمه می خورد. نه درب را می زدند توی سرت

  
  نوبتی؟ •

یک تکه اش مال . انتيمتر که این نان روزمان بوددرب را باز می کردند یک دانه نان بربری معمولی می دادند اندازه شصت س. نوبتی بود

تا خرما با یک دانه از آن کره ھا  4. تا خرما 4یک تکه کره کوچک ھم می دادند با . صبح بود یک تکه مال ظھر و یک تکه مال شب بود

چيز نبود که باھاش  چون ھيچ. اگر یه شب سوپ می دادند دھن ھا می سوخت. تا ھم مال شب 4تا مال ظھر بود  4مال صبح بود 

دستشویی سه بار می . یا باید می خوردی یا می آمدند می بردند. توی کاسه می دادند و داغ. بخوری، قاشق و اینھا خبری نبود

یک . صبح، ظھر، شب بقول خودشان برای نماز. اگر خودت را خيس ھم می کردی بيشتر از سه بار نمی بردندت دستشویی. بردند

پيشانی ھمه باال آمده بود چون با لگد می توی درب فلزی . يقه و نيم وقت داشتی توی دستشویی باشیچيزی حدود یک دق

توی دستشویی ھم اگر چشم بندت را برداشته بودی آنقدر تو را می زدند که باال بياوری و . دستشویی که به سر زندانيان می خورد

  . ندھمه باید با چشمبند می نشست. تمام لباسھایت کثيف شود

. اینھا اوین را می چرخاندند. این بود 60اسمشان از سال . گروه واحد ضربت اطالعات. نفر اوین را اداره می کردند 3000یک اکيپ حدود 

بی ریشه ترین، وحشی ترین، و غير انسانی ترین موجوداتی که شما می توانيد توی مملکت پيدا کنيد . بازجوی بازپرسی اینھا بودند

از تجاوز، اعدام،  ،ھمه کاری می کنند. تم انسانی استبه ھيچ چيزی پایبند نيستند تنھا چيزی که قبول ندارند سيس. اینھا بودند

قدرتشان از ھر نيروی انتظامی . دست قطع کردن، پا قطع کردن، شالق، شکنجه ھر جنایتی که شما فکرش را بکنی اینھا می کنند

اصال ھم کار نداشتند که . جویی، از درب سلول که پایت را می گذاشتی بيرون می زدندتشما را می برند بيرون برای باز. باالتره

در اتاق بازجویی ھم که می زدند و دائم سئوال می کردند و دوباره . کجایت می خورد، ھيچ کاری نداشتند، فقط می زدند تا پشت در

اسد یا نه، بخاطر اینکه فالحتی یعنی ھمان فرد اکثریتی به مرا برده بودند اوین که ببينند کسی توی اوین مرا می شن. می زدند
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تھران ھيچکس مرا نمی . دبيرستان من در اصفھان بود. من در تھران زندگی نمی کردم. بازجوھای اصفھان گفته بود که من رابط تھرانم

طوری بود که بردند توی اتاق و بقصد مرا به تھران که بردند در بازجویی این. کسی مرا شناسایی نمی کند ممن مطمئن بود. شناخت

بعد . کشت زدند و می پرسيدند که تو توی تھران کی را می شناسی؟ ميگفتم بخدا به پير به پيغمبر من ھيچ کس را نمی شناسم

 12 من. دسته دسته می آوردند توی اتاق که تو اینھا را می شناسی؟ نه نمی شناسم. مرا می نشاندند توی اتاق و آدم می آوردند

من واقعا شانس آوردم که مرا . بعد مرا پس فرستادند اصفھان. نفر آدم را آوردند و نشان دادند 160روز اوین بودم دست کم چيزی حدود 

به . به احتمال زیاد از اصفھان دوباره مرا خواسته بودند واال اگر من در تھران باقی مانده بودم صد در صد اعدام بودم. فرستادند اصفھان

من ھميشه با بچه ھا که صحبت می کنيم می گویم . اوین واقعا شرایط فوق العاده وحشتناکی داشت. ھم نمی کشيد 61 سال

چون شرایط وحشتناکی که برای مردھا توی زندان شما این را . خانم ھایی که در ایران زندانی بودند واقعا اسطوره ھای مقاومت بودند

ین که رژیم نه تنھا اونھا را بعنوان شھروند درجه دو حساب می کرد و آنھا را بعنوان کسانی برای ا. برای زنان ضربدر صدش بکنيد

و مبارزه ! حساب می کرد که ھيچ حق و حقوقی ندارند بلکه مدعی بود که چرا اینھا که ھيچ حق و حقوق ندارند عليه اش ایستاده اند

ما اصفھان کسی را داشتيم به اسم . ان آفریدند تاریخ نمونه اش را نداردبدون اغراق بگویم حماسه ھایی که اینھا در زند! کرده اند

  .زیر شکنجه جان باخت. ساله را بطور مستمر کابل زدند تا جان داد 17ساعت این دختر  48. سھيال مصدقيان فر

   
  از بچه ھای مجاھد بود؟  •

  .مثال دیگر خود نامزد من بود. تندساعت، خود بازجوھا می گف 48این که من ميگم . از بچه ھای مجاھدین بود

  
  اسم او چه بود؟ •

پدر و مادرش را ھم در تھران اعدام کردند، برادرش را ھم در تھران . خواھرش را ھم اعدام کردند. مينا سھيلی زاده، او را اعدام کردند

کردند، بطوریکه خانمی که با او ھم اتاقی مينا موقعی که اعدامش . ساله باقی ماند 4از آن خانواده تنھا یک دختر بچه . اعدام کردند

سال اوین  10یکی از دوستان دیگرم که خانمی ست که االن در ایران ھستند . بود بعدھا به من گفت یک جای سالم توی بدنش نبود

پاسداران زن صد پله  .و ھميشه با اینھا تحقيرآميز حرف می زدند. ، اینھا یک کالم حرف مودبانه نمی زندند70تا  60بود، یعنی از سال 

حتی نسبت به ما . حتی بعضی موقع ھا پاسدارھای زن در رفتارشان به مراتب وحشی تر از مردھا بودند. بتر از پاسداران مرد بودند

  .البته نباید با ما حرف می زدند. مردھا

  
  مگر در زندان پاسدارھای زن را ھم می توانستيد ببينيد؟ •

من به دليل آنکه خانواده ام از تھران برای دیدن من می . روزھای پنجشنبه، بند زنان ھم مالقات داشتدر روزھای مالقات من یعنی در 

باالخره بعد از مدتھا . چون که آنھا نمی توانستند تا در روزھای شنبه به مالقات من بيایند. آمدند، در روزھای پنجشنبه مالقات داشتم

. اوقات مالقات من با بند زنان تقریبا ھمزمان بود. ا خانواده ام در روزھای پنجشنبه مرا ببيننداینور و آنور رفتن و تالش کردن گذاشتند ت

اینھا طبق سيستم اسالمی خودشان حتی حق نداشتند با من حرف بزنند اما ھل می دادند . بارھا شده بود که پاسداران زن مرا زدند

از این فرد رذل تر در . او مسئول بند زنان بود. زندان اصفھان بنام جانثاری پاسداری بود در. فحش می دادند فوق العاده وحشی بودند

آن خانم تواب مسئول دوم . با یک تواب ازدواج کرد. از نظر اخالقی شما از این مرد کثيف تر پيدا نمی کردی. زندان اصفھان وجود نداشت

شما تواب باشی، با پاسدار ھم ازدواج بکنی، بعد مسئول . نکردندحال شما ببينيد این دو تا چه جنایت ھایی که . بند زنان زندان شد

بخصوص توی اوین . به حد خيلی باالیی توی زندان تجاوز صورت می گرفت. خون ھمه را کرده بودند توی شيشه. دوم بند ھم بشوی

تی آزاد  شدم دیدمشان و باھاشان صحبت دو تا از رفقایم که تھران بودند در اوین، من وق. جوری بود که دخترھا ھيچ چاره ای نداشتند

ولی این حی و حاضر دارد با . چون آدم وقتی خاطرات بقيه را توی زندان می خواند مثل اینست که شما یک متن را می خوانيد. کردم

ده بودیم در فرانسه است، ميگفت به یک مرحله ای رسي که خوشبختانه االن خارج از کشور به گفته یکی شان. شما صحبت می کند

حاال یکسریشان صيغه می . برای ما تجاوز بود. باید تن می دادیم. نمی توانستيم قبول نکنيم. که می بایستی قبول می کردیم

اصال زندان اصفھان در باغ . توی بازجویی ھا که تجاوز وحشتناک تر بود. حاال با صيغه یا بی صيغه. ولی در عمل تجاوز بود. خواندند

آنھا که بھشان تجاوز می شد را زنده نگه نمی  60سال . صحرایی یک جایی بود که مرتب به دخترھا تجاوز می شد کاشفی یا کميته

خط  63بعد از سال . ھم در زندان اصفھان اگر کسی بھش تجاوز می شد نمی گذاشتند زنده بماند 63تا سال . داشتند، می کشتند

اگر کسی که بھش تجاوز شده زنده بماند و بگوید که به او تجاوز شده ، این کار در ، اینھا دیدند 63در سيستم بعد از سال . عوض شد

توی  65عمال در زندان اصفھان دو مورد بود که سال . دیگران بيشتر ترس و وحشت ایجاد می کند نسبت به کسی که کشته شده
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با پاسدارھا درگير شدند و یکی از پاسبانھا راجع به  خود زندان دستگرد به دو دختر تجاوز شد که پاسبانھا در بھداری بر روی مسئله

چون بھداری زندان اصفھان را دو قسمت کرده بودند و یک قسمت مال دادگاه انقالب بود برای . این مسئله شروع کرد به صحبت کردن

در انتھای کریدور بھداری زندان . ددو تا اتاق بزرگ بود مال زنان آن ھم تقسيم کرده بودن. بندھای انقالب و یکی ھم مال عدای ھا بود

دنداپزشک مخصوص خود . این دو تا اتاق یک مدتی مال خود سپاه بود. اصفھان دو تا اتاق وجود داشت که مثل حالت انباری بود

. شدند خيلی درگير می. بعد سر یک درگيری که آن اوایل با پاسبانھا داشتند، این قضيه رو شد. پاسدارھای که می آمد می رفت آنجا

اون اتاق ھا را پاسدارھا برداشته . برای اینکه اینھا می خواستند زندان را اداره کنند، پاسبانھا ھم زیر بار نمی رفتند و درگير می شدند

ساعت به جرم مواد مخدر محاکمه اش  48بعد از افشاگری پاسبان، او را ظرف . بودند و توی اون اتاقھا به دخترھا تجاوز می کردند

بعد ھم . دو تا ھم اعتراف کردند که این سالھاست مواد مخدر وارد زندان می کند. د، گفتند مواد مخدر وارد زندان می کندکردن

  .زنان در زندان واقعا فشار وحشتناکی روشان بود. ساعت 72تا  48کشتندش، ظرف چيزی حدود 

   
  تعداد زندانيان سياسی زن در اصفھان چقدر بود؟  •

ولی توی زندان اصفھان زنھا را راحت تر از مردھا آزاد . تا شد 700تا  600تا حدود  61سال . نفر رفت 560له ای تا در یک مرح 60سال 

نصف بيشتر کسانی که آزاد شدند زنان بودند، ولی در اصفھان نسبت زندانيان زن نسبت به زندانيان مرد  65مثال تا سال . کردند

  .ھميشه خيلی کمتر بود

  
  تعدادشان چقدر بود؟  67مثال در سال  •

  .فکر می کنم حدودا این تعداد بودند. سی و پنج نفر زندانی زن داشتيم 67سال 

   
  چه تعدادی ماندند؟ •
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در فاصله ای که اعدام ھای دست جمعی تقریبا تمام شد، یعنی حدودا در شھریور و مھر تا بھمن ماه که آزاد شد، در این  •

  ر بود؟ فشار زیادتر شد یا کمتر؟ فاصله وضع زندان چطو

یه اکيپ از پاسدارھا حالت آدم ھای . در این فاصله بخصوص وقتی مالقاتھا آزاد شد یک جو متناقض وحشتناکی زندان را فرا گرفته بود

بودند که  اینھا آدمھایی. جنون گرفته ای را داشتند، مثل افسرھای آشویتس بودند که عذاب وجدان خيلی وحشتناکی گرفته بودند

ھا تمام کشتار. ن زندان اصفھان بودندسال زندانبا 7بعضی شان بودند که  67بان و آذر آدر . دستشان تا مرفق به خون آغشته بود

اصال افتخارش این بود، خودش می . مزدوری بود به نام کاظمی که توی تمام جوخه ھای اعدام اصفھان حضور داشت. دست اینھا بود

اطالعات . این عذاب وجدان گرفته بود. چه ھایی که برادرشان اعدام شده بود ميگفت من تير خالص زدم به برادرتمی آمد به ب. گفت

ولی در عين حال با رفتار و . ھم سيستمش را تغيير داده بود، جو طوری بود که غير مستقيم اطمينان زنده ماندن را به تو می دادند

خود . رژیم به این ترتيب جو وحشت و اختناق را آن سال نگه داشت. ھم از این فکرھا نکنيداشاراتشان نشان می دادند که نه، خيلی 

اینھا آمدند ما را بردند برای بازدید نمایشگاه وزارت اطالعات توی  67بھمن  23در اصفھان برای اولين بار در . بھمن آزاد شدم 26من در 

در تھران قبل از دھه فجر شروع کرده . ی خانواده ھا که می خواھند عفو بدھنددر آنجا چو انداخته بودند تو. ھتل شاه عباس اصفھان

حاال نمایشگاه . بودند به عفو دادن، و اعالم کردند و توی تلویزیون ھم نشان دادند که یکسری را برده اند نمایشگاه وزارت اطالعات

ای دیگر گرفته بودند، به اضافه تکه ھایی از فيلم مصاحبه وزارت اطالعات چی بود، سالحھایی که از بچه ھای مجاھدین یا از بچه ھ

وقتی . گفتند عين ھمين به اصطالح نمایشگاه را در تھران ھم نشان داده اند. وزارت اطالعات" شھدای"ھای زندان توی ویدئو و عکس 

آن اکيپی که با ھم توی زندان بودیم . دآزاد می شون 26که ما برگشتيم اسمھا را خواندند گفتند این اسامی برایشان عفو آمده و روز 

اون دو نفر ھم بعد آمدند گفتند پرونده ھاشان دیر رسيده از وزارت اطالعات و آماده نيست و . غير از دو نفر بقيه ھمه اسمھایشان آمد

  .آنھا را یک ھفته بعد آزاد کردند

  
  ا نگه نداشتند؟یا کشته شدند یا آزاد شدند کسی ر 67یعنی ھمه زندانی ھای دوره سال  •

  .توی اصفھان نه

  
  یعنی یا کشته شدند یا آزاد شدند؟ •
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اون بچه ھای دیگری که آزاد کردند . نفر دیگر از کسانی بودیم که ھفت سال و نيم توی زندان اصفھان بودیم 15بله من خودم به اضافه 

  .ال و نيم زندان اصفھان بودیمنفر بودیم که ھفت س 15یعنی ما . ھمه از بچه ھایی بودند که بعدا گرفته بودند

  
  نفری که آزاد شدند؟ 90از این  •

اون بچه ھای دیگری که آزاد کردند . نفر دیگر از کسانی بودیم که ھفت سال و نيم توی زندان اصفھان بودیم 15بله من خودم به اضافه 

  . نيم زندان اصفھان بودیم نفر بودیم که ھفت سال و 15یعنی ما . ھمه از بچه ھایی بودند که بعدا گرفته بودند

  ...گرفته بودند یا  64گرفته بودند یا  63نفری که آزاد شدند، بقيه ھمه از بچه ھایی بودند که مثال  90از این 

  
  نفری که آزاد شدند موقعيتشان چگونه بود؟ چکار کرده بودند که آزاد شدند؟ 90این  •

ر عجيب و غریب و یا کاری که توی اون ھفت سال و نيم نباید می  کردم نکردم من ھيچ کا. من خودم یکی از آنھایی بودم که آزاد شدم

یعنی ما که آزاد شدیم نه . نفر که بچه ھایی بودند که با من بودند ھيچ کار خاصی نکردند 90در واقع ھيچ کدام از اون . که آزاد شدم

  . بھایی برای آزادی مان دادیم نه کاری کردیم که بخواھند آزادمان کنند

چون بعد از اعدامھا درگيری عجيبی بين جناحھای رژیم بود و ھمه می گفتند . ما در واقع سوپاپ اطمينان این فشار وحشتناک بودیم

ما به نظر من به این خاطر آزاد . که راه حل آزاد کردن این فشار این است که یکسری زندانی سياسی را آزاد کنيم که جو را آرام کنيم

فشار سياسی بين المللی، فعاليتھای . ھای سياسی بين المللی و فشارھای داخل ایران نبود ما را ول نمی کردنداگر فشار. شدیم

ھميشه این سئوال برای آدمھای بيرون ھست که این ھمه را اعدام کردند پس . افشاگرانه خارج کشور و جوی که در ایران حاکم بود

اما این اکيپی که از آن فيلتر در . اینھا گذاشته بودند، این اکيپ از آن فيلتر در آمدند این بقيه چی شدن؟ توی اصفھان اون فيلتری که

تای بچه  90یعنی اگر شرایطی که برای بچه ھای مجاھدین گذاشتند برای این . آمدند ھيچ نقشی برای در آمدن از آن فيلتر نداشتند

را بردند زیر سئوال، بعد از اینکه اعدامھا تمام شده بود و ما می خود من . ھای بقيه ھم می گذاشتند اینھا ھم قبول نمی کردند

تا شرط ھست قبول می کنی؟ گفتم من اگر می خواستم ھر  5دانستيم که اعدامھا متوقف شده، مرا بردند باال، اطالعات سپاه گفت 

من از نظر انسانی درست نيست و من قبول این شرطھا از نظر . تا شرط را قبول کنم که ھفت سال و نيم زندان نبودم 5کدام از این 

شب مرا آنجا نگه . ھمان سلولی که بچه ھا توش بودند چون درب و دیوار را ھمه نوشته بودند. نمی کنم مرا توی سلول انفرادی

ھمين بال را سر . ودندولی شب قبلش که مرا آنجا نگه داشته بودند تمام وسایل مرا از بند آورده ب. داشتند و فردا صبح مرا آوردند به بند

تا  5اون . تا دیگر از بچه ھا را ھم بردند 5ھمان لحظه ای که مرا به بند برگرداندند قبل از اینکه وارد بند شوم . چند نفر دیگر ھم آوردند

را اجرا کردند خط اطالعات اصفھان و آن اکيپ که آمدند به زندان اصفھان و آن دادگاھھای صحرایی . ھم ھمين برایشان پيش آمده بود

  .توی اصفھان این بود که آنھایی را که فيلتر گذاشته  و جدا کرده بودند، وزارت اطالعات فقط مجاھدین را اعدام کرد

  
  یعنی بيشتر مجاھدین بودند که اعدام شدند؟ •

 5از ميان زنان ھم . پی نبودنداز مردھای اصفھان دو نفر بيشتر از بچه ھای چ 67در اعدامھای . در اصفھان دقيقا اکثرشان مجاھد بودند

این . نفر از بچه ھای مرد اعدامی، چپی بودند یکی قادر جرار بود یکی ھم اسفندیار قاسمی  2در اصفھان . تا چپی اعدام کردند 6تا 

قصودشان بچه اصفھان اون فيلتری که گذاشتند فقط م. بچه ھا از بچه ای خط دوی اکثریت بودند که حکم نداشتند اینھا زیر حکم بودند

در رابطه با این که من در زندان . اوین ھر کسی به پست شان ميخورد می کشتند. ھای مجاھدین بود ولی در اوین اینطور نبود

  .اصفھان زنده ماندم یا دیگر بچه ھای چپی توی اصفھان زنده ماندند، من دليل خاصی نمی بينم

  
نوشته اند و یا کسانی که توی زندان بودند می گویند که قبل از کشتارھا  67در خاطراتی که زندانيان بازمانده از کشتار سال  •

بعد ھم شروع کردند . کسانی که سر موضع ھستند و کسانی که سر موضع نيستند: تقسيم بندی ھایی درست کرده بودند
  به جدا کردن این دو دسته در زندان، این کار در اصفھان ھم شد؟

زندان جدید که درست  65سال . یعنی بند مغضوبين در اصفھان درست شد 5یعنی زمانی که بند . شد این کار در اصفھان مدتھا قبل

برای اینکه یک جوری می . گفتم من می خواھم برم بند کار. بودم تا زمانی که برگشتم از مرخصی 5من در بند . شد یک بند داشت

اون موقع ھنوز حمله مجاھدین اتفاق نيفتاده بود و اونھا موافقت . ند کارمن ھم گفتم می خوام برم ب. در می رفتم 5بایست از این بند 

. یک مدتی آنجا باشی بعد بروی بند کار. منتھی می گفتند اگر شما بخواھی بروی بند کار باید بروی بند یک. کردند که من بروم بند کار

مغضوبين که در اصفھان  5بند . ام سيستم زندان خورد بھمدرست این مسئله تالقی پيدا کرد با زمانی که مجاھدین حمله کردند و تم

  .بھش ميگفتند بند مغضوبين و تھران می گفتند بند سر موضع ، اینجوری بود
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  پس در زندان اصفھان، در آن لحظه، این قضيه نبود؟ •

  .پی که آنھا جدا کرده بودند در آمدم بيروندر اومدم از توی آن که اکي 5من که از بند . بودم قاطی اون بچه ھا بودم 5نه من اگر توی بند 

  
  نفری که در زندان اصفھان اعدام شدند اکثرا مال بند مغضوبين بودند؟ 90یعنی اون  •

تا از بچه ھایی که اعدام  45. تاشان قبول کردند و زنده ماندند 15. تا بودند 60تاشان مال بند مغضوبين بودند چون بند مغضوبين  45

تھران دسته بندیھا خيلی متفاوت بود تھران تعداد زیاد بود مرزبندی ھا خيلی مشخص بود یعنی شما . ضوبين بودندکردند مال بند مغ

  .بقول خودشان یا سر موضعی بودی یا سر موضعی نبودی اونھایی که سر موضع بودند ھمه اعدام شدند

  
  عيين کرده؟داده، یک ھيئت سه نفره ت 67توی این فتوایی که خمينی برای کشتار سال  •

  .نيری و اسحاقی و اشراقی! درسته

  
  در اصفھان نمایندگان این ھيئت چه کسانی بودند؟ •

نفر غير آخوند  2نفر آخوند بودند و  3آن چيزی که ما می دانيم . نفر آمدند 5. ھيئتی که اصفھان آمد ھيچکس اسمشان را نمی دانست

ی که خمينی فتوی داد یکی شان خود اردبيلی بود که جزو اون گروه بود و رئيس اون اکيپ. نفر اون دادگاھھا را تشکيل دادند 5و این 

رسما اعالم کرد و گفت توی زندان اوین  67برای خودش آمد توی تلویزیون و توی آبان . او تقاضای اعالم فتوی کرد. قوه قضایيه بود

ما را داشتند و من شخصا در مورد این حرکت ضد انقالب از اعتصاب غذا کردند شورش کردند زندان را آتش زدند و قصد کشتن پاسداران 

کسانی که تویش بودند نماینده وزارت . گروھی که فرستادند شھرستانھا از ھمان نمایندگان گروه خودشان بود. امام فتوی گرفتم

  .بودنداطالعات بود، نماینده دادگاه انقالب بود، نماینده سازمان زندان ھای کشور بود، در واقع اینھا 

   
  این ھيئت تمام زندانی ھا رو توی اصفھان دید؟ با ھمه صحبت کرد؟ •

آمد، فقط با بچه ھایی که فيلتر شده بودند که اعدام شوند حرف زد به اضافه چند نفر دیگر که در واقع  67این ھيئت که برای سال ! نه

خود مرا که بردند با . شما این ھيئت را نمی دید. ت نکردندبا ھمه زندانی ھا صحب! جنبه ترساندن داشت، ولی با ھمه زندانی ھا، نه

ھيچ کس اینھا را . موقع بلند سه نفری را که دیدم سه تا آخوند بودند. اینھا حرف بزنم چشم بند زده بودند و بعد وارد اتاقم کرده بودند

آمده این اکيپی که برای اعدام . چشم باز ندیده حتی بچه ھایی ھم که برده بودند برای محاکمه صحرایی چشم بسته برده بودند

  .بودند حداقل توی اصفھان من می دانم ھيچکس اینھا را به چشم ندید

  
  سئواالتی که از بچه ھا می کردند چی بود؟  •

سئواالتی که از من می کردند پرسيد چند ساله زندانی؟ موضع ات را قبول داری یا نداری؟ گروه ات را قبول داری یا نداری؟ حاضری 

  ان را بکنی؟ تواب بشی و در جوخه اعدام شرکت کنی؟بيای نماز جمعه؟ حاضری جاسوسی ش

قبول داری یا . آن چيزی که ما بعدا دستگریمان شد این بود که دادگاھھا فوق العاده سریع انجام می شد یعنی حالت آره یا نه بود

  .دقيقه بيشتر طول نکشيد 10نداری، دادگاه خود من 

  
  آنقدر تعداد زیاد بوده که وقت نداشتند؟ •

این این این و . توی اصفھان ھمان موقع که اسم می خواندند و می بردند آمدند توی بند یک اسامی را خواندند. بودند که درو کنندآمده 

  .اینطوری بود. بعد ھم اسبابشان را جمع کردند و بردند

   
  نفر؟ 2بجز اینطور که شما می گویيد در اصفھان اکثر کسانی که اعدام شدند از وابستگان مجاھدین بودند،  •

آن اکيپی را . تا چپی بيشتر نبود 2از بند مردھا . نفر از بچه ھای چپی بودند و بقيه ھمه مجاھد بودند 5دو نفر از مردھا، اما در بند زنان 

  .که از بيرون گرفته بودند چپی توشان بودند، بيشتر ھم بودند ولی از اکيپ زندان اکثر مجاھد بودند

  
آیا این ھيئت ھا مثال در تصميم گيریشان که چه کسی را بکشيم و چه کسی را نکشيم، معيار دیگری جدا از اطالعات زندان،  •

  چون منتظری یک بحثی دارد که شرط را بگذاریم بر اکثریت و توافق ھمگی، نه سليقه؟. نداشتند؟ مثال معيار اکثریت

اینطور نبود که . ی گفتند نه، این کار را برای ھيئت می کردتوی اصفھان آن شرایطی که برای زندانيان گذاشته بودند و اکثریت ھم م
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آن شرایطی که گذاشته بودند اگر قبول می کردی با تو . این اکيپ برای کشتن ھر فرد رأی بگيرند که کی موافق است کی مخالف

ون شرایط را قبول نمی کردی اعدام ا. این اکيپ آمده بودند که اعدام کنند. کاری نداشتند اگر شرایط را قبول نمی کردی اعدام بودی

آن . این بحث اصال نبود، توی اوین که این بحث اصال نبوده. این حرفھا زرنگی منتظری است که اینجا دارند استفاده می کنند. بودی

یه وقت ھست که . اکيپی که رفتند توی اوین و دستور کشتار می دادند در واقع اون اکيپ رفته بودند که بکشند، نرفته بودند بحث کنند

دنبال این ھستند که ما کی را باید بکشيم، اصفھان که آمدند اصال برخوردشان این شکلی بود مثال وقتی مرا بردند من می دانستم 

. اصال ھمه اش ده دقيقه طول کشيد. اعدامھا متوقف شده ولی تضمينی نبود اون موقع که مرا گذاشتند توی انفرادی گفتم تمام شد

  .بول داری؟ نه، این را قبول داری؟ نه، چرا این را قبول نداری؟ و بعد ھم خب تمام شداین را ق

  
  ولی بر مبنای صحبت ھای تو در اصفھان یک کسانی ھم گفتند این کارھا را نمی کنيم و نکشتنشان؟ •

 15من این را می دانم که . دیکسری واقعيت ھا اتفاق افتاد و اینھا یک شرایطی ارائه دادن. درسته، این تجربه ی شخصی من است

فقط قبول . دوتاشان را اطمينان صد در صد بھشان دارم که گفتند ما پس از قبول شرایط ھيچ کاری نکردیم. نفر بودند که گفتند باشد

در  .این را ھم خاطرنشان کنم که اینھا دائما عصبانی بودند ولی اینھا واقعيت بود. کردیم و عذاب وجدان ھم داشت می کشتشان

در اوین احتمال دارد خيلی ھا اون شرایط را . نفر گفتند ما شرایط را قبول می کنيم و اعدامشان نکردند و ولشان کردند 15اصفھان 

حاال با یک تفاصيل دیگر، ولی اصل قضيه این بوده که شما این شرائط را . توی اوین ھم شرایط به ھمين شکل بود. قبول کرده باشند

آن بچه ھایی که توی اوین بودند و من باشان حرف زدم ھم معتقد . من شخصا نمی دانم بعد از قبول شرائط چی شده حاال. قبول کنيد

دوستان من گفتند که ما با . بودند بعضی ھا توی اوین شرایط را قبول کردند ولی ھمين بچه ھا کسانی که قبول کرده بودند را ندیدند

ولی من توی . یا ما دیدیم حرف نزیدم تا ببينيم قبول کرده  اند یا نه و یا کاری انجام داده اند یا نهکسانی که شرایط را قبول کرده بودند 

  .تا را به چشم خودم دیدم 15اصفھان آن 

  
  !مسئله این بود که اینھا باید خرد شوند •

بيرون و دوباره یک کاری کردی اونوقت اگر رفتی . توی کل سيستم زندانھای ایران این بود که شما را می شکنند اگر ماندی که ماندی

  .تو را ميگيرند

   
در تھران تا جایی که من اطالع دارم یک عده را بردند نماز جمع یا تظاھرات که شعار می دادند عليه سازمانھای سياسی، در  •

  اصفھان از این خبرھا نبود؟

نمی پرسيدند که کی . می آمدند انتخاب می کردند. عهمی بردند نماز جم 60نه توی اصفھان تا جایی که من بودم یک دوره اوایل 

می نشاندنشان با حفاض و  هاز ھمان تواب ھای خودشان می بردند و یک قسمتی از نماز جمع. ميخواھد بياید کی نمی خواھد

از توابين می رفت باال، بعضی وقتھا ھم یکی . نگھبان و بعد ھم از بلندگو اعالم می کردند که جمعی از توابين زندان اصفھان آمده اند

. ولی در جریان ھمين کار سه چھار نفر از نماز جمعه فرار کردند و آنھا ھم دیگه کسی را نبردند. دو خط سه خط یک چيزی می خواند

از  نفر 15یا  10برای تشييع جنازه شھدای جنگ ھم یکسری از توابين را می بردند ولی خيلی معدود، مثال . نمی بردند! تظاھرات، نه

  .توابان دو آتشه زندان بودند که اینھا را می بردند

   
  چند در صد از زندانيان اصفھان را ميشه گفت که تواب بودند؟ •

 1ھزار در این مدت آمدند و رفتند که اگر بخواھم به صورت درصدی بگویم یه موقعی توی بند  6یا  5اصفھان با تجربه من چيزی حدود 

تواب شناخته شده که می دانستيم . تا تواب داشتيم 3زیاد بود توی بند ما که بند مغضوبين بود، که خيلی فشار  63تا  60سال 

این . تا تواب داشت 30تا  20اگر می گفتند بروید آنجا ما حاضر بودیم بميریم ولی نرویم، چون چيزی حدود  2ولی بند . جاسوس اند

تا  15تا  10کال من درصد توابان زندان اصفھان را چيزی حدود . يز تغيير کردبعدا شکل بندھا ن. فرق کرد 63تا  61تعداد در طی سال 

  .درصد می دیدم

   
  آیا مجاھدین خط توبه را آوردند توی زندان اصفھان؟ •

توی زندان . توی اصفھان مجاھدین خط توبه نداشتند، ممکن است در تھران داشتند ولی در اصفھان نه. با تجربه ای که من داشتم نه

حاال بخاطر این شرایط خاص شھر بود، . ان مقاوم ترین بچه تا حدودی نسبت به بچه ھای دیگر ھمين بچه ھای مجاھدین بودنداصفھ

  .ولی اون شرایط توبه را اصھفان نداشت. به خاطر چه شرایطی بود، نمی دانم
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  بود؟ یا کسی که جاسوسی می کرد؟خواند تواب مياصوال در زندان اصفھان تواب چه مفھومی را داشت؟ کسی که مثال نماز  •

برای تواب در زندان اصفھان کسی بود که . در زندان اصفھان یه اصل داشتيم، به کسی که جاسوسی نمی کرد، تواب نمی گفتيم

به یکسری از بچه ھای که بریده بودند و یا بعضی از بچه ھا که داخل کارھای تشکيالتی زندان نمی شدند تواب نمی . جاسوس باشد

  .فتيمگ

  
  منظور از مسائل تشکيالتی، مسائل داخل زندان است؟ •

اما سيستم . اصال نمی شد. ما حق ھمچون کارھایی را نداشتيم. تشکيالت مطالعاتی و سياسی نبود. نه تشکيالت به آن شکل

واحد فرھنگی کار می ما بچه ھایی داشتيم که می رفتند با . روابط انسانی که توی زندان بود را تشکيالت خودمان می دانستيم

ولی در . تھران فرق می کرد. ما اینھا را از جمع طرد نمی کردیم. کردند، مثال شعار می نوشتند روی درب و دیوار ولی جاسوس نبودند

تز ما این بود که اگر کسی ابتدا رفت با . چون نمی دانستيم. ولی در ھمه کاری ھم راھشان نمی دادیم. اصفھان طرد نمی کردیم

بھمين خاطر نمی . خيلی دل و جرأت و استحکام می خواست که تو به آن آخر نرسی. ھا و وارد کار شد، انتھایش جاسوسی بوداین

  .گذاشتيم قاطی ما بشوند، ولی اون کسی که جاسوس بود ما بھش می گفتيم تواب

   
  اصوال در زندان این کلمه تواب رایج بود؟  •

اونھا این . گروه الجوردی بودراه انداخت و مبتکرش ھم  60از ھمان اوائل . ود رژیم راه انداختخ. آره، تواب را خودشان راه انداختند

توی اصفھان ھم مثل بقيه زندانھا چون سيستم این مسئله را راه انداخته بود می آمدند می گفتند می خواھی . رو راه انداختندط بسا

ميگذاریم درس بخوانی و امتحان . این کار و آن کار را برایت می کنيمتواب بشی؟ جاسوسی برای ما بکنی؟ با ما ھمکاری کنی؟ 

  .بدھی و اینھا

  
  برای چپی ھا نماز خواند چطوری بود؟ •

ولی بخاطر شرایط . یعنی نگفتند اجبار است. نماز خواندن را اجبار نکردند 60اصفھان به خاطر شرایط مذھبی که شھر داشت سال 

 60ان سال . خود ھم نماز خواندم بخاطر ترس و وحشتی که از اعدام بود. م بود خيلی نماز خواندندوحشتناکی که بدليل ترس از اعدا

ولی . جدایت می کردند و رفته بودی توی خط اینکه اعدام شوی هاگر نمی خواندی بالفاصل. نمی شد شما بگی من نماز نمی خوانم

. صبح صدای ضبط را بلند می کردند گوش فلک را کر می کرد. اجباریستھيچوقت ھم نيامدند توی زندان اصفھان بگویند نماز خواندن 

حکم را . من خود بخاطر ترس از اعدام تا زمانيکه حکم ابد را نگرفته بودم نماز می خواندم 60سال . مجبورت می کردند که بيدار شوی

بودم و ھر فشاری بود روی من ھم بود ولی توی جزو مغضوبين . ھميشه ھم در ھمه جا زیر فشار بودم. که گرفتم دیگر نماز نخواندم

ولی توی اصفھان بخاطر دید مذھبی شدیدی که داشتند مجبورت نمی کردند و . اوین اگر نماز نمی خواندی بندت را جدا می کردند

  .که از ترس می خواندیم 60زورت نمی کردند که نماز بخوانی ولی شرایطی درست کردند در سال 

  
  مرعوب کرده بودند و آنھا ھم نماز می خواندند؟ یعنی زندانيان را •

که حکم را گرفتم دیگر نماز نمی خواندم ھر وقت ھم می گفتند چرا نماز نمی خوانی نمی  60ولی من خودم از بھمن سال ! بله 

قيم، می گفتم به نيت گفتم خدا را قبول ندارم اگر می گفتی خدا را قبول ندارم کشته بودندت، می آمدند به کنایه می گفتند یا مست

 60در سال . ولی مثال در شيراز اینطور نبود. برای اینکه فوق العاده جو شھر مذھبی بود. تو بخوانم؟ می گفت نه نه به نيت من نخوان

 اگر نماز نمی خواندی دنبالت تی می کشيدند و اگر می دانستند کمونيستی و نماز نمی خوانی دست به چيزی می زدی، آن را 63تا 

یکی از رفقا را که از زندان . یا اگر قدم می زدی توی بند توابھای شيراز با تی و گونی دنبالت بودند که تی بکشند. آب می کشيدند

یا اگه . در زندان عادل آباد اگر کسی نماز نمی خواند پشت سرش تی می کشيدند. شيراز به اصفھان آوردند اینھا را تعریف می کرد

می . وقتی آمد زندان اصفھان باور نمی کرد که یه اکيپ از بچه ھا نماز نمی خوانند. شت آب می کشيدنددست به چيزی می گذا

ولی تمام این مدت بچه ھایی که نماز نمی خواندند جزو بچه ھایی بودند که ھيچ . گفت یعنی کار ندارند؟ گفتم نه کاری ندارند

ھميشه اگر قرار بود . مالقات حضوری بود، بھت نمی دادند. اقدام می کردند یعنی اینجوری بر عليه ات. امکاناتی بھشان نمی دادند

برای ھر کار فشار و وحشی بازی که  ميرای مدت ھفت سال و ناسم من ب. یک جایی یک چيزی را کم بگذارند، اسمت اسم اول بود

و . واندند، موقعی بود که می خواستند آزادم کنندتنھا زمانی که آمدند اسم مرا برای کاری غير از فشار و شکنجه خ. بود اسم اول بود

  .نماز نمی خواندم. یعنی یکی از دالیل عمده این فشارھا نماز نخواندنم بود. تمامش به خاطر این بود که نماز نمی خواندم
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  استداللت چی بود وقتی نماز نمی خواندی؟ •

ميگفتند  محمد را قبول . تند خدا را قبول داری؟ می گفتم آریمن استداللم این بود که تا می گفتند چرا نماز نمی خوانی می گف

تو نماز بخوانم؟ تعداد بچه ھای می گفتند پس چرا نماز نمی خوانی ميگفتم ببين اگر دوست داری من به نيت . داری؟ ميگفتم آری

اون بقيه ھم که نماز می خواندند . نماز نمی خواندیم. ی که مستقيما برای نماز تحت فشار نبودند یک چيزی حدود بيست نفر بودپچ

صبح ھا با اینکه ھمه را بيدار می کردند، ھمه بيدار می شدند، نمی توانستی . مثال صبح ھا نمی خواندند. یک در ميان می خواندند

بچه ھای  یه مدتی ھمه. بخوابی، یک گردن کلفتی را آنجا گذاشته بودند که صدای اذان و سالم و صلواتش گوش فلک را کر می کرد

مرگ و زندگی  60چون سال . اکثرا تا آنجا که من اطالع دارم نماز می خواندند 60توی زندان اصفھان و مجمله بچه ھای چپی سال 

حتی یادم ھست بچه ھایی که بچه ھای قدیمی بودند، بچه ھای باالی تشکيالت بودند و بعدا . اگر نمی خواندی کشته بودندت. بود

. خيلی راحت می کشتند. می کشتند 60چون شوخی نبود سال . اصرار می کردند که بخوانيد حتی به بقيهدستگير شدند اونھا 

یا اوائل . اصفھان اگر مستقيما بھشان ميگفتی که من سرموضعم اعدامت می کردند. ی کرداصفھان شرایطش با تھران خيلی فرق م

توی ھيچ وھله ای نمی شد بگویی که . ت را قبول داری، رفته بودیاگر مسائل و شواھد کتبی یک جوری نشان می داد که عقاید 61

ھيچ شوخی ای ھم در . یا کوچکترین حرکتی که نشان بدھد چپی ھستی اگر می کردی، می کشتند. خدا و پيغمبر را قبول نداری

  . کار نبود ھمه ھم می دانستند

شبھا پنھانی توی تختش . بود، بھمن ماه 1364سال . گوارا داشت یک عکس نقاشی می کرد، عکس چه. یکی از رفقا بود بنام جعفر

از تخت  1یه توابی دیده بودش، لوش داد، آمدند سراغش یک شب ساعت . عکس می کشيد، عکس چه گوارا را می کشيد

بردنش دادگاه حکم  یک ھفته انفرادی بود بعد از یکھفته. نقاشی را از جایی که توی دیوار سوراخ کرده بود در آوردند. کشيدندش پائين

  .بعد عکس را بردند. اعدامش را صادر کردند

  
  مال چه گروھی بود؟ •

. تعارف اصال نداشتند. در اصفھان اگر کوچکترین نشانه ای از چپی بودن تو می دیدند، می کشتند 60در سال . بچه ھای رزمندگان بود

مرا  63من خواندم ولی وقتی سال . می شد می خواندیم بھمين خاطر حتی بچه ھای چپی که نماز نمی خواندیم اگر شرایط سخت

می دانستم که اگر االن که توی انفرادی ام نماز نخوانم صد در . می دانستم آنجا جای شوخی نيست. بردند کميته صحرایی خواندم

اونھا متوجه . آن کار فرار کرد اگر زیر ضربه نبودی می شد یک جورھایی از زیر. اگه زیر ضربه بودی باید می خواندی. صد مرا می کشند

. چون اگر می خواستند آن کار را نکنند باید یک سری را دستجمعی اعدام می کردند. می شدند ولی عکس العمل نشان نمی دادند

مثال معاون . آنوقت اصفھان ھم یک جایی بود که ھمه ھم را می شناختند. آنھم در زمانی که شرایطش برای اعدام مناسب نبود

پاسداری که توی زندان دم درب می ایستاد . من جد و آبادش را می شناختم. عاتی زندان، توی دبيرستان ھم کالس من بوداطال

شھرستان بود و در اصفھان جو اداره زندانش یک جو مذھبی بود که . مثل تھران نبود که کسی کسی را نشناسد. ھمسایه شما بود

ولی الاکراه فی الدین اگر می رفتی زیر بازجویی یا می رفتی دادستانی یا . راه فی الدینسيستمش این بود که مثال می گفتند الاک

  .کميته صحرایی، باغ کاشفی، یا انفرادی زندان شھربانی، اونجا دیگر الاکراه فی الدین معنی نداشت

  
  باید حتما ميگفتی من ميخوانم؟ •

  .دند ولی توی بند انفرادی پدر در می آوردندتوی بند جمعی عکس العملی نشان نمی دا. نه باید ميخواندی

  
سالھایی که در زندان بودی ھم مقاومتھا را دیدی و ھم ضعف ھا رو و این خيلی طبيعيه که در یک جنبش مردمی زندانھا  •

ه ست و در نتيجه زیر شکنجه نميش... االن توی خارج از کشور یک عده با این استدالل که پوست و گوشت و . اینطور باشند
نظرت چيه؟ باالخره چه فرقی ھست بين آنھا که در زندان مقاومت . مقاومت کرد، یکسری از اون ضعف ھا رو توجيه می کنند

آیا ما می توانيم بگوئيم پوسته و گوشته و شالقه و کاریش نميشود کرد؟ در اونجا . می کردند و اونھایی که تواب می شدند
  چه جوری به این مسئله نگاه می کردید؟

برای اینکه می دیدیم شکنجه . زیر شکنجه اطالعات دادن را ھيچوقت عليه کسی استفاده نمی کردیم. ما مرزبندی مان مشخص بود

ساعت می زدند و بعد ولش می کردند  48یعنی اینکه اگر شما فکر کنيد یکی را . چقدر وحشيانه است و ھيچ حد و مرزی نداشت

شما یک وقتی با یک رژیمی . چون وحشی گری رژیم بی حد و حصر است. ساعت یکی را می زدند 52یک موقع بود . اصال اینطور نبود

شما . در جمھوری اسالمی این وحشی گری بی چارچوب است. طرف ھستيد که وحشی گری اش باالخره یکسری چارچوبھا دارد

یا کسی ! ی آید بعدا آب جوش بریزی روی پایشنمی توانی تصور کنی که یک نفر را که زدی و داره خون از دماغ و گوش و صورتش م
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خودش یادش بخير ميگفت دست به . پشتش جای سيگار بود. مثل سيف هللا سادات ساسانی که یک جای سالمی توی بدنش نبود

اما وقتی که از زیر فشار شکنجه در می آمدیم، محک اصلی . وحشی گيری ھيچ حدی نداشت. پشتش را ميگفت. جا سيگاری نزن

اون کسی که برای مالقات حضوری، یا برای دو تا پيراھن بيشتر، یا یک جفت جوراب بيشتر، برای ده دقيقه مالقات . ومت اونجا بودمقا

متر بزرگتره، حاضر بود بياید بشيند اطالعات  5حضوری یا مثال داشتن دو تا مالفه دو تا پتو یا اینکه ببرندش بندی که ھواخوری اش 

تی ھم به آن صورت نبود، حاضر بود به پاسدارھای بگوید مثال پریشب که توی اتاق نشسته بودیم حرف می زدیم به بدھد، البته اطالعا

من ھيچ کس را محکوم نميکنم که این مقاوم . االن ھم با آن فرد مرزبندی داریم. و یا ما با اون فرد مرزبندی داشتيم! اخبار می خندیدیم

اون آسایش نبوده را که با ھم تقسيم . اما تا زمانی محکومش نمی کنم که زیر شکنجه بوده باشد .نبود و یا نتوانست زندانی بکشد

بلند شود شعار بدھد چون می می دانستيم می . ما از کسی نمی خواستيم قھرمان باشد. می کردیم، ما یک اصول انسانی داشتيم

اینجور بود که یکسری  60ياسی داخل زندان یک دوره ای در سال یک چيزی که زندان ایران ثابت کرد این بود که فعاالن س. کشندش

من می شناختم کسی را که توی خود دادگاه بلند شد . خيلی بطور مستقيم با رژیم در افتادند، ایستادند و شعار دادند و اعدام شدند

ن نشان داد که شما با این رژیم نمی اينشدت کشتار به زندا. ، بيژن مجنونو گفت اگر به من تفنگ بدھنيد تک تکتان را می کشم

ما دیده بودیم شرایط را و می گفتيم انتظار نداریم کسی . توانی اینطور طرف شوی، می کشندت و برایش مھم نيست چند نفر را

چپ باال  در زندان، ما مخالف این بودیم اگر کسی می آمد که خيلی توپش پر بود و یا آتشش تند بود به اصطالح با پای. قھرمان شود

به ما ثابت کرده بود که  60البته می دانستيم می  کشندش و می دانستيم که رژیم در سال . می رفت و با پای راست پائين می آمد

من در رابطه با این تز که باالخره . مھم نيست کی را می کشت. مھم چه سن و سالی دارد. ایش مھم نيست چند تاردر کشتن ب

ولی وقتی که بازجویی تمام شد و حکم را . آره، گوشت و استخوان است تا زمانی که بازجویی است! گهگوشت و استخوان است دی

ت کنيم دیگه الزم که توی ذھن من است را با ھم قسم سال زندانی داره، برویم ھمان چيزی 5دادند، یا به رفيق من که حکم دادند 

واقعا حد امتيازات این حد . متکا زیادتر یا یک روبالشی تميزتر داشته باشمنيست من جاسوسی کنم عليه او آنھم به این دليل که یک 

من االن که اینجا صحبت می کنم وقتی که فکر یک . بخاطر این است که اینقدر بچه ھایی که توی زندان بودند از تواب ھا متنفرند. بود

ن نمی توانست شکنجه را تحمل کند این کارھا را کرده آدمی مثل علی قره ضياءالدین را بھيچوجه نمی توانم تحمل کنم که او چو

ھيچکس او را مجبور نکرده بود بياد پيرھن . ھيچکس علی را مجبور نکرده بود که بعد از اینکه حکمش را بھش دادند تواب بشود. است

ن فرد خائنی که من ميگم تعداد ای. آیا من پيرھنم را به کس دیگری قرض داده ام یا نه. ھای مرا بشمرد که من چند تا پيرھن دارم

اگر این پيراھن آبی که من می پوشيدم تن شما می دید فردا جلوت را می گرفت و می . شورت و پيراھن آدم ھا را ھم می دانست

وی اینکه زندانی ھای سياسی ت. گفت این را از کجا آوردی؟ برای اینکه یک رابطه انسانی بود توی زندان که مقاومت را شکل می داد

کسانی که می خواستند این رابطه انسانی . دان مقابل رژیم ایستادند، این رابطه ھای انسانی بود که مقاومت را شکل داد در زندانزن

متنفر بودند از بچه ھایی که باشان ھمکار نيستند یا . را از بين ببرند اینھا می شدند تواب و درست ھمسو با رژیم کار می کردند

در مورد کتابھای . انزجارشان را حتی با اینکه بيایند با تو دست به یقه ھم بشوند نشان می دادند. رتباطی نداشتندباشان ھيچگونه ا

اگر می دیدند توابھا . تنھا کتابھایی که خودشان اجازه می دادند می آمد. داخل زندان ھم ما کتاب که اونجوری به دستمان نمی رسيد

خيلی دست به دست می کردند، می گفتند آھا کتاب توحيد مطھری یه چيزی توی این کتاب اینھا که کتاب به فرض توحيد مطھری را 

خب طرف یک . بعد تواب ھا می رفتند نگاه می کردند که کدام صفحه را شما عالمت گذاشته ای، باز می کردند. دارند پيدا می کنند

پس می گفت این آقا که . دید مثال ماتریاليسم دیالکتيک استموقعی ھم دید سياسی داشته به قضایا، کتاب را باز می کرد می 

اینه . یک ابله پاسدار که نمی توانست این تجزیه و تحليل را بکنه. چپی است داره به این ترتيب اطالعات ایدئولوژیکش را زیاد می کند

توابی که می آمد نگاه می . بل بخشش نيستندتواب ھایی که برای رژیم تجزیه و تحليل سياسی می کردند آنھا قا. که توابھا مردودند

اسکندر مقدونی یک مثال جالبی داره ميگه اگر . کرد که شما چه صفحه کتاب را خوانده ای ھيچ چيز ھم در مقابلش بدست نمی آورد

این . بقيه اکيپ ميخوای یک عده رو تحت کنترل خودت در بياری از توشون آدمایی را پيدا کن و وادارشان برایت جاسوسی کنند عليه

تواب درست . دقيقا کاری که رژیم می کرد. اکيپ می شوند حافظ منافع تو در مقابل آنھا و تو ھيچ وقت منافعت را از دست نمی دھی

ھمين آقای قره ضياءالدین . توابه پاسدارھا را عوض می کرد. بند را ميداد دست توابين می گفت اداره کن. می کرد گذاشت توی بند

ایشون در زندان . ایشان زندانی و تواب و اینھا نبود، نماینده دادستانی بود! رفش این بود که من نماینده دادستانی ام توی زندانتواب ح

اگر این پاسدار یکذره رابطه انسانی با زندانيھا داشت و یا یک مقدار با آنھا گرم . پاسدار عوض می کرد و پاسدار می فرستاد کردستان

. او بود که تعيين می کرد که کی مالفه داشته باشد و کی مالفه نداشته باشد. ذره خوب بود، عوضش می کردمی گرفت و یه 

ھيچ زندانی سياسی مستقل و صادقی . یکسری که اینور خيلی باصطالح جوش توابھا رو می زنند، یک مرزھایی رو قاطی می کنن

من ھيچوقت بخودم اجازه نمی دم که حتی کسانی را که من . م نمی کندھيچ کسی را بعنوان اینکه زیر شکنجه اطالعات داده محکو
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این بحثی که من در اینجا ميگم ھيچ ربطی به این قضيه مقاومت . را لو داده اند، مثل رسول فالحتی، من ھيچوقت بھش توھين نکردم

ود، خيلی از بچه ھا بودن مقاوم بودند و شکنجه ھم مقاومت ما تا یه اندازه خيلی زیادی در اطالعات ندادن به رژیم ب. توی زندان نداره

تو اصفھان تجربه شخصی من، شاید بگم تو این مدت ھفت سال و نيم که زندان . شدند یک اطالعات ھم ندادن، ولی تعداشون کم بود

تا برادر  5. ان پناھی بودیکيشون علی ج. تا نبودن که زیر شکنجه ھيچ اطالعاتی ندادن 20اونجا بودم، اگر بخوام بشمارم بيشتر از 

وقتی که . علی جان پناھی برادر بزرگه بود کشتی گير بود، معلم ورزش بود. ھوادار مجاھدین بودن. تاشون رو اعدام کردن 5بودن 

د یکی از برادرھا، خداداد بود از بچه ھای واح. درست پائين پاش قطع بود. جنازه اش رو تحویل خونواده اش داده بودن، پا نداشت

یه برادر دیگه اش . این یکيشون بود، از اون بچه ھایی که معروف بودن. یک کالم حرف نزد ھيچ اطالعاتی نداد. معلمين مجاھدین بود

. فقط اسمش را گفت و آدرس خانه اش رو داد. ھيچی نگفت. یکيشان سيف هللا بود. اونم خيلی شکنجه شده بود. ھم علی خاص بود

  .یه جاسازی بود که خود این فرد داده بود برای اسلحه. علی قره ضياءالدین ھمه اطالعات رو داده بھشون. تنبا اینکه ھمه چيز رو داش

  
آیا در ميان زندانيان این تيپ ھا از یک شخصيت ویژه ای برخوردار بودند؟ به عنوان کسانی که واقعا مھر بر لبشون زدن و حرف  •

  نزدن؟

وقتی که ما . ن دیگری که شھيد شدن، این اکيپی که زیر شکنجه شھيد شدن واقعا حماسه بودنتمام این دوستان، این رفقا و زندانيا

می نشستيم حرف ميزدیم خاطرات مون از بازجویی ھامون رو برای ھم می گفتيم این بچه ھا ھميشه مطرحند، ھمه تو زندان 

هللا رو می شناسن، ھمه خداداد رو می ھمه علی خاص رو می شناسن، ھمه سيف . اصفھان علی جان پناھی رو می شناسن

اگر بگی علی جان پناھی رو می شناسی یا علی خاص  60یعنی به ھمه کسانی که تو زندان اصفھان بودن سالھای . شناسن

. پناھی و یا سيف هللا سادات رو می شناسی؟ خدا خواست رو می شناسی؟ اگه توی زندان اصفھان بودن اکثرا اونھا رو می شناسن

خی یاینھا اسطوره ھای تار. بعضی ھا تو خارج کشور فکر کردن اینا داستانه. ا حماسه ھایی بودن که ھيچ وقت فراموش نمی شناینھ

اینھا . به نظر من اینھا یکسری شون اسطوره ھای تاریخی ھستن ولی نه به شکل اسطوره ای که داستان بوده و واقعيت نداشته. ان

این سبک بياد ماندنی . ھایی بودن که واقعيت داشتن، زندگی داشتن، زندگی شون رو رژیم گرفتهگوشت و پوست و استخوان و انسان

من و سيف . ولی واقعيت قضيه این بود که تعداد اینھا خيلی کم بود ولی شخصيت ھای خاص خودشون رو داشتن. اسطوره ھاست

ولی سيف هللا ھميشه، ھميشه . عش از من صد پله بدتر بودمن نمی توانستم راه برم ولی اون وض. هللا با ھم توی یک سلول بودیم

ھيچ وقت تو ھيچ لحظه ای نگذاشت که من یک کاری براش بکنم، و با اینکه وضع جفتمون یک جوری بود . اون بود که به من آب ميداد

ما دوست مبارزی داشتيم . میه سری خصوصياتی بودن که واقعا نمی دونم، ما نداشتي. که نمی تونستيم کار خاصی برای ھم بکنيم

اینقدر اینو زدن زیر شکنجه که مثال وقتی . تقریبا در رده حجت االسالمی بود. بنام عليرضا اسالميه که از بچه ھای آرمان بود، آخوند بود

ل می دقيقه طو 25دقيقه  20متر رو که می خواست از روی تختش بلند شه بره دست شوئی بند، یک چيزی حدود  6متر  5متر  4

حاال فکر . می زدندش آیه قرآن می خوند. فقط آیه و قرآن می خواند. ھيچ اطالعاتی ھم نداد. با اینکه آخوند بود، ھيچ حرف نزد. کشيد

از تو . تا چاقو تو خونه بھش زدن 6. رفيق خود من، بيژن. جنبش یک جنبش توده ای بود. کيند اینھا یه نمونه از آدمای اینجوری بودن

در  60تنھا کسی بود که تابستون سال . ھمه تو سپاه اصفھان می شاختنش. توی سپاه اصفھان سرود انترناسيونال خوندخونه تا 

سال به خانواده اش محل  5تا . آش و الش ترین وضعيت رو داشت که بردنش. گفته بود" مرگ بر خمينی"وسط سپاه اصفھان شعار 

یک خط . از بچه ھای مجاھدین ھم بودن که اوھا ھم خيلی بچه ھای خوبی بودن بعضی. پسر بزرگ خونه بود. قبر او را نگفتند

ھوادار مجاھدین بودن و در تشکيالت مجاھدین بودن با بچه ھایی که  60بخصوص باید کشيد بين بچه ھای مجاھدین که توی سالھای 

ربی که من باھاشون داشتم، تو زندان اصفھان اون کسانی که من باھاشون در زندان بودم و تجا. االن در تشکيالت مجاھدین ھستن

البته اونھا در کل ھم تعداد . یعنی به جرأت می تونم بگم که تعدادشون از بچه ھای دیگه بيشتر بود. یکی از مقاوم ترین بچه ھا بودن

  .علی قره ضياء الدین مثل ھمونی که اسمش رو بردم یعنی. توابھای خيلی ناجوری ھم بودن. تواب ھم توشون داشتن. بيشتری بودن

  
  ھيچ خط کشی وجود داشت؟. رابطه شما در زندان با بچه ھای مذھبی چطور بود •

اما گروه . یعنی عمدتا تشکيالت خودشون رو داشتن. تو زندان اصفھان بچه ھای مجاھدین خيلی با بچه ھای چپ قاطی نمی شدن

خودشون . ودن با بچه ھای دیگه چپی ھيچگونه مراوده ای داشته باشندیگه ای ھم بودن تو زندان مثل پيکار که به ھيچ وجه حاضر نب

مثال بچه ھای چریکھا، اقليت، و تا . لنينيستی به ھم نزدیکتر بودن -بقيه گروھھای چپ مثال بچه ھایی با پيشينه مارکسيست. بودن

  .سھند یه گروھی بود که مستقل برای خودش بود. اندازه ای ھم بچه ھای راه کارگر

  
  ھمون زندان مثل پيکار؟ در •
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و بسيار بسيار حرکات . بله  و متأسفانه تجربه بچه ھای سھند اصفھان، من جای دیگر رو نمی دونم، فوق العاده تجربه بدی بود

مجاھدین دو دسته . اکثرشان تواب شدند. سياسی اونھا ناھنجار بود که این حرکات سياسی ناھنجار منجر به قدرت گرفتن رژیم شد

اونا به بچه . یه دسته تواباشون بودن، یه دسته بچه ھای خوب و سرموضع بودن و در کارھای جمعی زندان قابل اعتماد بودند .بودن

تو زندان اصفھان تعداد بچه . مرزبندی ھای تو زندان این شکلی بود. ھای چپی ای که به خط جنگ مسلحانه معتقد بودن، نزدیکتر بودن

اینھا روابطشون یعنی . بچه ھای اقليت، بچه ھای چریک فدایی. گ مسلحانه بودن تعداد زیادی نبودھای چپی ای که معتقد به جن

متأسفانه در زندان اصفھان به خاطر وجود گروھھای چپ شبيه سھند . روابط اجتماعی و داخل زندانشان بيشتر با مجاھدین نزدیکتر بود

ه بچه ھای چپی متأسفانه اونطور نتونن با ھم متحد بشن و یکی از و ایزوله طلبی سه جھانی که توی زندان بود باعث شد ک

شرایطی که که گفتم در اصفھان که باعث شد بچه ھای تشکيالت سھند بيشتر سوق پيدا کنن به طرف توابين، اون تشکيالتی بود 

  .که مسئولين زندان عمال درست کردند

   
  ونا با بقيه بچه ھای چپ چطور بود؟توده ایھا و اکثریتی ھا ھم در زندان بودند؟ روابط ا •

این خط سياسی ای بود که انھا . نفر بقيه بدون استثنا جاسوس بودن 5یا  4بچه ھای حزب توده، این در مورد زندان اصھفانه، به غير از 

  .ھمکاری با رژیم به ھر نحو ممکن: در زندان برای خودشان می گذاشتند

  
  یعنی تو زندان برای خودشان؟  •

  .با اکثریت. ی خودشانبله برا

  
  اکثریتھا ھم باھاشون بودن؟ •

خل خود توده ای ھای دا. یه کسی بود به  اسم علی. جلسات بحث ایدئولوژیکی برای رد مارکسيسم با توابين می گذاشتن. بله

بود که به مجردی که موقعی که توابھا دورشون نبودن جالبترین خاصيت حزب توده توی زندان این . نمغز جریا"زندان بھش می  گفتن 

 4به غير از . ولی وقتی که توابھا دورشون بودن جاسوسی ھم براشون می کردن. می دیدند توابھا دورشون نيستن چپی می شدند

در مورد . فوق العاده آدمھای قابل احترامی بودن. نفر ھم کامال مشخص اند 4اون . نفری که شخصيت سياسی شان را حفظ کردند

مشکلی که ما حزب توده داشتيم این بود که حزب توده خط ھمکاری با رژیمش را . ھمکاری اصوال مسئله خطی بود بقيه، ھمه شان،

تھران بچه ھای . تھران فرق می کرد. اکثریت ھم ھمين جور. حتی موقعی که گرفته بودنشون خط ھمکاری داشتن. آورد توی زندان

یکی از دوستانمون که من خودم شخصا . ق العاده آدمھای قابل احترامی بودنخوبی ھم در ميان حزب توده بود که یک سری شون فو

در زندان زنان اصفھان وقتی که توابھای توده ای را آزاد کردند زندانيان از . رحمان زیر شکنجه مرد. می شناختمش رحمان ھاتفی بود

ضی ھاشون از اونایی بودن که زندانيان را از تخت بع. شدت خوشحالی به خاطر راحت شدن از دست جنایات آنھا واقعا جشن گرفتند

یعنی دقيقا ھمان خطی که احسان طبری تو . بحث ایدئولوژیکی برای رد مارکسيسم. به زور می آوردن پایين تا در بحث شرکت کنن

برای پاسدارھا  یکی از اعضای حزب توده در اصفھان کتابچه ای در مورد چگونگی شکنجه روانی. روزنامه ھایی مثل کيھان داشت

  .نوشت

   
  ! البته این گونه برخوردھا از آن خط سياسی و ایدئولوژیک بعيد نيست •

این حزب توده بود که در اصفھان مبتکر بحث ھای پنج شنبه شب توی . مظلوم نمایی اصال تمام ارزشھای مبارزه رو می بره زیر سئول

معتقد بودن که . خيلی ھم معتقد بودند که تواب نيستند. د و می نشستندآقایون وقيحانه می آمدن. بحث ھای ایدئولوژیک. زندان شد

یکی شان رابط سفارت . کتاب می نوشتند راجع به شکنجه. اما در واقع کارھای استراتژیک می کردند. جاسوس بازی ھم نمی کنند

ضا، عسازمان اکثریت که اسامی افراد، ا. ثریتبعد ھم اک. این آقا یه نمونه از توده ای ھا بود. روسيه توی اصفھان با حزب توده بود

دوباره  1362گير شدن تکه اکثریت و حزب توده دس 62دوباره در سال . داد به سپاه اصفھان 60ھوادار تمام ارتباطات اش را در سال 

دونه . فھان را جمع کردروز تمام اکثریت اص 10تا  5سپاه اصفھان در ظرف . باصطالح آخرین ليست رو دادن به سپاه. ليست رو دادند

اون بندی که مال مالقات حضوری بود کرده بودن بند توده . ھمه رو کرده بودن تو یه بند. دونه در خانه ھاشون رفت گرفتشون آوردشون

این . تشکيالت اصلی رو نگھداشتن. ھمه اونایی که ھوادار سازمان بودن رو ول کردن. ھمه رو از فيلتر گذروندن. ای ھا و اکثریتی ھا

ما قبل از . ما باورمون نمی شد. اصال اینھا فاجعه بودن. تشکيالت اصلی ھم با گذاشتن فشار، پدر بقيه زندانيان رو توی زندان در آوردند

مثال ھمکاری . ھمکاری ھایی که با رژیم داشتن تا حدودی می دونستيم. این دستگيری ھا یه خورده دیدی راجع به حزب توده داشتيم

یا گشتھایی که با سپاه و کميته ھای تھران و اصفھان می رفتن و فعالين ھمه . با رژیم کردن 60عاتی ای که در سال ھای اطال
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 1360شھریور  8اعالميه بعد از . دادن رو می دونستيم 60اعالميه ھایی که حدود مرداد سال . تشکيالت ھای متفاوت رو لو می  دادن

اداراشون گفتن که ھر کسی را که از گروھھایی که اعالم جنگ مسلحانه کردن به رژیم اگر می شون در تھران که عمال و رسما به ھو

به عينه ھمه دیدنشان در زندان اصفھان . توی اصفھان با پول سپاه با بنزین سپاه می رفتن گشت. شناسن باید اطالع بدن به سپاه

  .یعنی مرحله ای بود که باورکردنی نبود. مکافات داشتيم. که چه جوری خط سياسی حزبشان را پيش می بردند

  
  . در جریان کشتارھا از اینھا ھم بودن •

در اصفھان تا آنجا که من اطالع دارم یک . یه اکيپشون رو که نگه داشته بودن با ما آزاد شدن. نه اینھا رو ولشون کرده بودن، اکثرشان را

  .نفر توده ای ھم اعدام نشد

  
   اشاره کردی، آنھا اکثریتی بودن؟به ھر حال آن دو نفر که قبال •

  .بودن 2اونھا اکثریتھای خط 

  
  اکثریت خط دو منظورت جناح کشتگر است؟ •

بودن که  2به اصطالح رھبرای باالی اکثریت . اون دو تا حکم نداشتن. بچه ھای کشتگر. می گفتيم 2بله اما اونجا اونموقع بھشون خط 

. نفر اول و دوم تشکيالت بودن. این دوتا منتظر حکم بودن. رو بھشون حکم دادن بودنبقيه اعضایشون . در اصفھان گرفته بودنشان

  .چون در اصفھان کال تمرکز روی خط مجاھدین بود. اونھایی که حکم داشتن اعدامشون نکردن

  
  پس بر اساس صحبتھای تو، در زندان اصفھان فقط مجاھدین رو اعدام کردن؟ ھيچ کس دیگه رو اعدام نکردن؟ •

  .تا از بندھا مردھا 2نفر از آنھا از بند زنان بودند و  5. نفر از بچه ھای چپ رو اعدام کردن 7در واقع تو زندان اصفھان . تا مجاھدین رو عمد

   
  زندانيان زن اعدامی از چه گروھھایی بودن؟  •

اون . یکی شون ھم از بچه ھای سھند بود. تاشون بچه ھای پيکار بودن 2و . تا بودن که حکم نداشتن 2. تاشون از بچه ھای اکثریت  2

  .که بچه ھای سھند رو گرفته بودن اعدام کرده بودن اینھم بعد از اون 63خانومی که طرفدار سھند بود، ھمسرش رو سال 

   
  این بچه ھای پيکار که گفتی با خودشون بودن تونستن این وضع رو ادامه بدن؟ •

چندتاشون رو آزاد . ولی تشکيالتشون به ھم ریخت. الف بچه ھای سھند تواب نشدنوضع بچه ھای پيکار به ھم ریخت ولی بر خ! نه

تا دیگه تا آخر حکمشون که بودن، دیگه در  6-5این . تا شون موندن 6-5بعد حدود . یک سری شون رو از اصفھان فرستادن شيراز. کردن

حکماشون تموم شده بود ولی در مورد بچه ھای  65ھم  یکسری. آزاد شدن 64اینھا یک سریشون سال . اواخر بچه ھای پيکار نبودن

دعای . نفر بقيه ھمه تواب شدن و تواب خطرناک ھم شدن 10-9سھند، اونھا تشکيالتشون، یعنی اکثریت باالتفاقشون منھای حدود 

در حالی که پاسدارا قرآن می خوندن . صبح 5و  4دعای کميل می ذاشتن تا ساعت . کميل داشتن بدون اینکه پاسدارا ازشون بخوان

حتی دم پایی ھاشون رو ھم جدا . اگه کسی ادعا کنه که پاسدارا مجبورشون می کردن من اینو قبول ندارم. ازشون نمی خواستن

ھر کسی ھم که به خونواده اش می گفت براش . ھر چيز پاره پوره ای رو ھمه می پوشيدن. دمپایی اونجوری که نبود. کرده بودن

چرا؟ چون سری نماز می . بچه ھای سھند آمدن گفتن که دمپایی ھا رو باید اسم بنویسيد روش. در واقع برای ھمه بوددمپایی بيارن، 

این قدر سر این قضيه شلوغ شد که پاسدارا گفتن ما . نماز خوان ھا دسته رو نجس می دونستن. خواندن و یه سری نمی خواندن

رھبر توابای . بعد یک جنگ بسيار بيرحمانه ای بين توابای سھند و توابای مجاھد بود. ! پاسدارا گفتن ما نمی خوایم! بله. نمی خوایم

دانشجوی . االن ھم جزو وزارت اطالعاته. مجاھدین یعنی علی قره ضياالدین بود که از طرف دادستانی تھران حمایت می شد

الجوردی کسی بود . تی ميگن نابغه، این واقعا نابغه بوداصال وق. فوق العاده آدم باھوشی بود. مھندسی دانشگاه صنعتی اصفھان بود

وزارت . حاال این دو دسته تواب یعنی توابان سھند و توابھای مجاھد رقابتی را برای خيانت آغاز کرده بودند. که او را تأیيد کرده بود

بند را خشن می کردند و مقاومت  جو. در عوض فشارش رو به ما می آوردن. نشسته بودن کنار ھمه شون. اطالعات ھم کف می زد

  .زندانيان را کم می کردند

   
  !در واقع انتظار رژیم را می بردند باال •

. یعنی اون سالی  که بند رفت زیر فشار، جو بند رو شکسته بودن 63مثال در سال . رژیم طلبکار می شد. انتظار رژیم می رفت باال
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ببرنمون زیر فشار، ما سرود جمھوری اسالمی رو  63در کميته صحرایی در سال  قبل از اینکه. ھمينھا ھم جو بند رو شکسته بودن

ولی بعد از تنبيه یک . اینجوری سرود می خوندن. نفر آدم از اینجا به اونجا نمی رسيد 200صبح که ميذاشتن برای صبحگاھی، صدای 

به این . ما توش گم بودیم. ا سرود تا عرش اعلی ميرسهسری از بچه ھای، ما رو که از زیر فشار آوردن صبح بلند شدیم دیدیم ای باب

  .ترتيب انتظار می رفت باا، و به رژیم امکان دست چين کردن افراد را می داد

  
در اصفھان زنده ماندند، آیا بعدا در جریان آنچه به نام قتلھای زنجيره ای  67بچه ھایی که به ھر حال در جریان کشتار سال  •

  رار گرفتند؟معروف شد مورد حمله ق

سه تاشون تا من ایران بودم خودکشی . تاشون خودکشی کردن 3تا مجاھدینی که قبول کرده بودن شرایط رو،  15در اصفھان از اون 

  .این سه تا رو که من می دونم. از ایران خارج شدم 69من سال . کردن

  
  خودکشی موفق؟ •

تا رو تقریبا  5این . برادر یکی از اونھا االن تو فرانسه است. سپاهخواسته بودنشون  73تاشون در سال  5. بله کشتن خودشون رو

از آن . کسی نمی دونه االن کجا ھستن. تاشون رو در سپاه نگه داشته بودن 5حدود یک ھفته . ھمزمان با ھم خواسته بودنشون

. تاشون سوئد می باشند 2. نسه ھستندتاشون فرا 3تعدادی که با من آزاد شده بودند و ھفت سال و نيم در زندان اصفھان بودیم، 

یکی دیگه توی ایرانه تا جایيکه من خبرش رو . تير دستگير شدن 18تاشون پارسال  2تاشون کانادا، بقيه ھم،  2. یکی شون امریکاست

  . نی که رژیم آزاد کرد، تمام بچه ھایی که توی زندان بودن دائم زیر فشار می باشندااون کس. دارم

یه برگه زرد . آزاد کردن، تعھد ازمون گرفتن که اگر در مرز بگيریمتون حکمتون اعدامه 67با اون بچه ھایی که در سال  خودم ھم ھمراه

رسمی نوشته بود که اگر در حين خروج غيرقانونی از کشور دستگير بشوید به اشد . رنگی بود، با مھر دادستانی، این توش نوشته بود

  .مجازات محکوميد

  
بتدریج مردم مثال در خاوران جمع می شوند و بر روی محل دفن عزیزانشان گل  67که بعد از کشتار سال  حتما می دانی •

  تو اصفھان وضع چگونه بود؟. تالش می کنن اسم شھدا رو بنویسن. ميذارن

اینھا در اوائل . بدن بعضی مواقع تالش این بود که جنازه ھا رو تحویل خونواده ھا شون. تالشھای مختلفی شد 60تو اصفھان از سال 

اون . یه قسمتی تو قبرستون بود انتھای قبرستون اصفھان بود. اینھا ھم ميگفتن برید تو قبرستون کافرا. بود 60سالھای دھه 

رو گذاشته بودن که اعدامی  داز اون سالھا یه قسمتی از این تخت پوال. قبرستونی که وسط شھر بود که بھش می گفتن تخت پوالد

یه سری . خانواده ھا را سرگردان نگاه می داشتن. مدت زیادی. بعد جنازه ھا رو تحویل نمی دادن. بعد جلوشو گرفتن. ن کنندھا را دف

فقط به خانواده ھا . از جنازه ھا رو توی قبرستون دور افتاده باالی قبرستان ارامنه به خاک سپردند و ھيچ نشونی روشون نذاشته بودن

به آنور وقتی که باصطالح  63ولی بعدا سالھای . ه ھاتون در اون منطقه ست اما ھيچ نشونی روشون نيستگفته بودن که قبرھای بچ

قع جنازه ھاشون رو تحویل می دادن به خانواده ھا که ببرن امو یتکی اعدام می کردن، اونایی که بچه ھای شھرستان بودن، بعض

ھم یه سری جنازه ھا رو در باغ رضوان خاک کردند و خودشون  67سال  .ولی بيشتر مواقع جنازه ھا رو خاک می کردند. شھرستان

یه سری شون رو ھم بعدا به خانواده گفتن کجا ھستن و بھشون اجازه دادن که فقط اسم و تاریخ تولد . روی سنگھا اسم نوشته بودن

دی ھم توی اصفھان معلوم نيست یه سری جنازه ھای زیا. عزیزاشون رو بنویسن ولی حتی تاریخ فوت رو نمی ذاشتن بنویسن

  .60کجاست، و این مسئله برمی گرده حتی به سالھای 

  
  رژیم در شھرھای دیگر مکان ھایی تحت عنوان لعنت آباد راه انداخته، آیا در اصفھان ھم چنين مکان ھایی وجود داره؟ •

  . دنه در اصفھان یک قسمتی در باغ رضوان است ولی من نشنيدم که اسم خاصی داشته باش

در بعضی از شھرستانھا اجازه دفن کمونيستھا را در قبرستون مسلمان ھا نمی دادن و می  گفتند اجساد را یا  61و  60در سالھای 

در اصفھان بچه . مثال در شمال من شنيدم که در مواردی بچه ھاشون رو آوردن و توی خونه شون خاک کردن. ببرید تو جاده و یا در خانه

یه قسمتی در قبرستان برای این کار درست کرده بودن و چون قبرستون . توی قبرستون مسلمانھا خاک نمی کردنھای کمونيست رو 

بچه ھای مجاھدین رو توی قبرستون مسلمانھا خاک می . تازه ای بود، تازه درست شده بود، یه بخشھایی اش خيلی خالی بود

حتی رفيق بيژن رو که بعد از . رو تو قبرستون مسلمانھا خاک نمی کردن بچه ھای چپ رو ھيچ کدوم. ولی بچه ھای چپی رو نه. کردن

  .سال به خانواده اش محل دفن او را گفته بودند، در محل پرتی در تخت پوالد دفن کرده بودند 5
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  آیا آنھا اجازه دارند که اسم شھيدشان را روی سنگ بنویسند؟ •

. یک سنگ سفيد. فقط یک سنگ ھست که خونواده اش آوردن. یه عالمته. اسم نداره روش. روی قبر است سنگفقط ! بيژن رو نه

  .مثل تھران نبود که یه سيستم مشخصی توش باشه. ھيچی روش نيست

  
آیا آن . خوب البته اینطور که از صحبتھای تو معلوم ميشه اصال ابعاد دستگيریھای اصفھان نسبت به تھران خيلی فرق می کنه •

  زندانيان داشتيد؟د ارزیابی ای در مورد تعدان بودید زمان که در تھرا

ھزار تا رو  11ھزار تا  10. ھزار نفر در تھران 11ھزار تا  10. ھزار بود 10ما ارزیابی مون در تھران در مورد تعداد زندانيان یه چيزی حدود 

  .تھران راحت داشت

  
ود استان اصفھان خبری داشتی شھرستان ھای خدر طول مدتی که زندان بودی، در مورد زندان ھای دیگه مثال زندان ھای  •

  ال شرایط در آنجا چه جوریه؟ثکه م

چون زندانيان را از شھر کرد می آوردند . در رابطه با زندانھای اصفھان و شھرستان ھای اطرافش، شھر کرد، زندانش خيلی مخوف بود

ناطقی که شما می تونستيد دستگير شيد در نجف آباد یکی از بدترین م. بازداشتگاھھای شھر کرد خيلی مخوف بود. زندان اصفھان

بعدھا به خاطر  اینکه یه . زیر کتک جان بدھيد خيلی زیاد می شد 60اگه در نجف آباد دستگير می شدید، احتمال اینکه در سال . بود

رد و آنھا را می آورد سری به ھمين شيوه در شھرستان کشته شده بودند سپاه اصفھان تمام دستگيریھای سياسی رو مکتوب می ک

  . به اصفھان

مھدی ھاشمی افراد سياسی را از شھر می ربود و به باغھای دھکده ای بنام قدریجان می برد و اونجا می  60ھمچنين در سال 

اصفھان بر خالف شھرھای . شخص سيد مھدی ھاشمی و گروھش مسئول آدم ربایی آدمھای سياسی تو اصفھان بودند. کشتن

یه سری . به تخمين من حتی رقم ناپدید شده ھای توی اصفھان از تھران بيشتره. باالترین رقم ھای ناپدیدشدگان را دارهدیگه یکی از 

و این ناپدیدشدگان اکثرا بچه ھای فعال . یعنی حتی کوچکترین نشانه ای از افراد در دست نيست. اصال معلوم نيست که چی شدن

در آن زمان . سال بود 23اکثرا باالی  60شده بودند و سنھای اون موقع قربانيان در سال  اکثرا ھم شناخته. گروھھای سياسی بودن

نفر  6تنھا از یک خانواده مصالیی . تمام افرادی که در رده ھای باالی تشکيالتی قرار داشتند در خطر ربوده  و کشته شدن قرار داشتند

  .ناپدید شدند

  
  بردن می کشتن؟یعنی خود ھمين دارودسته مھدی ھاشمی می  •

  .می کشتند و معروف ھم بود که می کشتند و می انداختند توی چاه! بله

  
در جھرم که ميدانی در یک دوره ای تعداد زیادی رو توی قناتھای جھرم کشتن، این گروھی که به این جنایت دست می زد  •

  .می کشتند و می انداختند توی قناتھا. معروف شده به گروه قنات

دو تا  59سال . می دزدیدند می بردن تو باغھای اطراف ده مھدی ھاشمی. شروع شد 59آدم دزدی از سال . ی دزدیدندتو اصفھان، م

وقتی ھم اومد اصفھان وکيل گرفتند و نامه نوشتنند . از بچه ھای دانشجویی پيشگام که دستگير شدن، یکيشون از تو اون باغ فرار کرد

این . اصال ھم ھيچ کسی دنبال قضيه را نگرفت. تند تو یه کانالی که ھمه فھميدند چی شدهبه دفتر رئيس جمھور و قضيه را انداخ

از اونھا . در اصفھان شروع شد و اولين کسانی ھم که دزدیده شدند آخوند ھایی بودن که مشکوک شدن بھشون 59قضایا از سال 

  .صفھان اینھا بودندناپدید شده ھای ا. شروع شد بعد با فعالين گروھھای سياسی ادامه یافت

  
  از زندانھای دیگر شھرستانھا چی؟ آیا ارتباطی وجود داشت؟  •

اکثرا از بچه ھای تشکيالت هللا قلی خان جھانگيری بودند که از . در ميان بچه ھای اصفھان مثال از زندان سميرم آدم خيلی بود

اونجاھا ھم خيلی . از اونجا به اصفھان منتقل کرده بودند زندانھای سميرم و شيراز و زندانھای شھرضا که بازداشتگاه بود در واقع

شھرستانھای اطراف . چون زندان اصفھان یه حالتی داشت که ھمه رو از شھرستانھای کوچک اطراف مياوردن اصفھان. مخوف بود

 7این تعداد محدود در مدت ولی با احتساب . به ھمين خاطر وسعت دستگيری ھا در آنھا محدود بود. اصفھان فوق العاده مذھبی بودند

  .ھزار نفر به داخل زندان آمدند و رفتند 4-3سال و نيمی که من در اصفھان بودم نزدیک به حدود 

  
  یعنی در این شھرستانھا رژیم بيشتر بازداشتگاه داشت؟ آیا زندان نداشتند؟ •

  .رد، زرین شھر، اینھا بازداشتگاه داشتنمثال شھرضا که نزدیک اصفھانه، یا سميرم، که تقریبا نزدیک اصفھانه، شھر ک! نه



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   72  

   
  یعنی در آنجا صرفا بازجویی می کردند؟ •

نجا دادگاه تشکيل می دادند ولی که بعد زندان می آدر . نمایندگانی داشت در آنجا دادستانی. بازجویی می کردند و نگه می داشتند

  .گرفتند می فرستادندشان به زندان اصفھان

   
رم از اینکه این صحبتھا رو کردید بخصوص این که بازماندگان آن کشتار کمتر حرف می زنند و کمتر واقعا من خيلی سپاسگزا •

مثال به طور قطع ھيچکس . عده معدودی از تجاربشان نوشته اند و زوایای مختلف این مسئله ھنوز روشن نشده. می نویسند
ر قطعی بده ولی جای یک تخمين واقع بينانه ھم خالی حاال درسته که کسی نمی تونه آما. واقعا نميتونه بگه چقدر کشتند

ولی کسانی که در زندان بودند روی تجربه رفت و آمدھای توی زندان، می تونن تخمينی ارائه بدن از تعداد زندانيان و . است
  و اینکه این کشتار در ھر منطقه به چه شکلی پيش رفت؟. حدود تعدادی که در آن کشتار وحشيانه جان باختند

ھزار نفر زندانی  18البته ھمه این . ھزار اعدامی 18یعنی . نفر که خيلی جا افتاده به نظر من رقم غير معمولی نيست 18000رقم 

  .تعدادی از آنھا آزاد شده ھایی بودند که دوباره دستگير و اعدام شدند. نبودند

   
  .شدند یک عده زیادی ھم اینجوری دستگير و قتل عام 67درسته در کشتار سال  •

رو حساب اطالعات داخلی ای که . ھزار تا بود که اون آمار اون موقع به نظر ما منطقی بود 15اون آماری که ما از تو زندان داشتيم 

چون این زندانھا تو ھيچ مرحله ای خلوت . ھزار تا حساب می کردیم 11تا  10چون ما ھميشه رقم زندانھای تھران و اوین رو . داشتيم

فروکش . در حاليکه در اوین اینجوری و در این حد نبود. تعداد زندانيان یک دفعه فروکش می کند 65اصفھان مثال در سال ھای در . نبودن

  .می کرد ولی اوین ھيچ وقت خالی نبود

  
  صحبت دیگری نداری؟ •

اميدوارم که این بحثھایی که شد . خيلی ممنون که این فرصتو به من دادید. چيزی به ذھنم االن نمی رسه. نه من چيز دیگه ای ندارم

بخصوص در رابطه با کشتارھا و در رابطه با شقاوت و بيرحمی ای که جمھوری اسالمی نشون . حداقل روشنگر یه سری مسائل باشد

  . داده

نده ھر صفحه ای از خاطرات کسانی که خودشون با پوست و گوشت این جنایتھا رو دیدند و لمس کردند کسانی که خودشون شاھد ز

بودند، ھر صفحه از این نوع خاطرات واقعا یک قسمتی از تاریخ این کشور و برگی از مبارزات مردم ماست و به این اعتبار وظيفه تمامی 

من خود به طور جدی قصد نوشتنش . بازماندگان این قتل عام است که این واقعيات و تجربيات را بنویسند و در اختيار مردم ما قرار دھند

  .و اگر شرایط جانبی زندگی اجازه بده، به احتمال زیاد این کار را خواھم کرد. را دارم

  
  !با سپاس، موفق و پيروز باشيد  •
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From Perversion to Pathology 
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Introduction 

Today, there is a certain celebratory tone about recognition of transsexuality and permissibility of sex-change 

perations within the Islamic Republic of Iran (IRI). There are an increasing number of Western reports about the rise of 

sex change operations in the Islamic Republic.1 Western journalists express surprise, sometimes mixed with praise, about 

how an Islamic state that punishes homosexuality with death is actively recognizing transsexuality, and partially funds 

sex change operations. Within Iran, government officials, clerics, and medical authorities similarly praise themselves for 

being among the first in the Muslim world who have made transsexuality and sex change legal. Yet, behind these 

apparently progressive stories of gender recognition lies an emerging disturbing discourse on gender and sexual 

disorders and pathologies. This discourse is informed by Islamic literature on the “true sex” of every human body on the 

one hand, and by psycho-medical literature on the “truth of sex” as a natural biological entity on the other.2 It defines 

gendered identity as the core truth of every morally and physically healthy individual that must express itself in a 

consistent, life-long, sex-dimorphic way. According to this discourse, there are only two kinds of people – men and 

women – so, two sexes, and each and every individual must belong to one or the other.  All human beings come to life 

gendered and sexed, and their innate sex/gender identity, which is often, but not always, genitally signified, leads them 

to develop dimorphic gender and heterosexual behaviours and attributes, generally specified as masculine or feminine. 

Within the logic of this religio-scientific discourse, therefore, individuals do not construct manhood and womanhood; they 

simply actualize these already-made identities whose seeds are implanted in them by God. These divinely-implanted 

seeds (should) grow to produce “normal”, gender euphoric heterosexual men and women who devotedly reinscribe 

dimorphism through specifically gendered speech patterns, norms of appearance, facial and bodily hair, their preferred 

movement modalities, their postures, their odours and scents, their assertiveness or coyness, their sexual desires, their 

emotional expressiveness, their preferred hobbies and activities, their modes of cognition, and their life and career 

                                                
1 See, for example, Vanessa Barford, “Iran’s ‘diagnosed transsexuals,” BBC NEWS, 25 February 2008; Frances Harrison, “Iran’s sex-
change operations,” BBC Newsnight, January 5, 2005; Aresu Egbali, “Iran’s transsexual get Islamic approval, but!” Middle East 
Online, September 30, 2004; Nazila Fathi, “As Repression Eases, More Iranians Change Their Sex,” The New York Times, August 2, 
2004, 3; and Angus McDowall and Stephen Khan, “The ayatollah and the transsexual," The Independent, November 25, 2004;  
2 Afsaneh  Najmabadi, ““Truth of Sex,” Iranian.com, January 12, 2005, 
http://www.iranian.com/Najmabadi/2005/January/Sex/index.html; Afsaneh  Najmabadi, “Mapping Transformations of Sex, gender 
and Sexuality in modern Iran,” Social Analysis 49, no. 2 (2005): 72 



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و چھارم      –   74  

aspirations.3  

It is acknowledged within this discourse, however, that these innate sexed and gendered identities do not always 

develop as they “ought to”; they sometimes deviate in their path of development and bring into being “gender troubled” 

(moshkeldar) individuals whose gender or sexual identities fail to arrive at the “normal” expectations of their biological 

sex. Men judged to be “effeminate”, women deemed “masculine”, homosexuals, bisexuals, heterosexual cross-dressers, 

gay female impersonators, transsexuals, individuals who identify as neither man nor woman, or maybe both,  and all 

other individuals who have real difficulty conforming to polarized, (hetero) normative codes of gender are some examples 

of such “troubled” individuals. Current research that is done in this emerging discourse is predominantly preoccupied with 

identifying, understanding, and categorizing the origins, causes and solutions of these “gender troubles.”  

After the revolution in 1979, all these “gender troubles” were classified by the IRI authorities as cases of sexual 

and moral perversion (enheraf-e jensi va akhlaghi), worthy of criminalization.4 In the immediate post-revolution years, all 

“gender troubled” individuals were, therefore, treated as morally bankrupt and sexually perverse (monharef-e jensi va 

akhlaghi), and were consequently subjected to intimidation, persecution, arrest, and torture, if not outright death. Often 

times, these individuals were all lumped into the category of homosexual (hamjensbaz), which was and is still a capital 

crime punishable by flogging or the death penalty.5 Such acts of persecution and prosecution occurred in a general 

political context that defined the control of sexuality and enforced compliance with gender roles as an essential cultural 

and political priority, necessary for eliminating corruption (fesad) and establishing social order and security (nazm  va  

aamniat-e ejtemayee).6  

The IRI official policy toward “gender troubled” individuals went, however, under an alteration in 1986, when the 

government for the first time gave the permission to an Iranian transwoman to proceed with surgery.7 Since then, a new 

religio-scientific discourse has been slowly emerging that has introduced a new category for understanding and treating 

“gender troubles”, that of gender identity pathologies or disorders (ekhtelalat-e hoviat-e jensi). This emerging discourse 

allows some “gender troubles” to be categorized as cases of disease and disorder, requiring medical intervention, while 

others are maintained as cases of sexual and moral perversion, deserving criminal punishment. Individuals who live 

outside dimorphic, heteronormative gender relations can now, therefore, be categorized in two distinct, yet related, 

ways: either as gender identity disorder (also referred to as bisexed) patients (bimaran-e mobtala be ekhtelal-e hoviat-e 

jensi ya dojensi) or as moral/sexual perverts. The first category is for “gender troubled” individuals who can still be 

                                                
3 This list of characteristics is drawn from Catharine Pauly Morgan, “Gender Police,” in Foucault and the Government of Disability, 
ed. Shelley Tremain (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005),  304.  
4 Before the revolution, there was no particular policy regarding homosexuals, transgenders and transsexuals. Iranian transsexuals 
with the inclination, means and connections could obtain the necessary medical treatment and new identity documents.  
5 Nazila Fathi, “As Repression Eases, More Iranians Change Their Sex,” The New York Times, August 2, 2004, 3. 
6 For information on this general political context, see Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic 
(Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2002), 161-216.   
7 The developments that led to this change in official policy will be discussed in Part II-A.  
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brought, with intensive psychotherapy, hormone therapy, and plastic genital surgery, within the bounds of gender 

“normalcy”; while the second category is for all other “gender troubled” individuals who are determined to live “troubled” 

(i.e., non-heterosexual freely-gendered non-dimorphic) lives that fail to meet the “normal” expectations of their biological 

sex. This discursive dichotomization of gender atypical individuals into two groups, one marked by perversion and the 

other by pathology, has gradually opened up the socio-political possibility of accepting transsexual individuals as 

temporarily bisexed patients who can be surgically corrected to fit into their proper gender location, while maintaining the 

criminal status of homosexuals, cross-dressers and transgender individuals as perverts who refuse to undergo any 

treatment to remove their perversion.  

This emerging discourse has not, therefore, dismantled the general oppressive apparatus of gender that has 

been at work since the beginning of the revolution. Central social discourses and institutions, that is, the law, science, 

religion, culture, education, health care, and the judiciary, continue to classify individuals who refuse to conform to 

heteronormative gender rules of conduct as perverse and criminal. Gender atypical individuals continue to be vulnerable 

at anytime and anywhere to the state’s implementation of moral codes, humiliation, harassment, and arrest. The gender 

police work that the IRI authorities perform is further complemented by the police work of family members, neighbours, 

classmates, teachers, colleagues, social workers, and the community at large who continuously ridicule, silence, abhor, 

fear, abuse, and even murder individuals who live outside heteronormative gender relations.  The religio-scientific 

discourse that accepts transsexuality and sex change medical interventions is developing within the matrix of this 

oppressive apparatus of gender. This discourse conceptualizes transsexuals as patients whose true sex/gender can be 

revealed through a series of medical operations that can turn them from transmen to “real” (i.e., heterosexual and 

gender dimorphic) women or from transwomen to “real” men.8 It predominantly represents transsexuals as individuals 

who, by and large, repudiate the genitals with which they are born and speak of themselves as men “imprisoned in the 

body of women” or the other way around. Sex reassignment surgery (SRS) is believed to correct the grave mistake that 

happened during the psycho-sexual development of these individuals, allowing them to live their real gender identity as 

men or women. 

 This paper aims to examine the development of this emerging religio-scientific discourse on transsexuality, and 

its internal connection with the larger apparatus of gender and sexuality in the Islamic Republic of Iran. It will provide an 

overview of the cultural politics of gender and sexuality under the Islamic Republic’s rule, and will discuss the confluence 

of religious and medical discourses that led the Islamic Republic to accept transsexuality despite or rather because of its 

sex/gender politics.  The paper does not deny that this emerging discourse has been somewhat empowering for classical 

                                                
8 It should be noted that Iranians, unlike many Westerners, usually use the term transman to refer to a pre-operative transsexual whose 
biological and legal sex is male, and the term transwoman to refer to a pre-operative transsexual whose biological and legal sex is 
female.  
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transsexuals who genuinely desire to surgically transform themselves from male to female or female to male. The IRI 

acceptance of transsexuality as a medical problem has, at least, provided these individuals who were so viciously rejected 

and shackled before with an air of legal protection, however thin and superficial. But empowering as it might have been 

for such transsexuals, this emerging discourse is still deeply troubling since it systematically regards homosexuality and 

more generally any sexual or gender non-conformity as unintelligible, perverse and punishable by law, except for those 

trapped  in the “wrong bodies”. It, thus, places pressure upon all individuals to either bring their gender into conformity 

with the expectations that come along with their sexed body or alter their body to match their gender. As such, this 

discourse, which can only conceive of heterosexual males and females, leaves little, if any room, for homosexuals and all 

those transpersons who want to blur their sex/gender, partially transform their anatomies, or simply cross-dress part-

time or full-time. This paper will, therefore, demonstrate that the IRI’s permission of transsexuality and sex change 

operations is motivated by a goal that is more about assimilating gender atypical individuals into the heteronormative 

order than about broadening horizons for sex/gender possibilities.  

 

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 
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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 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.9  

This gendered legal structure is part of an Islamist political discourse that understands the universe as gendered, 

systematic and goal-oriented.10 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.”11 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.12 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 

                                                
9 For more information about gender-based discrimination in Iran’s legal system, visit http://www.change4equality.com/english. 
10 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.  
11 Mohammad Hossein Hosseini Tehrani, Resaleh-ye Badiah [New Essay] (Mashhad: Allameh Tabatabai, 1997), 30. This quote is 
reprinted in Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 165.  
12 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 165,118.  
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the sacred Shari’ah,” which cannot be but just.13  

 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.14  

  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.15 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 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.16 

 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.”17 

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 

                                                
13 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 165.   
 
14 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.  
15 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 162.  
16 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.  
17 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.  
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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).18 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.19 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."20 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 hooligans, will be strongly confronted."21 

 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.22 

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 

                                                
18 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 168. 
19 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. 
20 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 . 
21 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.  
22 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. 
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manners of men” out of their house.23 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 heteronormative codes 

of appearance confirm this obsession of the IRI with a “heterosexual look.” The IRanian Queer Organization (IRQO) and 

HOMAN- the Iranian Gay, Lesbian, Bisexual & Transgender Organization 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.24  

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 

                                                
23 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.  
24 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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because I feared further abuse by the police. Also, laws in Iran don’t support people like me anyway.25    

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.26    

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.”27 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.28 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.29 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 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.30  

                                                
25 Anonymous, e-mail message to the author, May 27, 2008.  
26 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.   
27 The Islamic Republic of Iran Penal Law, Article 109-26.  
28The Islamic Republic of Iran Penal Law, Articles 127-34.   
29 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.  
30 For reports of persecution, arrest and torture of individuals who are suspected of homosexual conduct, visit the 
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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.31 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.32 As Judith Butler writes, this assumption about gender is 

arbitrary because gender is not a fact: “there is neither an “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.”33 Gender is, thus, “a social construction that regularly conceals its genesis.”34 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.” 35 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.  

 

                                                                                                                                                                              

the Iranian Gay, Lesbian, Bisexual &  --HOMAN , >www.irqo.net<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>.  
31 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).   
32 Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 5.  
33 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 190.  
34 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 190.  
35 Candace West and Don H .Zimmerman, “Doing Gender,” Gender and Society 1(1987): 125-51.  
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B. Civilian Gender Policing   

The IRI official police forces are not alone in coercing individuals to follow the rules of the heteronormative 

gender contract of the IRI. Their work is complemented by an ever-vigilant, omnipresent civilian gender police force, 

consisted of parents, relatives, neighbours, classmates, teachers, colleagues, social workers, doctors and the community 

at large. This civilian population has a deep fear of individuals who violate the rules of the heteronormative sex/gender 

contract, and it negates this irrational fear by replacing it with anger, disgust, loathing, panic, hatred, and abhorrence.36 

This civilian population, therefore, endorses and perpetuates the oppression of gender and sexual minorities under the 

Islamic Republic’s rule, subjecting them to further silencing, scorn, shame, marginalization and violence.37 It believes it is 

justified to do so as it considers individuals who belong to gender and sexual minorities perverse, pedophile and criminal 

at worst and sick and delusional at best; it has an absolute lack of knowledge about homosexuality, transsexuality, and 

gender and sexual diversity, and it refuses to acquire this knowledge and address its fears and prejudices.   

Public attitudes and acts against individuals who transgress heteronormative sex/gender relations are, therefore, 

extremely hostile and violent. These attitudes and acts range from verbal insults (e.g., calling someone a “faggot” 

(hamjensbaz) or a “sissy” (eva khahar), ridiculing and imitating him/her), to an invasion of personal space (e.g., locking 

up someone in his/her room, following and teasing him/her as he/she walks by, throwing stones at him/her, breaking 

his/her car’s or house’s windows), to intimidation and the threat of physical and sexual assault and murder. They also 

include the act of attacking someone’s body by subjecting him/her to invasive hormonal and surgical “therapies”, nausea-

inducing drugs, electric shock “therapies”, and rape. These acts of violence are obviously linked to acts of discrimination 

whereby individuals who transgress heteronormative sex/gender relations are denied jobs, health services, social 

services, and the right to enter certain supermarkets, stores, banks, schools and universities.  

The following narratives bring out the nature of social hostility and violence toward individuals who belong to 

gender and sexual minorities:  

• Everywhere we go, people star and point fingers at us and start laughing and throwing insults. They don’t see us 

as human beings. They are full of hate and anger as though we’ve committed the ugliest acts of crime...When 

one starts harassing us, the public just gather around and watch in amused tolerance.38  

                                                
36 Catharine Pauly Morgan, “Gender Police,” in Foucault and the Government of Disability, ed. Shelley Tremain (Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 2005), 310. For a similar analysis, but within a Western context, see Jacquelyn Zita, Body talk: 
philosophical reflections on sex and gender (New York: Columbia University Press, 1998), 35.  
37 This is different from the situation of “mal-veiled” women, for example, whose struggle for freedom of gender expression, is 
usually recognized and supported by a large portion of the urban population.   
38 Anonymous, e-mail communication with the author, April 28, 2008.  
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• I know a thirty-year old FTM who is scared of visiting his hometown. He once went there and the neighbours 

broke all the windows of his car and threw dozens of stones at it...They called him a pervert and told him not to 

come there to corrupt their children.39  

• I’m a female to male transsexual. I’ve taken hormones so my face is masculine but I still have breasts. I don’t 

want to remove them in Iran... So I have to bind them all the time; otherwise, I will be teased and assaulted 

even more than I am now... But biding them is becoming very difficult because I’ve got chest pain and scars all 

over my chest. ..Some days I feel completely helpless and even suicidal. I say to myself how can I live like this 

with no respect, dignity, and love?40  

• In February 2007, a 40-year-old transgender man in the city of Orumieh, Azerbaijan was attacked and murdered. 

He was known as giz Naser (girly Naser) in his neighbourhood. Three men broke into his house, attempted to 

strangle him with a telephone wire first and stabbed him to death after.41  

• Most people consider homosexuality evil. At best, they think it’s an illness...a typical Iranian family would rather 

see their son dead than gay... At best, they think it’s something you will have to grow out of... The pressure to 

marry is often so unbearable that many gay men and lesbians succumb to it and surrender. Forcing a gay adult 

male to marry a woman equals psychological mutilation.42 

• When I was 18 years old, my mother took me to a psychiatrist, assuming he would help me. “Help” he did. “It’s 

all in her mind. Your daughter has mental delusions and hallucinations,” he told my mother. He prescribed 

powerful narcoleptic drugs and electric shock therapy. These “treatments” numbed my senses and blurred my 

thoughts. I only discovered two years ago, when I became 23 years old, that my condition is called 

transsexuality.43 

• My parents could not accept my transsexuality and insisted that I have a mental problem that can be cured. At 

the beginning, their idea was that I have learned these things from corrupt satellite stations! They locked me up 

and limited my access to food, believing these punishments would change my mind. They did not. They always 

told me I brought shame to them... I was forced to leave the house because I realized that for my parents 

respect in society was much more important than their own child.44 

• I was being threatened of sexual assault by a man from whom I had once borrowed some money. I approached 

a social worker who worked for the Social Welfare Organization (sazman-e behzisti), assuming she would help 

                                                
39 Anonymous, e-mail communication with the author, April 29, 2008.  
40 Anonymous, e-mail communication with the author, April 30, 2008.  
41 The IRanian Queer Organization, “New Women in Iran,” The IRanian Queer Organization, May 20, 2008, 
http://www.irqo.net/IRQO/English/pages/142.htm. 
42 SAFRA Project for LBTQ Muslim Women, Country Information Report: Iran (London, UK..: The Allen Lane Foundation, 2004), 
10.  
43 Anonymous, e-mail communication with the author, May 5, 2008.  
44 Anonymous, e-mail communication with the author, May 25, 2008.  
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me. Instead, she told me that I should give the man what he wants, that way he would not even want his money 

back...In shock, I went and reported the incident to a higher authority. She denied the whole event... Later she 

called my cell phone, and bashed me with lots and lots of homophobic and transphobic insults. She was one of 

the only social workers in my city who dealt with transsexual cases. If our social worker treats us this way, what 

can we expect from ordinary people?45 

• My heart breaks when my brother avoids eye contact...If I hadn’t been born, my father wouldn’t have to be 

ashamed. He wouldn’t have to feel humiliated...But God created me this way. I am a human too...I want him [my 

father] to at least understand 23 years of pain and sorrow.... For 23 years, I was scared of going outside. I didn’t 

take the bus to avoid being pestered. I didn’t talk so my voice won’t make people laugh at me. I had such misery 

at school. Who can see and understand that?46  

• An out transgender person is rarely hired because the gender stated in the person’s document does not match 

the person’s appearance. If you are hired and your employer or coworkers becomes aware of your transgender 

status, chances are that you are immediately fired.  I used to work at a private company and I experienced this 

reality firsthand. Like many other transgender people, I repressed my transgender identity and struggled to live 

in my birth sex. I only cleaned and styled my eyebrows. I trusted one of my coworkers and revealed my identity 

to him...The news spread in a matter of days and sure enough I was soon fired... I was once hired for a position 

but my contract was terminated in less than one month because one staff member had informed the manager 

that I shave my hands!47  

What is common to all these narratives is the extreme hostility of society to any expression of either gender non-

conformity or same-sex desire. Average Iranians work hand in hand with their government to police individuals who 

violate the heteronormative codes of gender and sexuality and mould them into a heterosexist framework. Like their 

government, average Iranians believe sex, gender and sexuality are circularly connected. They think that there exist only 

two polarized (i.e., dimorphic and mutually exclusive) gender identities – man and woman – and that each and every 

individual has one, and only one, of these two identities. In their view, one’s external genitalia is supposed to signify this 

sex/gender identity; this identity is supposed to remain constant for one’s entire life and express itself in one’s 

personality, modes of cognition, emotional life, patterns of communication, sexuality and any other personal behaviour. 

Sexuality is specifically emphasized as one’s means to express one’s gender identity in a “proper” (i.e., dimorphic and 

heterosexual) manner. Average Iranians, therefore, expect all individuals to organize their erotic, sexual, reproductive, 

domestic and social lives dimorphically and heterosexually (with masculine men being preferably dominant and feminine 

                                                
45 Anonymous, e-mail communication with the author, June 1, 2008.  
46 The Birthday, directed by Negin Kianfar and Daisy Mohr (The Netherlands and Iran, 2006).  
47 Anonymous, e-mail communication with the author, June 2, 2008.  
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women being preferably submissive); they label those who fail to do so  “gender troubled,”  regard them with fear and 

aversion, and demonize, suppress and punish them consequently. In the Islamic Republic of Iran, gender policing is, 

therefore, performed simultaneously through the state’s written codes of gender and the powerful unwritten codes 

inscribed in the daily functioning of the family and society. This state-society-family triad constitutes a powerful apparatus 

of gender that works toward creating a community of disciplined, euphorically docile, gender dimorphic, heterosexual 

men and women. 

II. From Perversion to Pathology: The New Discourse on Transsexuality 

If cancer is not a shameful disease, why should transsexuality be?48 

Transsexuality is an illness and is totally different from sexual/moral perversions. Transsexuals are innocent people who 
have to endure the worst possible agony in their prisonlike bodies.49  
 
We have to differentiate between sex change and homosexuality. If we say patients can change their sex, it should not 
be understood that we are authorising homosexuality.50  
 
Sex change must be real and complete. If only some of the sexual characteristics of the opposite sex appear, that is not 
a valid sex change. The person must be changed exactly and precisely to the opposite sex.51 
 

 The above quotes demonstrate several characteristics of the IRI’s new discourse on transsexuality and sex 

change operations. The medicalized language immediately strikes the reader: transsexuality is framed as a painful 

disease that can be “cured” with sex reassignment surgery. Transsexuals are represented as ill sex/gender patients on 

whom nature has played a cruel mistake – they are men “imprisoned in a female body” or women “imprisoned in a male 

body.” Sex change surgery is believed to correct this mistake that occurred during the psycho-sexual development of 

these individuals, allowing them to become “complete” and “real” men or women. At the same time, the reader cannot 

help but notice that underneath this apparently sympathetic gesture toward transsexual persons lurks the binary 

sex/gender paradigm of the Islamic Republic. As discussed previously, the Islamic Republic’s sex/gender paradigm 

maintains that there are only two oppositional biological sexes with two corresponding social genders, and it attributes all 

differences in behaviour, temperament, character, emotions and sexuality to this sex/gender polarity. It, thus, labels non-

heterosexual, multi-gendered non-dimorphic individuals who threaten this polarity “gender troubled”, and subjects them 

                                                
48 This is a quote of an Iranian transman which was drawn from Aresu Egbali, “Iran’s transsexual get Islamic approval, but!” Middle 
East Online, September 30, 2004.  
49 This is a quote of Dr. Bahram Mir-Jalali, a doctor who claims he has performed some 450 sex change operations over the past 12 
years. This quote was drawn from Neda Ganji, “Dastan-e Taghir-e Jensiat: Doganegi dar yek jesm” [“The Story of Sex-Change: 
Duality in One Body,”] Donya-e Egtesad, February 19, 2008.   
50 This is a quote of Hojatulislam Mehdi Karimini, a cleric who is doing his doctoral thesis on transsexuality and how it fits in with 
the Sharia law. This quote was drawn from Aresu Egbali, “Iran’s transsexual get Islamic approval, but!” Middle East Online, 
September 30, 2004.  
51 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. 
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to discipline and punishment. The IRI’s new discourse on transsexuality sustains this disciplinary gender paradigm but 

with a significant disturbing twist; that twist is the creation of a new category for treating “gender troubled” individuals: 

that of gender identity pathologies or disorders. Rather than lumping all “gender troubled” individuals together under the 

category of criminal perverts, this discourse now divides “gender troubled” individuals into two respective groups, one 

marked by medical pathology and the other by moral perversion and criminality. The former includes transsexual patients 

who have the potential to achieve gender “health” and “normalcy” through surgical and hormonal conversions while the 

latter includes “gender troubled” individuals who are determined to maintain a criminal (i.e., non-heterosexual, 

nonsurgical, transgender) status.  As such, this discourse places implicit, if not explicit, pressure upon gender non-

conforming individuals to seek invasive sex change operations as a way to overcome society’s sense that they are 

perverse, disgusting and criminal. It, therefore, works toward assimilating gender atypical individuals into the 

heteronormative order, suppressing, in effect, their right to freely define their own gender and sexual identity. 

 This chapter examines the development and operation of this new discourse on gender and sexual disorders 

within the context of transsexuality. This discourse has emerged as a result of the confluence of the Islamic literature on 

“true sex” with the psycho-medical literature on the “truth of sex” as a natural biological entity.52 Part II-A explains some 

of the Islamic arguments and legal developments that have facilitated the emergence of this discourse. Part II-B 

discusses and critiques the contributions of the psycho-medical community to the formation of this discourse. These two 

parts will together show how this new religio-scientific discourse on transsexuality has helped add to the IRI’s already 

strong official and civilian gender police forces a new gender police force: that of psychiatric and medical gender experts.  

They serve as the expert police force that is responsible for the prevention, identification and rehabilitation of “gender 

troubles” in children, adolescents and adults. As such, they support and strengthen the IRI’s apparatus of gender that 

works toward creating a community of disciplined, euphorically docile, gender dimorphic, heterosexual men and women. 

A. Religio-Legal Treatments of Transsexuality  

As the previous chapter discussed, the IRI adheres to an Islamic doctrine that considers each and every 

individual to be innately male or female, and grants him or her rights and obligations according to this innate sex/gender. 

The existence of individuals who fit neither of these two categories has always, however, posed a serious challenge to 

this bipolar sex/gender doctrine, for there have been always infants born with ambiguous genitalia or mixed sex 

characteristics.53 As such, Islamic jurists and scholars have been forced to develop, over the centuries, rules and 

                                                
52 Afsaneh  Najmabadi, “Mapping Transformations of Sex, gender and Sexuality in modern Iran,” Social Analysis 49, no. 2 (2005): 
72-3.  
53 “Such ambiguities can involve frank hermaphroditism –an infant born either with one ovary and one testis or with so-called 
ovotestes, organs that contain a mix of both kinds of tissues. They can also involve inconsistencies between chromosomal and gonadal 
or genital sex conditions. For example, the tissues of some children born with XY chromosomes, who as embryos develop testes, do 
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strategies on how to integrate these ungendered bodies into the gendered social order, organized in terms of maleness 

and femaleness.54 There is, therefore, a large Islamic literature, going back to the medieval period, on intersex individuals 

(khunsa). This literature maintains that each and every individual has a true sex, assigned to him or her by God. This 

conviction is based on the Quranic verse “we have created of everything a pair,” which is understood by the 

commentators to refer to male and female.55 According to this literature, individuals must, therefore, be either male or 

female. Yet, Islamic scholars and jurists have always faced throughout history individuals who seem to be neither or 

both. In these situations, medieval Islamic scholars maintained that the individual still has a true sex – known at least or 

perhaps only to God – but discovering it is subject to the limitations of human knowledge.56 Contemporary Islamic 

scholars in the IRI argue that modern medical interventions can “correct” these individuals who manifest sex ambiguity, 

helping unravel the puzzle of their true sex. Some of the IRI’s Islamic scholars go as far as arguing that these sex 

(re)assignment interventions are not only permitted (jayez) but also obligatory (vajeb) because they reveal the true sex 

of khunsa persons, and ward off the possible threat of gender transgressions. Ayatollah Yousef Saneyee, for example, 

states:   

Sex change operations that help reveal the true sex of khunsa are not forbidden...in fact in order to protect [God-given] 

rights and obligations, they are even necessary and obligatory for they are not in reality acts of transformation but rather 

acts that reveal and prove a fact.57 

Ayatollah Makarem Shirazi similarly states:  

                                                                                                                                                                              
not differentiate in the usual way in response to the hormones their testes produce. Through “male” according to their chromosomes 
and gonads, these children develop a vagina. In medical parlance, they are said to have “androgen insensitivity”...and are usually 
assigned and reared as females...they do not begin to menstruate at the expected time. They may, however, develop breasts, since their 
testes and adrenals secrete sufficient amounts of the necessary hormones. In an analogous variation, some XX (so “female”) embryos 
have what is called adrenogenital syndrome, which means that their adrenals secrete excessive amounts of so-called male hormones or 
androgens. Though as embryos they develop ovaries, their uterus, vagina and labia may or may not develop as usual, and their clitoris 
may be enlarged to the point that it looks like a penis. At birth, such children may be “mistaken” for bys or considered ambiguous as 
regards their sex...Other types of intermediate forms exist...A certain number of children who are chromosomally XY and develop 
embryonic testes (so “male”) manifest a genetic variation in which the transformation of their testosterone  into dihydrotestosterone 
(DHT) is impeded. Since DHT is the form of testosterone that ordinarily masculinizes the external genitalia in XY embryos, these 
children are born looking like girls and are therefore socialized like girls. However, at puberty, their testosterone shows its effects: 
their testes descend into what have hitherto been thought to be their labia, their voices deepens and their clitoris is transformed into a 
penis...The existence of various intermediate forms has led Anne Fausto-Sterling to refer to “the five sexes,” though  there are likely 
to be more” (Ruth Hubbord, “Gender and Genitals: Constructs of Sex and Gender,” in Current Concepts in Transgender Identity, ed. 
Dallas Denny (New York: Garland Publishing, Inc., 1998), 46-7). See also Anne Fausto-Sterling, “The Five Sexes: Why male and 
female are not enough,” The Sciences (March/April 1993): 20-4; and Anne Fausto-Sterling, “The five sexes revisited,” in Sex Matters: 
The Sexuality Reader, eds. Mindy Stombler, Dawn M. Baunauch, Elisabeth O. Burgess, Denise Donnelly, and Wendy Simonds 
(Boston: Pearson, 2004), 9-14.   
54For a discussion of these rules and strategies of gendering in Medieval Islamic law, see Paula Sanders, “Gendering the Ungendered 
Body: Hermaphrodites in Medieval Islamic Law,” in Women in Middle Eastern History, eds. Beth Baron and Nikki R. Keddi (New 
Haven and London: Yale University Press, 1991), 74-95.  
55 Paula Sanders, “Gendering the Ungendered Body: Hermaphrodites in Medieval Islamic Law,” in Women in Middle Eastern 
History, 76-7.  
56 Paula Sanders, “Gendering the Ungendered Body: Hermaphrodites in Medieval Islamic Law,” in Women in Middle Eastern 
History, 77.   
57 Alireza Kahani and Peyman Fakhri Shojayee, Ekhtelal-e Hoviat-e Jensi: Degar Jensiat Jou ha’ [Gender Identity Disorder: 
Transsexuals] (Tehran: Tabib, 2002), 58. All parenthetical inserts are added.  
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There are two forms of sex change; namely, superficial and real. The superficial refers to a case where there is no trace 

of the genitalia of the opposite sex [i.e., no genital ambiguity] and the surgery simply constructs something similar to the 

genitalia of the opposite sex. This surgery is not permitted. But there is a real form of sex change surgery by which the 

genitalia of the opposite sex [i.e., the true sex of the person] appears. This surgery is permitted and is not subject to any 

religious prohibition.58   

The elements of these statements are present in many Islamic treatments of hermaphroditism and 

intersexuality.59 The IRI’s Islamic scholars generally maintain that performing sex (re)assignment surgeries with the 

purpose of making khunsa individuals unequivocally male or female are permitted, if not obligatory. In this way, as 

Suzanne Kessler writes, they maintain and perpetuate “the belief that gender consists of two exclusive types in the face 

of incontrovertible physical evidence that this is not mandated by biology.”60 In other words, gender dichotomy does not 

follow “naturally” from the biological dichotomy of the two sexes. The IRI’s Islamic scholars first construct the gender 

dichotomy that divides human beings into two exclusive categories – man or woman. They then insist, despite contrary 

evidence, that sex is binary, which itself perpetuates the notion that in order to be “normal”, gender must be also binary 

and match the genital sex. Should ambiguities emerge, they recommend their removal so that credible-looking vaginas or 

penises, and thus “true” men or women can be brought about. In other words, the IRI’s Islamic scholars, with the help of 

new medical sciences, constructs dimorphism where there is continuity; they do not rely on biological facts for their belief 

in two genders; their belief in two genders leads them to “discover” biological “facts.” 

 In the Islamic Republic of Iran, important religious figures invoked this Classical Islamic literature on “true sex” in 

order to approve transsexuality and sex change medical interventions.61 The first Shia scholar to do so was arguably 

ayatollah Khomeini. In 1968, ayatollah Khomeini publishes a book called Tahrirol Vasileh in which he discusses, for the 

first time, the implications of transsexuality and sex change operations from a Shia perspective. In the second volume of 

this book, he explains that sex change operations for men with feminine inclinations and for women with masculine 

inclinations are permitted as these operations help the mind and body to become congruent. He, further, states that “if 

someone is confident of his/her belonging to the opposite sex, surgery does not transform him/her to the opposite sex. It 

                                                
58 Alireza Kahani and Peyman Fakhri Shojayee, Ekhtelal-e Hoviat-e Jensi: Degar Jensiat Jou ha’ [Gender Identity Disorder: 
Transsexuals] (Tehran: Tabib, 2002), 59. This ayatollah, therefore, distinguishes sex reassignment surgeries for transsexuals from sex 
assignment surgeries for intersex people, prohibiting the former but permitting the latter.  
59 I should note that I have only discussed Shia scholars here. The Sunni position might vary. For more information about how other 
Shia scholars have treated the subject, see Alireza Kahani and Peyman Fakhri Shojayee, Ekhtelal-e Hoviat-e Jensi: Degar Jensiat Jou 
ha’ [Gender Identity Disorder: Transsexuals] (Tehran: Tabib, 2002), 57-65. See also n.a., “Fatawa-ye Marajeh’” [“Scholars’ 
Fatwas,”] The Iranian Society for Supporting Individuals with Gender Identity Disorder, http://www.gid.org.ir/main_f.htm.  
60 Suzan J. Kessler, “The Medical Construction of Gender: Case management of intersexed infants,” Signs 16 (1990): 25. 
61 Afsaneh Najmabadi, “Mapping Transformations of Sex, gender and Sexuality in modern Iran,” Social Analysis 49, no. 2 (2005): 72.  
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rather reveals his/her true sex that has so far been hidden.” 62 Despite this statement, after the 1979 revolution, all forms 

of gender transgressions were classified by the IRI authorities as cases of sexual and moral perversion, worthy of 

criminalization.63 In the immediate post-revolution years, transsexual and transgender individuals were, thus, classed, 

along with gays and lesbians, as morally bankrupt and sexually perverse, and were consequently subjected to 

intimidation, persecution, arrest, and torture. Maryam Hatoon Molkara, a transwoman who has become an activist for 

transsexual rights, recalls; “they made me stop wearing woman’s clothes, which I had worn for many years and was used 

to. It was like torture for me. They even made me take hormones to look like a man.”64 Often times, transsexual 

individuals were suspected of homosexuality, and were consequently harassed, jailed and tortured. The IRI official policy 

toward transsexual individuals went, however, under an alteration in 1986, when ayatollah Khomeini issued, for the 

second time, a fatwa that declared sex change operations are in accordance with Islamic law, provided that they are 

recommended and condoned by medical professionals.65 This fatwa led the IRI authorities to gradually recognize 

transsexual individuals as Gender Identity Disorder (GID) or Transsexual (TS) patients in need of hormonal and surgical 

treatments. As such, they gradually developed laws and procedures on how to establish the “diagnosis” of GID and allow 

sex transition. One cannot, of course, underestimate the benefits of this legal recognition for those transsexual 

individuals who genuinely desire to surgically transform themselves from male to female or the other way around. This 

recognition has brought these individuals who were previously shackled so viciously under a layer of legal protection, 

however thin and superficial. But one cannot either underestimate the pathologizing force of this recognition that 

conceives of transsexuality not as one among many human possibilities of determining one’s sex/gender but as a “failing” 

in normality and as a mental disorder in need of “correction”. 

Furthermore, the Islamic Republic’s religious authorities only recognize gender crossers who can be 

conceptualized either as “males to females” or as “females to males”. As such, they render, in effect, all other surgical 

and nonsurgical types of gender transgression unintelligible and sinful. In fact, to safeguard heterosexism and gender 

dimorphism, the Islamic Republic’s authorities continuously distinguish transsexuality and sex change from cross-dressing 

and homosexuality. Hojatulislam Kariminia, for example, explains: 

Islam has a cure for people who suffer from this trouble [i.e., transsexuality]... This is separate from homosexuality.  

Homosexuals are doing something unnatural and against religion.66 

Later, with regard to cross-dressing and adopting a non-surgical transgender status, he explains: 

                                                
62 Alireza Kahani and Peyman Fakhri Shojayee, Ekhtelal-e Hoviat-e Jensi: Degar Jensiat Jou ha’ [Gender Identity Disorder: 
Transsexuals] (Tehran: Tabib, 2002), 57, Problem #2.  
63 Before the revolution, there was no particular policy regarding homosexuals, transgenders and transsexuals. Iranian transsexuals 
with the inclination, means and connections could obtain the necessary medical treatment and new identity documents.  
64 Nazila Fathi, “As Repression Eases, More Iranians Change Their Sex,” The New York Times, August 2, 2004, 3.  
65 A scanned copy of the handwritten fatwa is available at http://www.gid.org.ir/GID_About.htm. 
66 Be Like Others, directed by Tanaz Eshaghian (Iran, 2008).  
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There were people in the past who were passing themselves of as women and there were women who tried to pass 

themselves off as men. It is clearly stated in our Islamic law that such behaviour is not allowed because it violates moral 

rules and disrupts the social order.67 

Furthermore, in order to safeguard the fundamental principle of gender dimorphism, the Islamic Republic’s religious 

authorities argue that ayatollah Khomeini’s approval of sex operations is based on two critical conditions: 

First, sex change must be real and complete. If only some of the sexual characteristics of the opposite sex appear, that is 

not a valid sex change. The person must be changed exactly and precisely to the opposite sex. Second, healthy [i.e., 

non-ambiguous] individuals who seek surgery must not be motivated by sinful lustful intentions (molazemat-e haram 

mesl-e lams va nazar).68  

The Islamic Republic, therefore, defines a legitimate case of transsexuality and sex change as one that involves 

complete crossing from one sex to the other. But as Melanie McMullan and Stephen Whittle point out, that definition is 

flawed because it makes “certain a priori assumptions: that we know what sex is, and that we know what ‘crossing over’ 

is.”69 The IRI’s authorities assume that one’s external genitalia determines one’s sex, and that chromosomal (presence or 

absence of Y chromosome), gonadal (testes or ovaries), and hormonal (predominance of androgens or estrogens) 

factors, secondary sexual characteristics (facial hair, breasts, body type), and personal sexual identity are not 

determining but rather mere complementary factors for sex determination.70 Under the Islamic Republic’s rule, therefore, 

one must undergo genital surgery in order to change one’s social and legal sex. This is, however, a completely arbitrary 

requirement since there exists no reason as to why sex must be organized only genitally. Hojatulislam Kariminia, without 

citing any sources, claims that 90% of medical experts agree with the IRI’s genital organization of sex.71 Yet, in reality, 

medical experts have widely different opinions on what features determine one’s sex.72 This difference among experts 

exists because as one foundational book of endocrinology states, “there is no such biological entity as sex.”73Medical 

experts are just concerned with particular characteristics and processes of the body, which tend to be grouped in such a 

                                                
67 Be Like Others, directed by Tanaz Eshaghian (Iran, 2008).  
68 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. 
69 Melanie McMullan and Stephen Whittle, Transvestism, Transsexualism and the Law (London: Beaumont Trust, 1994), 16.  
70 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. 
71 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. 
72 For a discussion of inconsistencies that exist among medical experts about sex, see Harper Jean Tobin, “Against the Surgical 
Requirement for Change of Legal Sex,” Case Western Reserve Journal for International Law 28, no. 2 (2006):411-14.  
73 Frank R. Lillie, “General Biological Introduction,” in Sex and Internal Secretions: A survey of Recent Research, ed. Edgar Allen 
(Baltimore, Williams, 1934).  
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way as to make for ready categorization of most individuals into one of two groups.74 So as Harper Jean Tobin has put it 

“sex is not a force that produces these contrasts; it is merely a name for our total impression of the differences. This total 

impression has in itself no biological reality, even though the individual characteristics do.”75 Sex is, therefore, a social 

construct that artificially binds together, as Foucault states: 

anatomical elements, biological functions, conduct, sensations, and pleasures, and it enabled one to make use of this 

fictitious unity as a causal principle, an omnipresent meaning, a secret to be discovered everywhere: sex was thus able to 

function as a unique signifier and as a universal signified.76  

Reducing one’s sex to one’s genitalia is, therefore, a purely arbitrary act. One may have, as well, defined sex based on a 

different combination of chromosomal, hormonal and psychological factors.  

If privileging certain features over others in determining one’s sex is arbitrary, so is deciding what constitutes a 

real and complete sex change surgery. Internationally, there is no standard operation or recognized definition of 

completed surgery.77 Sex surgery may or may not include removal of internal reproductive organs, construction of vagina 

for transwomen, and mastectomy, phalloplasty or metoidioplasty for transmen. A transgender individual might undergo 

surgical breast construction and inject hormones; she might appear female but still keep her penis; or a transgender 

individual might undergo surgical breast reduction and inject hormones; he might appear male but still keep his uterus 

and vagina. According to the IRI’s genital reductionist ideology, however, these surgeries would not be sufficient for 

changing social and legal sex because the original masculine or feminine external genitalia remains in place. This 

prerequisite for genital surgery is totally arbitrary, however, because there is no logical reason as to why the accident of 

having a penis or a vagina should prevent one from fully experiencing what it is like to live the life of a woman and/or a 

man.78 To legitimize this arbitrary requirement, however, the IRI’s religious authorities propagandize a stereotypical 

genitally-oriented definition of transsexuality; they define the transsexual as someone who must be fixated on having the 

“right” genitals [i.e., the genitals of the opposite sex]. While this definition certainly holds true for some transsexual 

                                                
74 Harper Jean Tobin, “Against the Surgical Requirement for Change of Legal Sex,” Case Western Reserve Journal for International 
Law 28, no. 2 (2006): 412.  
 
75 Harper Jean Tobin, “Against the Surgical Requirement for Change of Legal Sex,” Case Western Reserve Journal for International 
Law 28, no. 2 (2006): 412.  
76 Michel Foucault, The History of Sexuality: An Introduction (London: Peregrine, 1984), 134.   
77 Harper Jean Tobin, “Against the Surgical Requirement for Change of Legal Sex,” Case Western Reserve Journal for International 
Law 28, no. 2 (2006): 415.  
78 Ruth Hubbord, “Gender and Genitals: Constructs of Sex and Gender,” in Current Concepts in Transgender Identity, ed. Dallas 
Denny (New York: Garland Publishing, Inc., 1998), 51. For information about transgender individuals who advocate this view, see, 
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never defined the surgical transformation of her male genitals as a significant aspect of her transformation.  
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individuals, there are many other transsexual and transgender individuals who do not regard genitalia as signifiers of 

their womanliness and/or manliness; they might consider themselves women with penises, men with vaginas, or simply 

non-gendered or multi-gendered individuals. There is, however, no room for such individuals in the IRI’s binary 

sex/gender paradigm. In this paradigm, fixation on having the genitals of the opposite sex makes one a bisexed patient 

who can be “cured”, but insistence on cross-dressing, becoming a social woman with male genitals, or a social man with 

female genitals immediately makes one a dangerous pervert subject to criminal punishment. As such, the Islamic 

Republic makes gender transgression unintelligible and criminal expect for those stuck in the “wrong bodies”. This narrow 

binary approach is echoed in the words of an ultra-conservative journalist from a pro-government radio station: 

When you are still a boy and you haven’t yet completed your operation to become a girl, the law, religion and custom 

does not allow you to dress as a girl. Once you’re given the official permit to have the operation, put it in your pocket and 

when the police stop you, pull it out and no one will then bother you... If you want to continue to dress like a girl but 

keep your male body, you are not a transsexual anymore; you are a transvestite; you may even be suspected of being a 

homosexual [meaning you have no right to complain about being policed, persecuted and punished]...so make up your 

mind. Either you want to be a man or a woman...it is my duty to know if someone is a man or a woman.79  

In the Islamic Republic of Iran, “gender troubled” individuals are, therefore, presented with only two mutually 

exclusive scenarios for experiencing cross-dressing, same-sex desire, and gender transgression; the first involves shame, 

silencing, violent persecution, criminalization and absolute lack of access to education and employment opportunities, 

while the second involves going under the knife in order to get the minimum entitlements every “normally gendered” 

individual has (e.g. the right to marry, study, work, and live in safety).80 Many individuals who live outside 

heteronormative sexual/gender relations, therefore, come to “choose”, seemingly willingly, the second scenario because 

“it is better,” as Tanaz Eshaghian, the director of the movie Be Like Others puts it, “to both feel and say to others, “No, 

I’m not filthy or someone you should look down on. I’m ill. This is a medical condition and it’s a scientific problem, not a 

moral one.””81 Transgender individuals are, therefore, forced to choose between an undesired and invasive surgical 

procedure and the legal rights and formal recognition appropriate to their gender. In an interview with the BBC, 

hojatulislam Kariminia states that “the right of transsexuals to change their gender is a human right.”82 We should 

perhaps remind this hojatulislam and his other “concerned” colleagues in the IRI that putting a surgical requirement for 

                                                
79 Be Like Others, directed by Tanaz Eshaghian (Iran, 2008).  
80 It should be noted though that surgery does not necessarily guarantee the ability to practice these rights. Reasons abound: 
bureaucratic obstacles, particularly in small towns and rural areas, which prevent transpersons from getting new birth certificates; 
widespread social discrimination against individuals whose trans-status is discovered; and lack of supportive family and social 
networks that leads to a never ending cycle of poverty and coerces transpersons into sex trade. Part III will discuss some of these 
problems in greater detail. For more information, watch Be Like Others, directed by Tanaz Eshaghian (Iran, 2008).  
81 Be Like Others   
82 Frances Harrison, “Iran’s sex-change operations,” BBC Newsnight, January 5, 2005.  
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gender transition is itself a violation of an individual’s human right not only to gender recognition but also to bodily 

integrity. Having the right to sex change surgery is, of course, essential because there are many transsexual individuals 

who cannot lead a peaceful and successful life without obtaining surgery. But, mandating surgery as a requirement for 

gender transition is a clear violation of the human right to gender recognition because there are also many transsexual 

and transgender individuals who do not/cannot seek surgery due to medical conditions (e.g. hepatitis C, clotting 

disorders, AIDS, etc.), financial constraints, fear of medical complications (e.g. infections, diminished sensation, urinary 

problems, painful recovery, etc.), religious belief or simply due to personal choice. Moreover, coercing individuals into 

major surgical operations that they otherwise would not have violates their right to bodily integrity, which is recognized 

and protected as a fundamental human right by international conventions.83 By making surgery a prerequisite for gender 

recognition, the Islamic Republic, in effect, forces transsexual and transgender individuals to forgo one basic right to 

enjoy another. As Harper Jean Tobin writes, “putting this choice to individuals amounts to forcing them under the 

scalpel.”84 

 The IRI’s clerics and authorities pride themselves on their willingness to recognize the human right of post-

operative transsexuals to gender recognition, something they proudly claim many Western European countries do not 

do.85 We should perhaps inform these authorities of strong anti-discrimination legislations that exist in a variety of 

Western jurisdictions for protecting transsexual and transgender individuals, regardless of their surgical status, from 

harassment, assault and employment discrimination. We should also draw their attention to recent developments in 

several Western jurisdictions that allow individuals to obtain legal recognition of their gender reassignment regardless of 

whether they have had surgery or not.86 The IRI’s surgical requirement is, therefore, a cruel rule that is about anything 

but respecting one’s human right to freely change/define one’s own gender/sexual identity. It might undermine the 

problematic notion that maleness or femaleness is determined, once and forever, by birth sex; but it rigorously maintains 

the dichotomous sex/gender framework that is the very root of anxiety and agony for many transpersons. As such, it 

supports the IRI’s larger apparatus of gender that works toward producing governmentable gender dimorphic 

heterosexual citizens. 

B. Psycho-Medical Treatments of Transsexuality  

                                                
83 Harper Jean Tobin, “Against the Surgical Requirement for Change of Legal Sex,” Case Western Reserve Journal for International 
Law 28, no. 2 (2006): 427-28. 
84 Harper Jean Tobin, “Against the Surgical Requirement for Change of Legal Sex,” Case Western Reserve Journal for International 
Law 28, no. 2 (2006): 428.   
85 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. 
86 One example would be the 2004 United Kingdom’s Gender Recognition Act that removed the surgical requirement for legal gender 
transition and recognized that such a requirement can only result in unequal treatment and real harm to transsexual and transgender 

individuals’ lives and human rights.  
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In the Islamic Republic of Iran, earlier practices such as violent persecution and criminalization of transsexual and 

transgender individuals are being slowly replaced by “enlightened” and “benevolent” policing and “therapeutic” practices 

of psychiatrists, psychologists and surgeons. These psycho-medical gender experts are gradually turning into a new 

powerful police force that works along with traditional governmental and civilian gender police forces to maintain the 

heteronormative dimorphic norms of the IRI. These official gender experts, like the IRI’s clerics, pride themselves on 

their “enlightened”, “scientific” view of “gender troubles” and their correlative “benevolent” approach to “gender 

troubled” individuals. According to them, “gender troubled” individuals must not be persecuted, shamed, silenced and 

abhorred because they suffer from mental “disorders” over which they have no control. These experts charge themselves 

with identifying the etiology of these gender “disorders,” and with developing socio-medical models for the prevention, 

identification and rehabilitation of these “disorders” in “gender troubled” children, adolescents, and adults. This section 

discusses and critiques the preoccupations of these experts with issues concerning gender order and disorder, and 

demonstrates how they are grounded in the beliefs and biases these gender experts share with the wider 

heteronormative culture of which they are a part.  

In the Islamic Republic of Iran, the psycho-medical literature on gender and sexuality is generally informed by 

cultural notions that understand sex, gender and sexuality in a circular manner. In general, this literature defines sex 

(jensiat) as chromosomal, gonadal, genital and hormonal characteristics that in “natural” circumstances unite to make an 

individual either male or female; it assumes that this sex, in “natural” circumstances, is always genitally signified. This 

literature then defines gender (hoviat-e jensi) as psychological and social attributes and behaviours, specified as 

masculine or feminine, which individuals develop as a result of this biological/genital sex. The lore generally accepted in 

this psycho-medical literature is that, for a “healthy” and “coherent” gender identity, children with a penis must firmly 

identify as a boy and children with a vagina must firmly identify as a girl by the time they are about age two or three. 

This literature emphasizes, however, that in order for this elementary gender identity to develop fully, children must also 

receive appropriate gender dimorphic upbringing throughout their childhood and teenage years. Embedded and 

unquestioned in this general developmental formulation from genitalia to gender is the assumption that gendered identity 

is the core truth of every healthy individual that must express itself in a consistent, sex-dimorphic way. This gendered 

identity is supposed to remain constant for one’s entire life and express itself in one’s gender role (naghsh-e jensi) (e.g., 

personality, patterns of communication, modes of cognition, emotions, interests, hobbies and aspirations) and sexuality 

(majmoe-ye gerayeshat va raftarha-ye jensi). Sexuality is specifically emphasized as one’s means to express one’s 

gendered identity in a “proper” (i.e., dimorphic and heterosexual) manner; “healthy” men with masculine traits are 

supposed to desire women, and “healthy” women with feminine traits are supposed to desire men. Heterosexual desire 

is, therefore, presumed, where presumably only opposites (should) attract. The IRI’s psycho-medical literature on 
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sex/gender, therefore, follows and reinforces cultural beliefs that uncritically assume genital sex is a predicator of gender 

identity and that gender identity is a predicator of sexual orientation. As such, this literature frames situations where 

these categories of sex, gender and sexuality do not map on to one another or simply become non-dichotomous as cases 

of disease, disorder, psychopathology or maladoption to moral norms and values (i.e., moral/ sexual perversion). When it 

comes to sex, it explains traces of non-dimorphism as genetic abnormalities and ambiguities that must be “corrected” 

and/or removed by medical interventions. When it comes to gender, it explains signs of non-dimorphism as 

psychopathologies that are in need of behavioural, hormonal and surgical “therapies.” When it comes to sexuality, it 

explains non-heterosexual desires and acts as cases of moral/sexual perversion that must be monitored, policed, 

suppressed and punished. Below I examine in greater detail how this psycho-medical literature engages in such blatant 

naturalization of gender dimorphism and conflation of discourses on pathology, criminality and gender/sexuality.87  Let us 

being with several quotes; 

• Gender identity is a psychological state that reflects one’s feeling of maleness or femaleness. It refers to a series of 

attitudes, behaviour patterns and other factors that are related to masculinity or femininity…an individual with a 

healthy gender identity can firmly say whether he/she is a man or a woman. 

• At the beginning…children do not realize that sex/gender is an unchanging characteristic of an individual.  The 

earliest stage of gender identity formation occurs around age two. At this age, children become able to identify 

themselves and others as a boy or a girl…around age three or four, they realize that if one is a man or a woman at 

present, he/she was also a man or a woman in the past and will still be a man or a woman in future…around age 

five, they come to understand that being sexed/gendered is a fundamental and unchanging aspect of one’s identity. 

After that, they slowly enter into society, and by going to school and facing sex segregation, their gender identity 

develops and finds greater stability. Gradually, through adopting gender-specific roles and behaviours, they learn 

who they are and where they stand.  

• Parents must immediately refer to a psychologist as soon as they notice even a minor [gender] atypical behaviour in 

their child. For example, parents must not be indifferent toward a little boy who goes after girlish plays and shows 

reluctance to play with male-type toys. Perhaps, such attentions and early treatments could prevent a disaster from 

happening.  

The above quotes capture the main principles that are endorsed by the IRI’s psycho-medical literature on gender and 

(trans) sexuality, which are 

1. A healthy gender identity is one that is sex-dimorphic, singular and invariant across one’s life. As such, transgender 

                                                
87 Morgan 309 – Picture of Mythic Gender/Sexual Dimorphism  
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and transsexual individuals who live non-dimorphic multigendered bodies and identities are robbed of their gender 

identity. Their (trans) gender identity is described as a mental disorder and as a disturbance in their sex and gender role 

orientation rather than as one among many human possibilities of determining one’s gender identity for oneself. Dr. Hadi 

Mo’tamedi, the executive director of the Welfare Organization’s Office of Social Harms (daftar-e asibha-ye ejtemayee-e 

sazman-e behzisti), for example, says:  

Those with Gender Identity Disorder are confused about their gender role …Genetically, biologically and anatomically, 

they belong to one sex/gender but psychologically and emotionally they have the gender identity of the opposite sex…As 

a result, they feel confused about their social role. 

Dr. Bahram Mir-Jalali adds:  

Transsexuals are innocent people who have to endure the worst possible agony in their prisonlike bodies…those of them 

who cannot save themselves [through surgery] become isolated and suicidal.  

It is important to scrutinize and problematize this pathologizing language that has come to embody the transsexual 

“syndrome” in the IRI. This language situates transsexuality in the realm of confusion, unhappiness, depression, isolation, 

impairment, disaster and maldevelopment without ever critically asking where all these come from. It often presumes 

that transpersons feel confusion, distress and impairment because they are in the wrong body; as such, it implies that 

converting to the “opposite” sex with its new gender norms will make transpersons feel much better. It never asks 

“whether there is a problem with the gender norms that it takes as fixed and intransigent, whether these norms 

themselves produce distress and discomfort, whether they impede one’s ability to function, and whether they generate 

sources of suffering for some people or many people.” Indeed, do the feelings of confusion, depression and isolation 

signify the presence of an internal pathology and disorder? Or do they, rather, represent the cost sex and gender 

minorities must pay for experiencing and expressing certain kinds of desires and identities? The psycho-medical gender 

experts of the IRI refuse to entertain these critical questions. Instead, they domesticate these negative feelings that are 

largely caused by rigid social norms, claiming that “it is the person’s own preoccupation with cross-gender wishes that 

often interferes with ordinary activities and ends up in situations of social isolation.” As such they acknowledge dimorphic 

gender identities as the carnal and psychological integrating principle for normal, healthy persons, and “prove” the 

urgency of preventing and treating non-dimorphic desires and identities in children, adolescents and adults.  

2. Since childhood gender disorders often act as precursors to more serious adult-onset, full-blown gender disorders and 
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dangerous gender pathologies, all parents bear high levels of responsibility for policing children for gender disorders.88 

According to the IRI’s gender experts, maximum attention must be directed to children who display any gender atypical 

behaviour because this could help prevent adult transsexuality. Dr. Alireza Kahani, for example, states: 

Prevention is the best treatment for individuals who desire sex change...parents must engage in rigorous surveillance of 

their child’s activities, emotions, mentality and personality. If they observe that their child demonstrates a preference for 

the toys, clothes and activities of the opposite sex, they must take preventative measures and refer to a psychologist or a 

psychiatrist before their child enters elementary school.89  

Dr. Firouzeh Rayisi similarly states: 

Parental indifference toward a boy’s feminine behaviour in his early childhood...can contribute to the development of 

transsexuality in him.90 

Maryam Hatoon Molkara adds: 

Parents must immediately refer to a psychologist as soon as they notice even a minor [gender] atypical behaviour in their 

child. For example, parents must not be indifferent toward a little boy who goes after girlish plays and shows reluctance 

to play with male-type toys. Perhaps, such attentions and early treatments could prevent a disaster from happening.91  

Ironically, however, the overwhelming majority of children who display gender atypical behaviour do not become 

transsexual.92 The IRI’s gender experts weld together a child’s nonconforming gender role behaviour and transsexuality 

as if one were a typical, “across the life cycle,” logical outcome of the other when  in reality there exist no studies to 

confirm this claim.93  

 The IRI’s gender experts give considerable urgency to the identification of “gender identity disorders” (GID) in 

children so that they can be rehabilitated into the gender euphoric individuals that society desires before it gets too late. 

As such, these experts have developed extensive guidelines for the “diagnosis” and “treatment” of GID in children. 

According to these guidelines, which rely on the Diagnostic and Statistical Manual (DSM) of the American Psychiatric 

Association (APA), children can be “diagnosed” with GID when they manifest four or more of the following symptoms:  

1) repeatedly stated desire to be, or insistence that he or she is, the other sex; 
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2) in boys, preference for cross-dressing or simulating female attire; in girls, insistence on wearing only 

stereotypical masculine clothing;   

3) strong and persistent preferences for cross-sex roles in make-believe play or persistent fantasies of being the 

other sex; 

4) intense desire to participate in the stereotypical games and pastimes of the other sex; 

5) strong preferences for playmates of the other sex.94 

According to these guidelines, a child can, therefore, be “diagnosed” with GID even when he or she has not explicitly 

stated “the desire to be, or that he or she is or will be, the opposite sex.” This is despite the fact that the desire to 

transform to the opposite sex was the most primary feature of the “diagnosis” when it first appeared in 1980.95 The IRI’s 

gender experts conveniently assume that the desire is behind those gender atypical practices even when the child does 

not state it explicitly. In other words, they assume that a child’s gender atypical behaviour signifies his or her current 

and/or future sense of inappropriateness in his or her body when the correlations between these two are murky at best; 

we cannot predict a child’s current, let alone future, feeling toward his or her body based on his or her favourite toys, 

clothes and activities! 

The IRI’s gender experts often list aversion toward normative feminine clothing, interests in boys as playmates, 

desire to participate in contact sports and boyhood games, rejection of urinating in a sitting position, aversion toward 

menstruation and growing breasts, and obsession with growing a penis, as the common symptoms of GID in girls.96 What 

do these people really think of when they decide to equate a girl who is intensely distressed with her body with a girl who 

asserts her freedom to engage in activities traditionally denied to women? They are, in effect, giving an equal 

pathological weight to a girl who believes she will grow a penis and a girl who refuses to wear dresses or display 

stereotypically feminine mannerisms. As such, they allow themselves to easily pathologize girls who resist gendered 

codes of behaviour and appearance as GID “patient” who suffer from a sense of inappropriateness in the gender role of 

their sex.  Why there are certain gender codes of appearance and conduct for the sexes and why these codes are 

assumed to emanate from the body itself are critical questions that are conveniently ignored.  

The IRI’s gender experts make similar assumptions in their guidelines on how to identify GID in boys. Once 

again, they put feelings of disgust toward one’s penis or testes beside preference for dressing in girls’ or women’s 

clothes, improvisation of such items with available materials, fascination with female-type dolls, and aversion toward 

rough and tumble play.97 One should truly wonder how these official gender experts come to equate intense feelings of 
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body dysphoria with practices that demonstrate a little child’s sense of play, agency, and possibility. These experts seek 

to establish gender as a set of fixed and conventional norms that directly emanate from one’s sex/body even as they 

keep providing us with evidence to the contrary. They attempt to establish gender as a pre-discursive biological identity, 

assigned at birth, with which a child has either a feeling of discomfort and distress or a sense of comfort and being at 

peace. But this very notion of assigned sex/gender implies that sex/gender “is socially produced and relayed, that it 

comes to us not merely as a private reflection that each of us makes about ourselves but as a critical interrogation that 

each of us makes of a social category assigned to us that exceeds us in its generality and power.”98 Gender identity is 

not, in other words, a pre-discursive entity, prior to culture, on which culture simply acts; it is rather an effect of 

discursive practices, a product of regulatory practices that generate coherent identities through the matrix of coherent 

gender norms.99 So, as Judith Butler writes, “there is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is 

performatively constituted by the very “expressions” that are said to be its results.”100 “The cultural matrix through which 

gender identity has become intelligible requires that certain kinds of “identities” cannot “exist”- that is, those in which 

gender does not follow from sex and those in which the practices of desire do not “follow” from either sex or gender.”101  

But such gender identities that fail to conform to dimorphically-defined gendered norms have always existed; so the 

normatively gender-dimorphic cultural matrix has no option but to (dis)regard these non-conforming identities as 

“developmental failures or logical impossibilities.”102 It should do so or it loses its rationale for the binary regulation of 

gender/sexual identities and the maintenance of heterosexual, patriarchal hegemonies.103  

3. Maximum attention must be directed to the recognition and study of the causes of “developmental failures” in gender 

behaviour, desires, and forms of self-identification.   

This in effect means that a little girl or a boy can be “diagnosed” with a gender identity disorder without having even 

stated the desire to be the opposite sex. Any non-conforming gender role behaviour in a boy from reluctance to play 

roughly with “boy” toys or in “boy” games 

Maximum attention must be directed to “gender troubled” individuals so that these people can be rehabilitated into the 

gender euphoric and productive individuals that they really want to be and that society desires.  

For most, the binary male/female model is the theoretical starting point.  

Like their government, average Iranians believe sex, gender and sexuality are circularly connected. They think 
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that there exist only two polarized (i.e., dimorphic and mutually exclusive) gender identities – man and woman – and that 

each and every individual has one, and only one, of these two identities. In their view, one’s external genitalia is 

supposed to signify this sex/gender identity; this identity is supposed to remain constant for one’s entire life and express 

itself in one’s personality, modes of cognition, emotional life, patterns of communication, sexuality and any other 

personal behaviour. Sexuality is specifically emphasized as one’s means to express one’s gender identity in a “proper” 

(i.e., dimorphic and heterosexual) manner. Average Iranians, therefore, expect all individuals to organize their erotic, 

sexual, reproductive, domestic and social lives dimorphically and heterosexually (with masculine men being preferably 

dominant and feminine women being preferably submissive); they label those who fail to do so  “gender troubled,”  

regard them with fear and aversion, and demonize, suppress and punish them consequently. 

Today, the State Medical Office (pezeshky-e ghanooni) refers individuals who seek sex transition to government-

approved psychotherapists for psychological tests and assessments. These psychotherapists hold private sessions with 

these individuals for a period of six months in order to ensure that there are serious medical and psychiatric reasons for 

seeking sex- 

This circular understanding of sex, gender and sexuality has distinct implications for the problematic of violence against 

individuals who express gender non-conformity or same-sex desire. Male-bodied transpersons who express gender non-

conformity are assaulted and called hamjensbaz (a pejorative term for referring to homosexual men) regardless of how 

they define their sexual orientation; they may or may not be gay, but they are called hamjensbaz just because they do 

not fulfill their expected gender role, and exhibit mannerisms that are considered “effeminate.” The use of such a 

pejorative name against transpersons suggests what the public imagines a gay man to look like: a man whose gender 

presentation is not “manly” when in fact, many gay men can and do have a “heterosexual look.” Gender and sexuality, 

thus, get confused. One’s gender presentation is presumed to reflect one’s sexual orientation and one’s sexual orientation 

is presumed to affect one’s gender presentation; gender is used as a cue to ascertain sexual identity. This collapsing of 

gender and sexuality has distinct implications for transpersons and homosexuals. Transpersons are perceived of as being 

“homosexual” and are demonized and punished as such when in reality many of them might not even identify as 

homosexual; in turn homosexuals are tacitly pressured to seek hormonal and surgical sex/gender transformation when in 

reality many of them might not be genuinely transsexual. 
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 تدر ماھی که گذش

 

 ن آغاز شد و سال تحصيلی جدید در ایرا •

 ایران محکوم به اعدام شد نوجوان ھمجنسگرا در •

 نظر رئيس جمھور ایران در مورد ھمجنسگراھا عوض شد •

 ھمجنسگراھا و دوجنسگونه ھا ھمسایه ھای ما ھستند •

 از ازدواج ھمجنسگراھا حمایت می کند  ين خودباراک اوباما در تور تبليغاتی کمپ •

 تظاھرات عليه رئيس جمھور ایران برای اعدام نوجوان ھا •

 در آستانه ی سال تحصيلی جدید، طرح محدود کردن پذیرش دختران دانشجو در دانشگاه شھر محل اقامت •

 ویان بھایی خبر دادمجموعه ی فعاالن حقوق بشر در ایران از ترفند تازه برای ممانعت از تحصيل دانشج •

 تکنولوژی مدرن در خدمت پناھجویان کانادا •

  آذربایجان ایر گفته بود بابی را به آذربایجان برنخواھد گرداند •

 خانه امن برای دگرباشان عراق   •

 برای حمایت دگرباشان جنسی مسلمان، بنياد سالم •

 گی نيوز اولين و جامع ترین وبالگ خبری ایرانی •

  ز آغاز پایي درروزنگار ھنر   •
 

  . برای دانش آموزان و دانشجویان و معلمانشان پربار و شاد باشدسال تحصيلی جدید  •

 گویانيوز -تحصيل در باره تجمع روز گذشته دانشجويان محروم از ادامه تحصيل طالعيه انجمن حاميان حقا •
مکرر به مراکز مختلف، پاسخ  مھر ماه تعدادی از دانشجويانی که به رغم چند ماه مراجعات ٢شنبه  صبح سه ١٠ساعت 

درستی در خصوص علت محروم شدنشان از حق ادامه تحصيل دريافت نکرده بودند جلوی ساختمان وزارت علوم، تحقيقات و 

  .آوری اطالعات، تجمعی اعتراضی را بر پا نمودند فن
 16نعمت صفوي نوجوان اردبيلي در سن . فعاالن حقوق بشر در ايران. ایران محکوم به اعدام شد وان ھمجنسگرا درنوج •

محاکمه در دادگاه اطفال از سوي دادگستري اردبيل به اعدام محکوم گرديد  سالگي به دليل ھمجنسگرايي بازداشت و پس از
مي باشند، اين نوجوان مدتي را  1368آقاي صفوي متولد سال  .مي بردماه است که در بازداشت به سر  30مدت  وي اکنون. 

پس از  .ميشود ، سپس بندھاي اطفال به سر برده است و اکنون در بند جوانان زندان اردبيل نگھداري در کانون اصالح و تربيت
ه ديوان عالي کشور ارسال گرديده تائيد نھايي ب صدور حکم اعدام براي نامبرده از سوي دادگستري اردبيل ، حکم مذکور براي

ساله در شھرستان  18" پور لقمان حمزه"ساله و  19" حمزه چاوي"در بھمن ماه سال گذشته نيز دوجوان به نامھاي  .است
 .آخرين وضعيت آنان اطالعي در دست نيست سردشت به دليل ھمجنسگرايي بازداشت گرديده بودند که از

در این مصاحبه، وضعيت . بی بی سی –مصاحبه با لری کينگ، سی ان ان  احمدی نژاد رئيس جمھور ایران در •
حقوق بشر در ایران نيز مطرح شد و مصاحبه گر از آقای احمدی نژاد در مورد تعقيب و مجازات ھمجنسگرایان در جمھوری 

و عموم مردم ایران از  در ایران، این کار، کار خيلی زشتی محسوب می شود"آقای احمدی نژاد گفت که . اسالمی سئوال کرد
و ادامه داد که ھمجنسگرایی در دین اسالم منع شده و ایران نيز قوانينی عليه ھمجنسگرایی دارد که . آن بدشان می آید

رئيس جمھور . ھفتاد سال پيش و قبل از انقالب اسالمی وضع شده است و ھمجنسگرایان از این قوانين تخطی می کنند
و " ھيچکس در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی کند اما اگر عمومی باشد، دخالت می کنيم"ایران در عين حال گفت که 

رئيس جمھور ایران در پاسخ به سئوالی در مورد  "آیا شما نگران ھفتاد ميليون مردم ایران ھستيد یا چند ھمجنس باز؟"افزود 
حمله بدترین کاری است "گرانی ندارد و افزود که حمله احتمالی آمریکا به تاسيسات ھسته ای ایران گفت که در این مورد ن

فکر می کنيم در آمریکا آدم ھای منطقی به "محمود احمدی نژاد در توجيه نظر خود افزود   ".که ممکن است آمریکا انجام دھد
   ".اندازه کافی وجود دارند، که اجازه حمله به ایران را نخواھند داد

ھفت شب این شعار ساده پيام رھبران مذھبی عضو . ای ما ھستندھمجنسگراھا و دوجنسگونه ھا ھمسایه ھ •
جی بيکر، یکی از . سپتامبر برگزار می شود است 21تا  14، که از 2008در سال حقوق برابر برای حمایت از استریت 

می کنيم، به عنوان یک مسيحی اگر ما از تعليمات مسيح در دوست داشتن ھمسایه مان پيروی : رھبران این گروه می گوید
در طول این ." باید بدانيم که ھمه ی ھمسایه ھای ما، ھمسایه ھای ما ھستند و باید با آنھا با عشق و احترام برخورد کنيم

ھفت شب ھفت شب، کليساھایی در شھرھای نظير بروکلين، نيویورک، سوپریور، دانویل، مدستو، دنور، و پورتلند از 
مه این است که توجه و حمایت جامعه ی دگرجنسگرا را به ضرورت برابری حقوق ھدف این برنا. حمایت می کننداستریت 

خانواده ھای استریت که با این شعار موافق اند در طول این ھفت شب چراغی را . برای جامعه ی دگرباش جنسی جلب کند
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  .بر سر در خانه شان روشن نگه می دارند

، پروژه ی 8از پروپ  شعار اعتقاد، خانواده، و ارزشھا حرکت می کند باراک اوباما در تور تبليغاتی کمپين خود، که با •

  .ازدواج ھمجنسگراھا نيز حمایت می کند

ھمزمان با شرکت رئيس جمھور ایران، در نشست عمومی سازمان ملل متحد، تظاھراتی از جانب جمعيتی از  •

سپتامبر در داگ  23این راھپيمایی روز  .امریکایيان برای اعتراض به آقای احمدی نژاد برگزار خواھد شد -ایرانی

برگزار کننده ی این . ھامرزوولد نيویورک واقع خواھد شد تارئيس جمھور ایران را به خاطر نقض حقوق بشر به چالش بکشد

مراسم نازنين افشار جم، فعال حقوق بشر و ملکه زیبایی سابق کانادا است و پيشاپيش راھپيمایان دیوار شرم این پرسش را 

  کودکان را چرا می کشی؟: ر مقابل احمدی نژاد می گذاردد

روزنامه اعتماد از قول یکی از اعضای کميسيون آموزش مجلس در تشریح طرح الزام در آستانه ی سال تحصيلی جدید  •

لس دانشگاه ھا به پذیرش دانشجویان دختر در محلی که سکونت می کنند، گفت، تالش می کنيم این طرح را در پایيز در مج

نماینده ی بابل در مورد این محدودیت . اطالع رسانی کنيم 88به نتيجه برسانيم و به مردم نيز اطالع رسانی کنيم برای کنکور 

تازه ی جنسيتی گفت، منتھا اگر قرار باشد برای دختران فرصت سوزی شود یا عدالت آموزشی در خطر بيفتد، دختران حق 

و این در حالی است که ساز و کار پذیرش دانشجو با توجه .  ایجاد عدالت آموزشی استاعتراض دارند اما این طراح در جھت 

  . به اعمال سھميه بندی جنسيتی در کنکور از نگاه فعاالن حقوق زن غير عادالنه  است

امسال با ترفند جدیدی برای جوانان بھایی : در سایت رسمی خود نوشتمجموعه ی فعاالن حقوق بشر در ایران  •

گزينه براي انتخاب وجود  5بت نام دانشگاه اينترنتي است و در قسمت مذھب  .ت از تحصيل در دانشگاه روبرو شدندممانع

در صورتي که داوطلب ھيچ يک از اين گزينه ھا را . مي باشد "شيعه، سني، مسيحي، زرتشتي و کليمي"دارد که شامل 

اصل سوم قانون اساسي و نيز اصول  9و  3،14وضوع مغاير با بند اين م! انتخاب نکند ثبت نام براي او غيرممکن خواھد بود

  .قانون اساسي است 30و  20، 14،19

ھمه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و " : :براي مثال به اصل بيستم قانون اساسي توجه کنيد

با توجه به اين ترفند ." با رعايت موازين اسالم برخوردارند از ھمه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي

در افرادي خالصه مي شود که داراي پنج عقيده ي ذکر شده در فرم ثبت نام دانشگاه " ھمه افراد ملت اعم از زن و مرد"جديد 

ان عقيده در اين آيين وجود با توجه به اصول و احکام ديانت بھايي، کتم! ھا مي باشند و در غير اين صورت حق تحصيل ندارند

  .ندارد و اين انتخاب تستي و اجباري بھاييان را مجبور به انجام عملي بر خالف احکام و معتقدات آنان مي نمايد

، وکيل پناھجویان دگرباش در کانادا، در مصاحبه با کانادین الفاروق خاکی. تکنولوژی مدرن در خدمت پناھجویان کانادا •

ثبات گی و لزبين بودن موکلينم از فيس بوک استفاده می کنم چون در بسياری از کشورھا مردم اجازه پرس می گوید، برای ا

ندارند ھویت جنسی خود را در زندگی روزمره آشکار کنند اما در فيس بوک خيلی از اطالعات الزم، مثل عکس، خاطرات، و 

اثبات ھویت جنسی در دادگاه برای پناھجویان بسيار . مطالبی در مورد زندگی خصوصی و پارتنرھاشان را منتشر می کنند

دشوار است زیرا معموال کسی مدرک قابل ارائه ندارد و به ھمين دليل ھر چيزی که به تعيين ھویت کمک کند، نامه از 

خيلی از . خانواده، عکس و حتی عضویت در سایت ھای ویژه ی دگرباشان، می تواند برای ارائه به دادگاه مفيد باشد

ناھجویانی که به اسم گی و لزبين وارد کانادا می شوند به خاطر کمبود مدارک قابل قبول در دادگاه پذیرفته نمی شوند و در پ

الفاروق خاکی می گوید به موکلين خود توصيه می کند ھر چيزی را که نشانی از . نتيجه به کشور مبداء بازگردانده می شوند

یا ایميل ھایی که با دوست یا پارتنرھای خود و بدل کرده اند را در اختيار مأموران اداره ھویت جنسی آن ھا دارد، مثل عکس و 

  .ی مھاجرت و دادگاه پناھندگی بگذارند تا آنھا از روی این مدارک بتوانند در مورد صحت ادعای پناھجو نظر بدھند

که برای حمایت از باباخان، پناھجوی کمپينی  .آذربایجان ایر گفته است بابی را به آذربایجان برنخواھد گرداند •

. آذربایجانی در انگلستان تشکيل شده بود شرکت ھواپيمایی را راضی کرد تا از سوار کردن او به ھواپيما خودداری کند

آذربایجان ایرالین گفته است به دليل خطری که برای او در بازگشت به کشورش وجود دارد او را در ميان مسافران خود جا 

اما یکی از فعاالن این کمپين می گوید به گفته ی شرکت ھواپيمایی نمی شود اطمينان کرد زیرا شرکت ھای . داد نخواھد

ھواپيمایی برای ساکت کردن سيل معترضين به دیپورت پناھجویان که با ایميل و تلفن با این شرکت در تماس ھستند متوسل 

ھمجنسگرایی را قانونی اعالم کرد با وجود این ھنوز یک کشور  2000کشور آذربایجان در سال . به ھر دروغی می شوند
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ساله  49باباخان . اسالمی است و جامعه ای محافظه کار دارد و ھمجنگسرایی در این کشور ھنوز تابو به شمار می آید

به  2006او در سال . است و شاعری است با معروفيت جھانی که پخش آثارش در کشور خود باعث تعقيب قانونی وی شد

سپتامبر به آذربایجان  20بابی بادالف روز شنبه . انگلستان رفت و تقاضای پناھندگی داد اما با تقاضای او موافقت نشده است

ھر دوی نفر . روز جمعه نيز پناھجوی دیگری نيز به نام باسکو نيومبی از انگلستان به اوگاندا برگردانده شد. برگردانده شد

  . ر خود از طرف دولت و خانواده ی خود در معرض خطر جانی ھستنددالیلی دارند که در کشو

مدتی است که در عراق گروھھای مسلمان افراطی دست به ربایش و قتل گی ھا می خانه امن برای دگرباشان عراق   •

ان یکی از ضروت ھای فوری برای جامعه ی جھانی دگرباشی حمایت و جمع آوری کمک مالی برای فعاالن اجتماع. زنند

دگرباش در عراق است تا از این راه به دیگر دگرباشان عراق که در معرض تعقيب و آزار و مرگ به دست پليس عراق و 

گروھھای نظامی بدر و صدر ھستند کمک رسانی کنند و خبر کشتارھای ھوموفوبيک را که چندی است در عراق شدت گرفته 

رف انتقال آن دسته از دگرباشانی که در شھرھای خود مورد تھدید قرار این کمک ھا ھمچنان به مص. به جھان بيرون برسانند

  . دارند به شھرھای دیگر و مناطق امن تر عراق و اسکان آنھا در خانه ھای امن، و تھيه غذا و دارو به کار خواھد رفت

ناھجویان دگرباش در ، وکيل پالفاروق خاکیبا تالش  1991، برای حمایت دگرباشان جنسی مسلمان در سال بنياد سالم •

. این بنياد که در چند شھر دیگر نيز فعال است، در کانادا اولين و دومين از نوع خود در دنيا است. شھر تورنتو تشکيل شد

الفاروق خاکی در تعدادی دیگر از جمعيت ھا و انجمن ھای مسلمان پيشرو در ميان بنيانگزاران و مدیران این تشکل ھاست 

با تبعيض جنسيتی، جنسی، خشونت خانوادگی  که با تالش گروه ھای مختلف جامعه ای جی بی تی در که با ھدف مبارزه 

  .تورنتو فعاليت می کنند

، حدود دویست نفر از اعضا و دوستان بنياد در سالنی در داون مراسم افطار سالمسپتامبر، سی ام شھریور، در  20در روز  •

م عالقمند است اسالم را با ضرورت ھای زمان حاضر نزدیک کند و اعتقادات مذھبی بنياد سال. تاون تورنتو دور ھم جمع شدند

اعضای سالم که ھمه مسلمان به دنيا آمده اند و به سنت ھای اسالمی نظير نماز خواندن . مردم را از قوانين مدنی جدا کند

ين شرع در مواردی با که اصول حقوق بشر مغایر و روزه گرفتن و دیگر مراسم عالقه و اعتقاد دارند، تصریح می کنند که با قوان

الفاروق، در سخنان خود پيش از آنکه حاضران به نماز افطار دعوت کند گفت که بخشی از سالن را فرش . است مخالف اند

یلی کرده اند و نمازگزاران مرد و زن، مثل رسم ھر ساله، کنار ھم نماز خواھند خواھند خواند و اگر کسی مایل نيست به دال

در مراسم سالم معموال . در کنار کسی که کنارش ایستاده است نماز بخواند، در گوشه ی دیگری از سالن نمازش را بخواند

خواندن اذان و امامت جماعت را گاھی مردھا و گاھی زن ھای مسلمان به عھده می گيرند و از ميان برداشتن تبعيض 

بنياد سالم مغایرتی ميان ھمجنسگرا بودن و مسلمان بودن نمی . استجنسيتی در مراسم مذھبی از برنامه ھای سالم 

بيند با توجه به این که مسلمان بودن را در رعایت سنت ھای انسانی و نه در قوانين جزایی اسالم می شناسد و با توجه به 

لين نماز جمعه در کانادا او 2007در سال . ضروت ھای زمان، به اصولی نظير تبعيض جنسيتی در ميان مسلمانان قائل نيست

به امامت زنی مسلمان، از نمونه فعاليت ھایی است که سالم و بنياد مسلمانان پيشرو در این کشور برای تغيير قوانين 

  .تبعيض گر اسالمی، دنبال می کنند

ست در انتخاب اولين و جامع ترین وبالگ خبری ایرانی است که در چند ماھه ی کوتاھی که شروع به کار کرده اگی نيوز  •

خبرھا و انتقال اخبار مھم و فراگير جھان جای خالی این اخبار در رسانه ھای داخلی و رسانه ھای رسمی جھانی را پر می 

گی فرھنگ ھنوز به اخبار داخلی و تأثير این اخبار در جامعه ی دگرباشی جنسی ایران به اندازه ای که ضروت دارد نمی . کند

  .پردازد

 .آغاز پایيز به تکميل برنامه ی اطالع رسانی از به روز کردن وبالگ ھا می پردازد روزنگار ھنر در •
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  سانه ھار

  

  

  مجله ی الکترونيکی ھمجنسگرایان ایرانی -  ماھا

Majaleh_maha@yahoo.com  

 

  نسگرایان ایرانی ماھنامه ی ادبی ھمج -  دلکده

delkadeh@gmail.com 

 

  انی نامه ی دگرباشان ایرفصل – رنگين کمان

majalehranginkaman@gmail.com 

  

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی  – چراغ

www.cheraq.irqo.org 

member@irqo.org 

 

   نشریه ی لزبين ھای ایرانی – ھمجنس من

hamjenseman@gmail.com 

 

  )واھد شدتوسط سازمان ایرکيو به صورت الکترونيکی منتشر خ(اولين مجله ی ھمجنسگرایان ایرانی   – ھومان

  

   ضيافت
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  تماس 

  )است  -7.5اختالف ساعت تورنتو با تھران ( 5451l 001 407 416 موقتا  :کانادا –شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 

  

  

                                 اعضای شورای دبيران سازمان   

 

  روشن برھان

  نياز سليمی

 ساقی قھرمان

  شاسام کو

  )شرکت در انتخابات حزب نيودمکرات تا مدتی در شورای دبيران ایرکيو حضور نخواھد داشت به خاطر(خاکی الفاروق 

                           


