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• چراغ در ويرايش مطالب رسيده آزاد است. 
• مسووليت معنوی نوشته های مجله بر عهده ی نويسندگان مطالب است.

• چراغ بيستم هر ماه مطالب خود را می بندد.
• برای ارايه ی مطلب در هر شماره، با دبير هر بخش، يا سردبير يا دبير هيات 

تحريريه ی مجله هماهنگ كنيد.
• سعی كنيد بدون هماهنگی قبلی برای مجله مطلبی كار نكنيد.
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سرمقاله
               حمید پرنیان

به  نيازی  هيچ  ديگر،  خواسته های جنبش،  و  مطالبات  و طرح ريزی  تداوم  اما 
تجربه ی ستم ندارد؛ بل كه بايد از سطح تجربه ی ستم فراتر رفته و مطالبات خود 
به  تنظيم كند كه وصول  را طوری  يعنی خواسته های اش  را سازمان دهی كند؛ 

آن ها ُشدنی دانسته شود.

را  خود  خواسته های  و  اهداف  نيست  نيازی  سبز  جنبش  با  همبستگی  برای 
فراموش كنيم يا فروبگذاريم شان و مرعوب يا مغلوب مطالبات )برخی می گويند 
اصالح طلبانه ی( سبز شويم. اما هر كسی نيک می داند كه خواسته های وی – 
اگر با خواسته های سبز فاصله ی نجومی هم داشته باشد – در پله های اول با 

خواسته های سبز هم پوشی و هم سويی دارد. 

اعتراض بنيادين به ديكتاتور، چه شاه باشد چه ولی فقيه چه »دكتر«. آيا اين 
– از نظر سياسی – حركتی به پيش نيست؟ آيا اين اعتراض چيزی مشكوک و 
مخالف خود را در خود پنهان كرده است؟ نه؛ اعتراض به استبداد واليت فقيه، 

اعتراض به همه ی استبدادهاست؛

اگر  استبداد هميشه روی ستوِن شناختِن دموكراسی شكل می گيرد؛  شناختن 
نيازها و  عليه حكومتی كه  نبودند هيچ گاه  مردم خواستار حكومتی دموكراتيک 
خواسته های دموكراتيک ايشان را ناديده می گيرد و نابود می كند نمی ايستادند و 

خواستار سرنگونی آن نمی شدند.

جنبش های اجتماعی هميشه ريشه در ستم هايی اجتماعی داشته اند كه برخی 
از اكثريت ستم ديده دردش را فرياد زدند و ستم ديدگان ديگر و نيز برابرخواهان و 
منصف انديشان را نيز به حضور ستم و نبوِد برابری آگاه كردند. اگر تجربه ی ستم 

نباشد هيچ جنبشی شكل نمی گيرد.

همجنسگرا  ايران  )»در  معروف اش  جمله ی  با  نيويورک  به  احمدی نژاد  رفتن 
نداريم«( گره خورده است. اما احمدی نژاد اين بار با دستانی – به زبان اصول گرايان 
– ُپر اما – همه می دانيم كه – پوشالی به نيويورک خواهد رفت؛ وی در كابينه ی 

خود يک نخستين وزيِر زن دارد. 

بنی اعتماد  رخشان  كه  فرصتی  )با  رضايی  محسن  و  موسوی  حسين  اگرچه 
را  احمدی نژاد  به صحنه ی عمومِی سياست،  زنان شان  آوردن  آورد(  با  به وجود 
وادار كردند كمی از سبعيت مردانه ی خود بكاهد، اما وجود يک »زن« در كابينه 
احمدی نژاد  كه  زنانی  باشد؛  زنان  مسائل  و  حقوق  به  توجه  نشانه ی  نمی تواند 
برگزيده بود »زن« هايی هستند كه انديشه شان – حتی اگر مردانه هم نباشد – در 
سامانه ی مردساالر جامعه ی سياسی ايراِن احمدی نژادی هيچ كاركرد سازنده  و 

پيش رويی ندارد.

روزنامه ی شرق توانست مجوزش را بگيرد و دوباره منتشر شود تا ديگر به مسائل 
همجنسگرايی نپردازد؛ بی گمان همه می دانيم كه چرا روزنامه ی شرق وقتی با 

ساقی قهرمان – يک چهره ی ادبی و همجنسگرا – گفتگو كرد بی درنگ بسته 
شد. آيا اين روزنامه  خواهد توانست يک بار ديگر از مركز اسالمِی انديشه و ادبيات 
گريزی – هرچند كوتاه-  به انديشه و ادبيات و فرهنگ حاشيه نشينان بزند؟ آيا با 
اين هزينه ی انسانی و مادی ای كه روزنامه ی شرق برای ساقی قهرمان پرداخت 
آيا هيچ رسانه ی ديگری به خودش جرات خواهد داد كه به سخنی سوای سخن 

مسلط و مستبد بپردازد؟ پاسخ روشن است اما بسيار دل خراش.

می گويند رمضان ماه مهمانی خداست؛ مهمانی – مانند همه ی امور فردی - 
امری شخصی است حتی اگر مهمانی خدا باشد و به هيچ كس ربطی ندارد كه چه 
كسی به مهمانِی شخصی چه كسی می رود؛ اميدوارم مهمانی خوبی بوده باشد و 

به تان خوش گذشته باشد.
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رويدادهاي ايران
به  انتصاب  از  آيت اهلل صادق الريجانی در صريح ترين موضع گيری خود پس 
تقلب«  واهی  »ادعای  را  انتخابات  نتايج  به  اعتراض ها  قضاييه،  قوه ی  رياست 

خواند و آن را به افراد قانون گريز نسبت داد.

رابرت گيبس، سخن گوی كاخ سفيد امروز گفت: ايران بايد به مسئوليت هاي اش 
عمل كند و به برنامه ی هسته ای پنهانی اش پايان دهد.

سازمان عفو بين الملل می گويد مقامات ايران بيش از اين كه به فكر تحقيقات 
كشف  صدد  در  باشند  بازداشت شدگان  جنسی  آزار  احتمال  درباره ی  بی طرفانه 

هويت اين افراد هستند.

هفدهم شهريورماه برابر بود با شصتمين روز بازداشت محمدعلی دادخواه، وكيل 
بازداشت  دوران  اسالمی،  جمهوری  مقررات  اساس  بر  دادگستری.  يک  پايه ی 
موقت اين حقوق دان پايان يافته و دادستان تهران موظف است پرونده ی او را 

تعيين تكليف كند.

نامه ی سرگشاده ی خود به رييس قوه ی قضاييه  از  مهدی كروبی در بخشی 
از دستور محرمانه ی سپاه به وزارت بهداشت پرده برداشت كه به گفته ی وی، 

پزشكان از تحويل مدارک پزشكی به مجروحين منع شده اند.

هيات ويژه ی قوه ی قضاييه ی جمهوری اسالمی با انتشار نتيجه ی بررسی های 
خود درباره ی آزار جنسی بازداشت شدگان وقايع اخير اعالم كرد مستندات مهدی 

كروبی در اين باره كامال »ساختگی« است.

روزنامه ی  يک  با  مصاحبه ای  در  ملی،  اعتماد  حزب  دبيركل  كروبی،  مهدی 
ايتاليايی گفته است كه اگر آيت اهلل خمينی زنده بود، نتيجه ی انتخابات رياست 

جمهوری ۲۲ خرداد را باطل اعالم می كرد.

ميرحسين  از  حمايت  كمپين  سخن گوی  و  مسئول  پور،  جاليی  محمدرضا 
موسوی كه در حوادث پس از انتخابات دستگير شده بود، با توديع ۲۰۰ ميليون 

تومان وثيقه از زندان آزاد شد.

امام جمعه ی موقت سنندج بامداد امروز بر اثر تيراندازی افراد ناشناس كشته 
شد.

از  روزنامه ها  سردبيران  با  شفاهی  تماس  در  ايران،  ملی  امنيت  عالی  شورای 
آن ها خواسته است از انتشار هرگونه اخباری در مورد ميرحسين موسوی و مهدی 

كروبی، دو نامزد اصال ح طلب انتخابات رياست جمهوری خودداری كنند.

با  گفت وگو  گونه  هر  انجام  از  ايرانی،  روزنامه نگار  شمس الواعظين،  ماشاءاهلل 
رسانه های فارسی زبان خارج از ايران منع شده است.

دانشجوی  می گويد  ايران  اسالمی  شورای  مجلس  آموزش  كميسيون  رئيس 
ستاره دار وجود ندارد. 

عليرضا بهشتی، فرزند محمد بهشتی از نزديكان آيت اهلل روح اهلل خمينی، مشاور 

ارشد ميرحسين موسوی و نماينده ی او در كميته پی گيری حقوق بازداشت شدگان 
اخير، شنبه شب پس از چهار روز بازداشت آزاد شد.

دفتر حقوقی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسالمی به سبب آن چه ايراد 
سخنان توهين آميز عنوان شده، از آيت اهلل العظمی يوسف صانعی، روحانی ارشد 

اصالح طلب شكايت كرده است.

آيت اهلل حسينعلی منتظری، از مراجع تقليد شيعه، با صدور اطالعيه ای خطاب به 
مراجع تقليد و حوزه های علميه از آن ها خواست اعتراض های خود به منكراتی را 

كه به نام دين و مذهب انجام می شود بيش تر كنند.

كرد  اعالم  سه شنبه  روز  شرق،  روزنامه ی  وكيل  طباطبائی،  علي زاده  محمود 
روزنامه ی  شد.  خواهد  منتشر  دوباره  قطعًا  و  شده  توقيف  رفع  روزنامه  اين  كه 
شرق پس از نزديک به چهار سال انتشار، در 15 مرداد 1386 به دليل چاپ يک 
بر  نظارت  هيأت  از سوی  كانادا،  مقيم  ايرانی  قهرمان، شاعر  با ساقی  مصاحبه 

مطبوعات توقيف شده بود.

برنامه  سر  بر  ايران  عليه  تازه  تحريم های  اعمال  امكان  می گويد،  روسيه 
هسته اي اش وجود دارد. 

را  منتظری  حسينعلی  آيت اهلل  نوه ی  سه  اسالمی  جمهوری  امنيتی  ماموران 
بازداشت كردند.

آيت اهلل صادق الريجانی رييس قوه ی قضاييه با تهديد مخالفان و معترضان 
به نتيجه ی انتخابات رياست جمهوری اعالم كرد دستگاه قضايی در مقابل به 

گفته ی وی اقدام های غيرقانونی و ادعاهای كذب می ايستد.

به  حمله  ممنوعيت  برای  پيشنهادی اش  طرح  تصويب  برای  ايران  تالش 
با عدم پشتيبانی كشورهای غيرمتعهد روبروشد و شكست  تأسيسات هسته ای، 

خورد.

در چهارمين سوءقصد سياسی يک هفته ی اخير در كردستان ايران، نماينده ی 
كشته  ناشناس  افراد  گلوله ی  به ضرب  رهبری  خبرگان  مجلس  در  استان  اين 

شد.

ديميتری مدوديف رئيس جمهوری روسيه از تصميم آمريكا برای كنارگذاشتن 
طرح ايجاد پايگاه های سپر دفاع موشكی در لهستان و جمهوری چک، استقبال 
كرده است. هم چنين آنگال مركل صدر اعظم آلمان از اين تصميم آمريكا استقبال 
كرد و گفت: اين تصميم يک نشانه ی خيلی اميدواركننده است و نشان می دهد ما 
می توانيم مشكالت خود با روسيه را حل كرده و برای مقابله با تهديد جمهوری 

اسالمی، يک جبهه ی متحد تشكيل دهيم.

با  اعتراضی هم زمان  تجمعات  برگزاری  درباره ی  داده شده  به رغم هشدارهای 
برگزاری راه پيمايی روز قدس، از تهران و ديگر شهرهای ايران خبر می رسد كه 
حاميان جنبش سبز و معترضان به نتايج انتخابات بار ديگر با حضور پرشمار در 

خيابان ها دست به تظاهرات زده اند.

از  روزنامه نگار ديگر  و  فعال سياسی  امنيتی جمهوری اسالمی چهار  مأموران 
بازداشت  را  محموديان  مهدی  و  موسوی نژاد  مهدی  پيرحسين لو،  علی  جمله 

كردند.
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محمود احمدی نژاد هولوكاست يا نسل كشی يهوديان اروپايی را يک افسانه و 
مقدمه ای دروغين برای ايجاد اسرائيل توصيف كرده است.

در جريان تظاهرات روز قدس در تهران، طرف داران تندروی دولت به ميرحسين 
موسوی، رهبر مخالف در ايران حمله كردند. ميرحسين موسوی به دنبال حمله ی 
افراد خشمگين، در حلقه ی محافظان و هواداران اش به سوی خودروی اش هدايت 
و مجبور به ترک گردهمآيی شد. محمد خاتمی، رئيس جمهوری پيشين نيز در 
گردهمآيی روز گذشته مورد حمله ی افراطيون قرار گرفت و به دنبال پاره شدن عبا 
و افتادن عمامه اش وادار به ترک گردهمآيی شد. از سويی هواداران مهدی كروبی 
كه هنگام حضور وی در گردهمآيی روز گذشته، او را از هر سو احاطه كرده بودند، 

شعارهايی به هواداری از وی سر دادند.

با اشاره به دستگيری علی  انتشار بيانيه ای  با  سازمان گزارش گران بدون مرز 
پيرحسين لو، نسبت به آزار وبالگ نويسان در ايران ابراز نگرانی كرد.
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روي دادهاي دگرباشان
سفر ساقي قهرمان)مدير سازمان دگرباشان جنسي ايراني( 

به اروپا و تركیه
 )O1( ساقی قهرمان سفر اتريش خود را با مصاحبه ای با راديو صدای اتريش
آغاز كرد و به سواالت باربارا لَدينسر در رابطه با حركت مردم ايران در »روزهای 

جاری« پاسخ داد.

سه شنبه ۹ اكتبر در شعرخوانی »آزادی بيان« برای جمعيتی از ايرانيان مقيم 
شعرخوانی  به  بيان  آزادی  و  ايران  ادبيات  به  عالقمند  اتريشی های  و  اتريش 
و  در خصوص همجنسگرايی  برنامه  در  به سواالت حاضران  و سپس  پرداخت 
حقوق انسانی و شهروندی همجنسگرايان پاسخ گفت. سواالت حاضران در برنامه 
زنان و  تفاوت های  و  بود  برای همجنسگرايان  ازدواج  با حق  ارتباط  بيش تر در 
مردان همجنسگرا با غيردگرباشان. اين گفتگو به زودی از روی نوار پياده شده و 

در شماره ی آينده چراغ منتشر می شود. 

روز پنجشنبه 11 اكتبر، حزب سبزهای اتريش ميزبان ساقی قهرمان بود. در اين 
برنامه كه بيش از چهار ساعت به طول انجاميد، مصاحبه ای زنده با حضور اعضای 
گروه های  اعضای  و  شهر،  شورای  مسووالن  پارلمان،  نمايندگان  سبز،  جنبش 

سياسی و اجتماعی وين، و ايرانيان مقيم وين، و ساقی قهرمان انجام شد. 

در اين نشست سواالت بی شمار در ارتباط با جنبش سبز، وضعيت جنبش زنان 
در ايران، شرايط زندگی همجنسگرايان و فعاالن جامعه ی همجنسگرايان داخل 
ايران، و نقطه نظرات زنان همجنسگرا و عدم تطابق مطالبات زنان همجنسگرا 
داد. كسری  پاسخ  آن ها  به  قهرمان  و ساقی  زنان مطرح شد  فعاالن جنبش  با 
خسروی، مترجم معتبر و محترم مقيم اتريش در طول برنامه سواالت مجری و 

پاسخ های ساقی قهرمان را به فارسی و اتريشی ترجمه می كرد.

سفر به وين با مالقات ساقی قهرمان به نمايندگی از سازمان دگرباشان جنسی 
ايران با دو تن از نمايندگان حزب سبزها پايان گرفت. نقطه ی روشن اين مالقات 
قول همكاری و حمايت از پناهجويان دگرباش جنسی ايرانی در تركيه، و قول 
مذاكره با دولت تركيه در ارتباط و حمايت از پناهجويان دگرباش جنسی ايرانی 
بود كه با جزئيات در اين مالقات مطرح شد و با چند تصميم كليدی به پايان 

رسيد.

روز بعد از آن، در 11 سپتامبر، ساقی قهرمان به تركيه و به شهرهای پناهنده نشين 
تركيه سفر كرد. اين سفر از روز اول ورود با مالقات و گفتگوهای گسترده و موثر 

با پناه جويان مقيم تركيه هم راه بود. 

روز 1۷ سپتامبر، كه برای جلسه ی دوم دادگاه پناهنده ی همجنسگرای ايرانی 
زندانی در افيون معين شده بود، برای يافتن امكانات كمک به افيون رفت. دادگاه 
با برائت اين پناهنده ی زندانی پايان يافت و دوست زندانی ما به مدير سازمان 
دگرباشان جنسی ايرانی سپرده شد تا برای امنيت و آرامش بيش تر برای اسكان 

به شهری ديگری برود. 

به  مربوط  نهادهای  با  مالقات  و  اكتبر   11 تا  تركيه  به  قهرمان  ساقی  سفر 
برنامه ريزی ها و دست آوردها به  ادامه خواهد داشت. جزئيات سفر و  پناهندگان 

تدريج در شماره های بعدی چراغ منتشر می شود.

اگرچه در خیابان ها نیستند
 مصاحبه ی راديو صدای اتريش با ساقی قهرمان درباره ی جنبش سبز ايران

است.  شده  آغاز  ايران  در  تازه ای  دوران  كرديم  خيال  كوتاه  لحظاتی  برای 
با  را  قدرت  كه  احمدی نژاد  عليه  و  بودند  حاكم  خيابان ها  بر  دولت  مخالفان 

انتخاباتی مشكوک و با حمايت پليس به دست گرفته بود اعتراض می كردند.

و سپس، جنبش سبز را سانسور و دادگاه های نمايشی ناپديد كرد – واقعا؟ يک 
ايرانی در تبعيد اين نظر را رد می كند: شيوه ی مبارزه ی اين جنبش جديد می رود 
تا به يک جنبش سياسی نوين بدل شود – جزئيات بيش تر را از گزارش باربارا 
لَدينسر )كه در روزهای پس از انتخابات در ايران به تهيه ی خبر مشغول بود و 

تنها چند روزی پيش از اين مصاحبه از ايران خارج شده بود( می شنويم:

ساقی قهرمان موهايی به سفيدی برف دارد. شاعِر 5۲ ساله و كوشنده ی حقوق 
بشر، مدير سازمان دگرباشان جنسی ايران نيز هست كه تنی چند از كوشندگاِن 
در  سازمان  اين  می كنند.  فعاليت  آن  در  همجنسگرايی  مدنِی  حقوق  باسابقه ی 
پيوند با جامعه ی دگرباشان جنسی ايران است كه فعاالن اجتماعی آن سابقه ی 

بيش از بيست سال چالش را در كارنامه ی خود دارند. 

پيوند  در  مادری اش  سرزمين  با  اما  كانادا.  در  می برد،  سر  به  تبعيد  در  ساقی 
است، و پيوسته در پی يافتن راهی برای مقابله با سانسوری بوده است كه هنوز 
هم با شدت در كشورش اِعمال می شود. وی می گويد اعترضات خودانگيخته ی 
با  مردمی، در تهران كم تر به چشم می آيد هرچند در شهرهای ديگر هم چنان 

قوت ادامه دارد. 

آقای  انجام ميشود همان است كه  قهرمان: »مهم ترين حركتی كه هم اينک 
كروبی انجام می دهد، روز به روز حكومت را با اسناد جديد شكنجه و تجاوز به 
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و  می كند  مبارزه  سيستماتيک تری  ابزار  با  موسوی   – می سازد  روبرو  زندانيان 
می كوشد تا جنبش را با برنامه های عملی به پيش برد«.

قهرمان می گويد: »پس رهبران جنبش سبز به مردم گفتند به خيابان ها نياييد 
چون به دام آنها می افتيد و ما اين را نمی خواهيم«. از ديد ساقی قهرمان، موسوی 
و كروبی از رهبراِن قدرتمنِد جنبش هستند و ثابت قدمانه مردم را در مبارزه عليه 

رژيم احمدی نژاد ياری می دهند.

 قهرمان: »مردم هم چنان جنبش سبز را حمايت می كنند، اما نه در خيابان ها. 
پس در حال حاضر ديگر مهم نيست كه چه تعداد از شهروندان ايران در خيابان ها 
مانند  كسانی  صدای  كه  است  اين  مهم  حاضر  حال  در  راهپيمايی اند.   حال  در 
اين  بلند شده است. هدف جنبش در مقطع كنونی  يا صانعی  آيت اهلل منتظری 
از سوی قدرتی كه پشت سر  با روحانيون متحد شود، روحانيونی كه  است كه 
واقع ضد-روحانيت  پاسداران در  قرار گرفته اند. سپاه  احمدی نژاد است در خطر 
است و اعتقادی به دخالت روحانيون در اداره ی كشور ندارد و اين در حالی است 

كه روحانيون شيعه ی ايران در روند دين، و در بازار اقتصادی تاثير عمده دارند«.

قهرمان: »پس اگر آيت اهلل ها بخواهند هم چنان در قدرت بمانند بايد در مقابل 
نيروی سپاه پاسداران بايستند«. ايستادگی در برابر جناحی كه احمدی نژاد نماد 
آن است و پشتيبانان آن جناج، بسيار بيش تر و ريشه دارتر از آن است كه ما از 
و گروه های جامعه جريان  نهادها  از  بسياری  در  و مدت هاست  بيرون می بينيم 

گرفته است.

گروه های  كه  است  اين  می كند  طرح  قهرمان  كه  اميدواركننده ای  سناريوی 
ذی نفع هم چون كارمندان، بانک ها، بازاری ها از هم كاری با رژيم احمدی نژاد سر 
باز می زنند و به اين شيوه پيش از آن كه عمر قانونی اين دولت به پايان برسد 

سرنگون اش خواهند كرد.

به اين ترتيب، نوبِت اداره ی امور به دست اصالح طلبان خواهد افتاد؛ اصالح طلبان 
سياستمدارانی هستند كه از درون خود نظام می آيند و تمايل به حفظ نظام دارند، 
و از طرفی آمادگی آن را ندارند كه با همان سرعت و شدتی كه برخی از گروه های 

مخالف رژيم می پسندند، دست به كار جنگ با رژيم بشوند. 

می خواهند  )كه  گروه هاييم  همين  از  يكی  هم  »ما  )می خندد(  قهرمان: 
اصالح طلبان سريع تر و راديكال تر عمل كنند( اما می دانيم كه ما در اين جنبش 

سبز، اگر شتاب زده عمل كنيم زمين می خوريم«.

در شخصيِت آرام و صبور ساقی قهرمان می توان شكيبايِی بسياری از ايرانی ها 
را يافت. مانند بسياری از ايرانيان، او نيز می گويد كه جنگ گام به گام، تنها راه 

مبارزه برای ايجاد تغيير است.

برای خواندن و شنيدن اصل اين گفتگوی راديويی به اين سايت مراجعه كنيد:

http://oe1.orf.at/inforadio/112525.html

ساقی قهرمان اینجاست خانه به خانه
۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹

در تركيه ام اما تركيه را نمی بينم فقط بچه های خودمان را می بينم در خانه های 
كهنه و درهم ريخته ی شهرهای كوچک و دورافتاده ی تركيه كه زندگی عجيبی را 
می گذرانند از خاطرات پناهندگی سی  سال پيش خودم وحشتناک تر و مضطرب تر 

و تنهاتر

خانه های غالب پناه جوها قابل زندگی نيست. غالب پناه جوها از هيچ امكان مالی 
برای تامين مخارج خود برخوردار نيستند. غالب پناه جوها دچار بيماری های سخت 
و مزمن و خطرناک اند. غالب پناه جوها از ناراحتی های شديد روحی و عصبی رنج 

می برند. 

تمام پناه جوها غرق اميدند و می خواهند از اين جا بروند و جايی ديگر يک نفس 
هوای آزاد بكشند و اجازه ی كار و زندگی و شادی و عاشق شدن و ريشه گرفتن و 

تعلق داشتن داشته باشند.

همه ی پناه جوها نفس شان در ايران بند آمده است. همه ی پناه جوها آماده اند هر 
كاری از دست شان برمی آيد برای به بود شرايط اين جايی كه االن هستند بكنند و 

هوای هم ديگر را داشته باشند تا همه از اين جا به سالمت بيرون بروند. 

همه برای زمانی كه در استراليا و امريكا و كانادا زندگی كنند برنامه ريخته اند و 
هيچ تصميم ندارند ارتباط شان با پناه جويان داخل تركيه و زندگی پناه جويان داخل 
تركيه را قطع كنند. از اين ميان، از ميان كسانی كه ذهن و زندگی شان در تركيه 
و بعد، در كشوری كه قرار است خانه ی آينده شان باشد، می گذرد، يكی هست 
كه تجربه ی كار اجتماعی در زمينه ی حقوق همجنسگرايان در ايران داشته، و 
حواس اش پی ايران است و كارهايی كه می شود و بايد برای كسانی كه در ايران 
مانده اند كرد، و يا به زبانی ديگر، حواس اش پی ساختن ايران است تا به سادگی 
از ايران فرار نكرده باشد و ديگران را در آتش رها نكرده باشد. به من می گويد 
بايد راه های بيش تری برای هم ياری و هم فكری و هم قدمی با دگرباشانی كه در 

ايران مانده اند پيدا كنيم، قطع نشويم.

يكی از پناه جوهای گی كه با شكايت يک خانم غيردگرباش ايرانی در تركيه 
به اتهام »قصد تجاوز!!« چهار ماه در زندان بود، با رفتن من و دوستی كه در اين 
سفر هم راهی ام می كند به آن شهر و مالقات با تمام عوامل موثر و توضيح چند 
نكته ی مبهم در مورد همجنسگرايان مرد و درصد تمايل شان به تجاوز به يک 

خانم جوان، و با هم راهی و حمايت دستگاه قضايی تركيه، آزاد شد. 

يكی از پناه جويانی كه بيماری شديد و خطرناكی داشت با كمک پزشک هم كار 
سازمان در اياالت متحده، در تركيه بستری شد و بعد از اتمام معالجات، مرخص 
شد. پناهنده ی ديگری كه به شدت بيمار بود دارو و كمک های درمانی تحويل 
گرفت. پرونده های عقب افتاده بررسی شدند و پرونده های تازه به ليست سازمان 

اضافه شدند.

از روزی كه وارد تركيه شده ام هم راه پناه جوهای دگرباش ايرانی، و با مشورت 
هم، شبانه روز كار و مشورت می كنيم و برنامه ها را با سرعت، به دليل وقت كم، 

پيش می بريم. 

شرايط بچه های ما در تركيه بيش از اندازه دشوار است و سرگيجه آور و تلخ
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به  و  كرده  خنده داری  ادعای  ايرانی  جنسی  دگرباشان  سازمان  سابق  هم كار 
جرات می توانم بگويم برای اولين بار در طول اين سه هفته ی گذشته، همه ی ما 
را اين جا در تركيه از ته دل خنداند.  ساقی قهرمان، تمام و كمال، با نام و شخص 
و صدا و صورت خودش اين جاست، در تركيه. برای اين جمع كه گرسنه و تشنه ی 
امنيت و آرامش و آزادی و نان در يک گوشه ی امن دنيا است، و برای خودم كه 

هم بسته و هم راه اين جمع ام آرزوی موفقيت می كنم

از روزی كه به تركيه آمده ام جمله ای كه سه سال پيش در يكی از وبالگ های 
و  بزرگ   ... هستيم  ما  می فهمم:  را  نفهميدم  و  خواندم  ايران  همجنسگرايان 

پراميد

... و خيلی چيزهای ديگر را هم می فهمم ... نظير اين كه چرا فعاالن جامعه ی 
دگرباشان جنسی  كه در ايران اند خواب ندارند

با احترام

ساقی قهرمان. همين.

درمان همجنسگرایی موثر نیست

انجمن روان شناسی آمريكا گزارشی منتشر كرد كه می گويد همجنسگرايی را 
نمی توان تغيير داد.

را  و خانواده ها ی شان  توصيه می كند جوانان  والدين  به  اين گزارش هم چنين 
رشد  در  اختالل  يا  ذهنی  بيماری  به عنوان  به همجنسگرايی  كه  دهند  »پرهيز 

بدانند«.

اما  می شود.  پيشنهاد  مذهبی  سازمان های  سوی  از  همجنسگرايی  درمان 
روان شناسان ثابت كرده اند كه اين درمان در به ترين حالت اش بی نتيجه بوده و در 

بدترين حالت اش آسيب رسان خواهد بود.

جوديث گلسگولد، مدير اين پژوهش، می گويد »شواهد ناكافی ای برای اثبات 
تغيير گرايش جنسی وجود دارد. تحقيقات اخير نشان داده است كه گرايش جنسی 

را نمی توان تغيير داد«.

اين پژوهش كه 83 آزمودنی دارد روش هايی را خاطر نشان ساخته است كه 
روان شناسان بهداشت ذهنی از آن ها استفاده می كنند تا كسانی را كه می خواهند 

تغيير گرايش جنسی  دهند ياری كنند.

گلسگولد می افزايد: »روان شناسان به جای اين كه بكوشند تا گرايش جنسی فرد 
را تغيير دهند بايد سعی كنند تا آن ها همجنسگرايی شان را بپذيرند و كمک كنند 
تا هويت خود را كاويده و حمايت كنند بدون اين كه هويِت ديگری را به آن ها 
تحميل كنند. به زبان ديگر، ما به روان شناسان توصيه می كنيم كه صداقت كاملی 
درباره ی احتماِل ضعيِف تغيير گرايش جنسی داشته باشند و مراجعين خويش را 
امورجنسی  و  دين  به  توجه  با  را  اهداف خويش  و  پيش فرض ها  تا  كنند  كمک 
مورد كاوش قرار دهند«. وی معتقد است كه باورهای دينی علت اصلی نگرانی 

درباره ی گرايش جنسی است.

خوشبختی  احساس  همجنسگرا  والدین  کودکان 
می کنند

در  كه  همجنس گرا  والدين  با  كودكانی  می دهد،  نشان  پژوهشی  نتايج 
خانواده هايی با دو پدر يا دو مادر بزرگ می شوند، احساس خوشبختی می كنند؛ 
تصويری كه قطعا در تضاد با ذهنيت غالبی است كه والدين را متشكل از »پدر 

و مادر« می داند.

خانواده های »رنگين كمانی« به خانواده هايی می گويند كه در آن دو همجنس گرا 
نقش پدر و مادر كودكی را ايفا می كنند كه يا به فرزندخواندگی پذيرفته شده و يا 

حاصل ازدواج قبلی يكی از اين طرفين پيش از همجنس گرا شدن بوده است.

8
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فرزند«  مادر،  »مادر،  آن  برعكس  يا  و  فرزند«  پدر،  »پدر،  از  كه  خانواده ای 
تشكيل شده باشد، تصور بسيار غريبی است كه حتی در ذهن  بسياری از افراد 
نمی گنجد. اما با اين حال اين فرم جديد كه فاصله ی زيادی با مفهوم سنتی و 
از كشورها شكل  برخی  در  است كه  دارد، چندين سال  افتاده ی »خانواده«  جا 

گرفته است.
خانواده های  در  دارند كه  آلمان دست كم 66۰۰ كودک وجود  در  نمونه  برای 
»رنگين كمانی« رشد می كنند و صاحب دو مادر يا دو پدر هستند. بيش تر اين 
كودكان از روابط دو جنسيتی پيشين يكی از والدين هستند و تنها بخش اندكی 
از آن ها به فرزندخواندگی پذيرفته شده اند. از سوی ديگر تخمين زده می شود كه 
شمار كودكانی كه در اين خانواده ها بزرگ می شوند، بيش از 1۲ هزار تن است. 

 در پژوهشی كه به تازگی در آلمان انتشار يافته، مشخص شده است كه در 
خانواده  تشكيل  به  تمايل  كه  بوده اند  همجنس گرا  زن  دو  اين  موارد،  بيش تر 
مرد  همجنس گرای  زوج های  از  درصد   5 حدود  در  تنها  عوض  در  و  داشته اند 

هستند كه صاحب فرزندند.
 

تحصيالت باال
 

دست،  اين  از  خانواده هايی  مورد  در  ذهنی  پيش داوری  يا  پرسش  مهم ترين 
چگونگی شرايطی است كه كودک در آن رشد می كند و اين امر كه آيا چنين 

خانواده های »غيرطبيعی« محيط مناسبی برای رشد كودک به شمار می آيند؟
 

شايد پاسخ اين پرسش عجيب به نظر برسد اما به استناد اين پژوهش، مشخص 
شده است كه والدين همجنس گرا كامال به خوبی والدين دو جنسيتی هستند و 
ناراحتی های روانی برای  يا  ايجاد افسردگی  نيز به هيچ وجه باعث  اين موضوع 

كودكان نشده است.
 

و  »سنتی«  خانواده ی  يک  ميان  اصلی  تفاوت  اين كه  توجه تر  جالب  نكته ی 
»رنگين كمانی« نه در وجود هم زمان دو مادر يا دو پدر در يک خانواده، بل كه 
در  خانواده  امور  پژوهش كده های  از  يكی  مدير  آن هاست.  در سطح تحصيالت 
آلمان از اين اختالف قابل توجه می گويد: »خانواده های رنگين كمانی غالبا سطح 
تحصيالت باالتری دارند و گاهی نيز دارای مرتبه های باالی شغلی هستند. از 
همين رو هم بچه های اين خانواده ها بيش تر از بچه های خانواده های ديگر به 

تحصيالت تكميلی رو می آورند.«
 

مخالفت با پايين آمدن شأن ازدواج
 

اما اين پژوهش دست آورد مهم تر ديگری داشته و آن اين كه وزير دادگستری 
آلمان با استناد به نتايج آن خواهان به رسميت شناختن حق كامل فرزند خواندگی 
برای خانواد ه های همجنس گرا شده است. از سال ۲۰۰5 تا كنون در آلمان قانون 
داشته  وجود  همجنس گرا  زوج های  برای  فرزندخوانده«  پذيرفتن  فرزندی  »به 

است.
 

به موجب اين قانون اين زوج ها می توانند فرزندان شريک زندگی خود را كه از 
ازدواج قبلی بوده اند، به فرزندخواندگی بپذيرند آن هم تنها به اين شرط كه اين 
فرزندان، فرزندان تنی آن ها بوده باشند. در غير اين صورت فرزندخواندگی مجاز 

شمرده نمی شود.

بريگيته سوپريس، وزير دادگستری آلمان، خواهان اين شده است تا آلمان به 
اين  و  بپيوندد  اروپا  اتحاديه ی  فرزندخواندگی  توافق نامه ی  امضاكنندگان  جمع 
قانون جديد را اجرا كند. تا كنون يازده كشور اروپايی ديگر اين قانون را امضا و 

تصويب كرده اند.
 

مقابل  در  اما  است.  آلمان هم راه شده  ديگر  احزاب  با حمايت  درخواست  اين 
رييس فراكسيون سوسيال مسيحی و دموكرات مسيحی آلمان اين اقدام را تنها 
تبليغاتی و به منزله ی امتيازدهی به همجنس گرايان و بی توجهی به منافع كودک 
دانسته است. مخالف پررنگ تر ديگر كليسای كاتوليک است كه اين حركت را 
خوانده  كودكان  رضايت  و  راحتی  از حس  كاستن  و  ازدواج  ارزش  پايين آوردن 

است.

اعتراض شهر ُرم علیه همجنسگراستیزی

بيش از 1۰۰۰ نفر روز جمعه ۴ سپتامبر ۲۰۰۹ در خيابان های شهر 
ُرم عليه افزايش حمالت همجنسگراستيزانه در كشور كاتوليک ايتاليا 

دست به اعتراض زدند.

بيشتر معترضين پرچم رنگين كمانی، نشان اجتماع دگرباشان، را به 
اهتزاز درآورده بودند و به سمت شهرداری ُرم حركت كردند.

فابريزيو مارازو، رهبر جنبش اصلی حقوق همجنسگرايان ايتاليا، گفت 
»ما دوست داريم مردم زيادی اين جا جمع شوند و در راستای تغييراتی 
كه مدنظر داريم اگر تعداد مردم به حد نصاب نبود ما تظاهرات ديگری 
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را ترتيب خواهيم داد«.

يک  از  بيرون  در  منفجره  ماده ی  دو  تركيدن  پيش،  سه شنبه ی 
و  شد  فرد  يک  آسيب خوردگی  به  منجر  مشروب خانه ی همجنسگرا 
خرابی هايی به بار آورد. روز بعد از انفجار، هزار نفر از مردم كه چندين 

سياست مدار هم بين شان بود دست به تظاهرات زدند.

را محكوم  آلمانو، حمالت ضد-همجنسگرايانه  جيانی  ُرم،  شهردار 
نفر  ميليون و 8۰۰ هزار  كرد و گفت »شوربختانه در شهری كه ۲ 
درش زندگی می كنند اقليتی از اراذل وجود دارند كه بايد شناسايی و 

منزوی شوند«.
ايتاليا(  همجنسگرايان  حقوق  از  دفاع  )جنبش  آرسيگی  سازمان 
می دهد  رخ  ايتاليا  شهرهای  در  كه  ضد-همجنسگرايانه ای  حمالت 
را محكوم كرد. چند روز پيش نيز سی نفر در ناپل مركزی به يک 
زوج همجنسگرا حمله ور شدند و يكی از مغازه داران نيز در منطقه ی 
آپوليای جنوبی به مشتريان همجنسگرا توهين كرده و  آن ها را مورد 

تهديد قرار داده است.

علم و درون و بیرون سکس مردان همجنسگرا

يافته های  از  يكی  اين  است.  خيلی سخت  )كننده بودن(  تاپ بودن 
جسی برينگ روان شناس است كه در مقاله ای با نام »خويشتن يابِی 
امريكن  ساينتيفيک  مجله ی  در  همجنسگرا«  مردان  جنسِی  نقِش 

منتشر شده است.

سال هاست كه پژوهش گران همبستگِی بين ترجيح نقِش جنسی در 
تخت خواب – اين كه باال باشی يا پايين، يا كننده باشی يا دهنده – و 
به داشِت روان شناختی و هويت را می آزمايند. اما اصطالحاِت تاپ و 
بات و ورستايل )به ترتيب يعنی كننده و دهنده و كننده-دهنده( سوای 

زبان محاوره ای معنی خاصی ندارند.
پيش از هر چيز، اين كه يک مرد همجنسگرا چگونه نقِش جنسی اش 

را انتخاب می كند همبستگی بااليی با آن دارد كه در تخت خواب چه 
باشند،  فروكننده  كه  دارند  گرايش  »تاپ« ها  می دهد.  انجام  كاری 
»بات «ها گرايش دارند كه دريافت كننده باشند و »ورستايل« ها واقعا 
دوست دارند كه آميزه ای از اين دو باشند. برخی از مردان همجنسگرا 
هيچ تمايلی به سكس مقعدی ندارند. اين مورد هم در اين پژوهش 

منعكس شده است.

چيزی كه از نظر من در اين پژوهش جالب بود اين بود كه افرادی 
كه می گويند تاپ هستند در همه ی ابعاد فعاليت های جنسی شان واقعا 
فروكننده هستند. ديويد موسكوويتس در پژوهشی نشان داده است 
كه سكس دهانی از همه ی كنش های جنسی وحشيانه تر است. تاپ ها 

خيلی بيش تر از كسانی كه لذت می دهند لذت می برند.

مردانی كه خودشان را تاپ می دانند سخت تر از بات ها و ورستايل ها 
از  بيش تری  ميزان  آن ها  می شوند.  شناخته  »همجنسگرا«  به عنوان 
با  كه  دارد  بيش تری  احتمال  و  دارند  دورنی شده  همجنسگراستيزِی 

زن ها بخوابند.

اما،  نمی كنند  استفاده  كاندوم  ديگران  از  كم تر  تاپ ها  حالی كه  در 
آن ها  از  بسياری  نخورند،  برچسب همجنسگرابودن  اين كه  به خاطر 

امكان داشتن سكس ايمن را از دست می دهند.

به داشتی ترين  روان شناختی  نظر  از  همجنسگرايان  از  دسته  كدام 
سكس را دارند؟ ورستايل ها. پژوهش نشان می دهد كه آن هايی كه 
خودشان را ورستايل می دانند ترس كم تری از سكس دارند و سكس 

را لذت بخش تر می يابند.

يكی از يافته های پژوهش آن است كه هويِت نقِش جنسی ممكن 
است بيش تر از آن مقدار كه ما فكر می كنيم برای سازگاری درازمدت 
مهم باشد. موسكوويتس خاطر نشان می كند كه ناجور بودِن نقش های 
جنسی در شركای جنسی می تواند منجر به ايجاد استرس های فراوانی 

در رابطه شود.
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ادبیات

تنها كاری كه بايد بکنی
ماهی

ييک ساحل شنی. صدای دريا از همين نزديكی ها می آيد. اما خبری 
از دريا نيست. 

موقع غروب است. البته خورشيد معلوم نيست. 

آدم ها: 
پسر اول
پسر دوم

پسر اول نشسته روی يک تل شنی، رو به تماشاچی ها. صدای آرام 
دريا می آيد. 

پسر دوم از سمت راست صحنه، می آيد تو.   
سالم. پسر دوم:  

)با بی ميلی رو از تماشاچی ها می گيرد( سالم. پسر اول:  
من دومی هستم.  پسر دوم:  

البد منم اولی. پسر اول:  
دقيقًا!... يادت نيست من رو؟ پسر دوم:  

شما را قباًل ديدم؟ پسر اول:  
حرف  هم  با  ديروز  اما  هم ديگه رو.  نديديم  نه،  پسر دوم:  

زديم.
ديروزی شما بودين؟ ديروز شنبه بود.  پسر اول:  

آره، بود. پس يادت آمد من رو.  پسر دوم:  
ديروز اسم ات دومی نبود. پسر اول:  

اسم ام را همين االن فهميدم. فكر كردم تو اولی  پسر دوم:  
هستی، پس من می شوم دومی. 

قبل از اول هم چيزی هست؟ پسر اول:  
)متفكرانه( من نديدم. پسر دوم:  
پس من اول نيستم. پسر اول:  

چرا؟  پسر دوم:  
يكی قبل از من بود. پسر اول:  

كی؟ پسر دوم:  
نشناختم اش...  پسر اول:  

می گم، هستی قدم بزنيم تو ساحل؟ پسر دوم:  
البته شناختم اش، يعنی حتا صورت اش خيلی خوب  پسر اول:  

يادم هست. مثلن چشم هاش...
)با حالت عصبی( كی؟... كی رو می گی؟ پسر دوم:  

اونی كه اول بود. قبل از من. پسر اول:  
تكان  ساحل  امتداد  در  را  اش  )دست  بابا،  ای  پسر دوم:  

می دهد( بيا قدم بزنيم.
بلند می شود، می رود  از روی تل شنی  اول جوابی نمی دهد.  پسر 
می كند.  نگاه اش  تعجب  با  دوم  پسر  صحنه.  چپ  سمت  گوشه ی 

می رود كنار پسر اول. صدای دريا بلند تر می شود. 
)رو به بيرون( غروب دارد شروع می شود. پسر اول:  

از هر كس پرسيدم، گفت تو رو فقط اينجا می شود  پسر دوم:  
پيدا كرد.

)سرآسيمه( از كی پرسيدی؟ پسر اول:  
يادم نيست. پسر دوم:  

بگو )مكث( می خواهم بدونم از كی پرسيدی. پسر اول:  
چه بازی ها كه با حافظه نمی شه... يا حافظه چه  پسر دوم:  

بازی ها كه با ما نمی كنه. 
)با داد و قال( بگو، بگو كی رو ديدی؟ پسر اول:  

هوی، چته؟ پسر دوم:  
رو  كی  بدونم  بايد  ملتمسانه(  و  آرام  لحن  )با  پسر اول:  

ديدی.
واهلل يادم نيست. پسر دوم:  

انگار  كه  جوری  نمی گويد.  چيزی  ديگر  می شود،  مغموم  اول  پسر 
دارد به دور دست نگاه می كند، خيره می شود به بيرون صحنه. صدای 

دريا كم می شود.  
به چی نگاه می كنی؟ پسر دوم:  

تا حاال اينجا شنا كردی؟ پسر اول:  
فقط يک بار تو عمرم شنا كردم. كجا بود؟  پسر دوم:  

من بلد نيستم.  پسر اول:  
خيلی راحته. نبايد به هيچ چيز فكر كرد.  پسر دوم:  

ای كاش )حرف اش را می خورد( پسر اول:  
ای كاش چی؟ پسر دوم:  

هيچی. پسر اول:  
من می گم ای كاش اينجا يک درخت بود. پسر دوم:  

)با خوشحالی( آره... اما درخت تو ساحل؟ نمی شه  پسر اول:  
كه.

از  پر  ساحل  يک  ديدم.  خودم  من  گفته؟  كی  پسر دوم:  
درخت.

راستی؟ پسر اول:  
خب، آره ديگه. پسر دوم:  
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كجاست؟ دوست دارم ببينم.  پسر اول:  
نمی شود رفت. پسر دوم:  

)با ناراحتی( چرا؟ پسر اول:  
)جدی( يادم نيست كجا بود. پسر دوم:  

تو خيلی خنگی. پسر اول:  
بابام می گفت.  پسر دوم:  

من دلم قايق می خواهد.  پسر اول:  
كه چی بشود؟  پسر دوم:  

كه بروم دريا. پسر اول:  
دريا؟ پسر دوم:  

آره بابا. د- ر- ی- ا. فهميدی؟ پسر اول:  
كجاست؟ پسر دوم:  

اولی دوباره رو می كند به بيروِن صحنه، سمت چپ. با دست نقطه ای 
نامعلوم را نشان می دهد. 

بابا، اينا ديگه. به اين گنده گی. پسر اول:  
نمی بينم. پسر دوم:  

چرا اينقدر آرومه؟ پسر اول:  
دقيق تر نشانم بده. پسر دوم:  

صدای دريا قطع می شود. پسر اول با عجله می آيد وسط صحنه. 
پسر دوم: كجاست؟ بيا نشان ام بده.

پسر اول می زند زير گريه. پسر دوم، می آيد وسط صحنه، كنار پسر 
اول می ايستد. دست می گذارد روی شانه اش. 

اولی، چته؟ پسر دوم:  
)با هق هق( گفتم من اولی نيستم. پسر اول:  

پسر دوم دست اش را از روی شانه ی پسر اول بر می دارد. چانه اش 
را می خاراند. 

)متفكرانه( نكند من دومی نباشم؟ پسر دوم:  
پسر اول بلند تر گريه می كند. 

)متفكرانه( اسم ام چی بود؟  پسر دوم:  
پسر اول همچنان گريه می كند.

و  يكباره بشكنی می زند  را می خاراند،  )چانه اش  پسر دوم:  
انتخاب  انگار كه كشف مهمی كرده باشد( فهميدم. اسم ام را خودم 

می كنم. از حاال اسم من اولی است.
پسر اول دست از گريه می كشد و رو به دومی می كند.

قبل از اول هم چيزی هست؟ پسر اول:  
گمون نكنم. پسر دوم:  

پس تو اول نيستی. پسر اول:  
كی گفته؟ پسر دوم:  

من می گم. قبل از تو يكی بود. پسر اول:  
به تخم ام كه بود. حاال نيست. من اول ام. پسر دوم:  

پسر اول دوباره گريه می كند. دومی به خودش مشغول است و لبخند 

می رود  او.  به  می شود  خيره  می شود.  اولی  متوجه ی  كم كم  می زند. 
نزديک اش و بغل اش می كند. 

)زمزمه كنان در گوش اولی( چرا گريه می كنی؟ پسر دوم:  
پسر اول گريه اش را قطع می كند. چند نفس عميق می كشد. 

گريه  چرا  اولی(  گوش  در  كنان  )زمزمه  پسر دوم:  
می كردی؟

حق نداری بگويی اولی هستی. پسر اول:  
چندمی هستم پس؟ پسر دوم:  

نمی دونم. پسر اول:  
من دل ام برات تنگ می شه. پسر دوم:  

من دل ام براش تنگ شده. پسر اول:  
تو بيا با من. پسر دوم:  

تو كجا می روی؟ پسر اول:  
خسته شدم از غروب. می خواهم بروم. پسر دوم:  

نه. پسر اول:  
)با خوشحالی( پس تو هم دل ات برای من تنگ  پسر دوم:  

می شود.
نه. پسر اول:  

بيا برويم. چرا، تنگ می شود. وقتی بروم. می خواهم  پسر دوم:  
ساحِل پر از درخت را پيدا كنم.

راستی؟ پسر اول:  
آره ديگه. )مكث( حاال بيا برويم. پسر دوم:  

نه، )خودش را از بغل دومی بيرون می كشد و به  پسر اول:  
سمت راست صحنه اشاره می كند( برو، هر وقت ساحل را پيدا كردی، 

برگرد من را با خودت ببر.
چرا نمی آيی؟ پسر دوم:  

درخت  يک  برو،  تو  اصلن  می گردم.  قايق  دنبال  پسر اول:  
پيدا كن تا من با آن قايق ام را بسازم. 

اصاًل قايق برای چی؟  پسر دوم:  
برای دريا ديگر.  پسر اول:  

دريا؟ اينجا فقط شن زار است. پسر دوم:  
پسر اول می دود گوشه ی سمت چپ صحنه. 

دريا اينجا ست. پسر اول:  
قباًل. سراب است  نگاه كرده ام  تماشاچی(  به  )رو  پسر دوم:  

خنگ خدا.  
حتمن رفته است دريا.  پسر اول:  

)بر می گردد رو به پسر( كی؟ پسر دوم:  
به من شنا ياد می دهی؟ پسر اول:  

تو به من ياد می دهی قايق بسازم؟ پسر دوم:  
)با تعجب( تو هم می روی دريا؟!  پسر اول:  

می روم ماهی بگيرم. پسر دوم:  
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ماهی ها كم اند. پسر اول:  
پسر دوم می خندد. خيلی بلند. يكباره خنده اش را قطع می كند.  

هزار تاش تو دريا هست. پسر دوم:  
من نديدم. پسر اول:  

اصاًل تا حاال پسره را ديدی؟ پسر دوم:  
كدام پسر؟ پسر اول:  

همان كه رفته دريا. پسر دوم:  
تو از كجا می دانی؟ پسر اول:  

خودش گفت. وقتی ازش نشانی تو را پرسيدم. پسر دوم:  
)سرآسيمه( چه شكلی بود؟  پسر اول:  

ياد م نيست. پسر دوم:  
پسر اول مغموم می شود. می رود روی تل شنی می نشيند. 

ديده ايش تا حاال؟ پسر دوم:  
نه، فقط چشم هاش. پسر اول:  
پس خيلی مشنگی.  پسر دوم:  

ها؟! پسر اول:  
پسر دوم می رود كنار اولی می نشيند.  
من دوست ات دارم.  پسر دوم:  

ها؟! پسر اول:  
با من می آيی؟ پسر دوم:  

اگر برای ام درخت بياوری.  پسر اول:  
زرشک! آن وقت كه می روی دريا، خوشگله. پسر دوم:  

من خوشگل ام؟ پسر اول:  
خيلی عزيزم. پسر دوم:  

آه. پسر اول:  
چرا آه كشيدی؟  پسر دوم:  

چون درک نمی كنم. پسر اول:  
كه عزيِز من باشی؟ پسر دوم:  

آره. پسر اول:  
يعنی عشق ام را درک نمی كنی؟ پسر دوم:  

مگر تو عاشقی؟ پسر اول:  
من عاشق ات هستم. پسر دوم:  

دروغ نگو. پسر اول:  
راست می گويم. پسر دوم:  

دروغ نگو. پسر اول:  
راست می گويم. پسر دوم:  

)جيغ می كشد( دروغ نگو. پسر اول:  
طوری  اين  چرا  پسر.  باش  آروم  )ملتمسانه(  پسر دوم:  

هستی؟
پسر اول از روی تل شنی بلند می شود شروع می كند به قدم زدن. 

من عشق را درک نمی كنم. پسر اول:  

من فقط عشق استريت ها را درک نمی كنم. پسر دوم:  
)با كنجكاوی( ما چی هستيم؟ پسر اول:  

ما آدميم. پسر دوم:  
نه، يعنی از چه نوعی هستيم. استريتيم؟ پسر اول:  

من تا حاال نبودم. يک بار بودم. تو بچگی.  پسر دوم:  
چه جوری بود؟ پسر اول:  

خيلی درد داشت.  پسر دوم:  
بعد چی كار كردی؟  پسر اول:  

ديگه استريت نشدم.   پسر دوم:  
چرا؟ پسر اول:  

ترسيده بودم ديگه.  پسر دوم:  
پسر اول:  آها!  

حاال باور می كنی كه عاشق ات هستم؟ پسر دوم:  
گفتم كه درک اش نمی كنم. پسر اول:  

آخ! چرا؟  پسر دوم:  
)با ترديد( اون كه درک می كند حتمًا، نه؟ پسر اول:  

)با تمسخر( هه! يارو حتا اسم ندارد! پسر دوم:  
)با تحكيم( اسم اش اولی است. پسر اول:  

پس تو كی هستی؟ اگر تو اولی نيستی، من هم  پسر دوم:  
دومی نيستم. )چانه اش را می خارد. خيلی جدی و متفكرانه( آن وقت 

تو می شوی دومی. پس من كدام خری هستم؟
پسر اول: تو استريتی.

پسر دوم: من استريت نيستم.
پسر اول: پس خری. 

پسر دوم: )عصبانی( مشنگ! من در اين خر تو خر فقط اسم ام را 
يادم رفته. 

پسر اول: )عصبانی( گفتم كه خری!
پسر اول می زند زير گريه. 

پسر دوم: ناز ت مال مامان جون ات! 
اول  پسر  می شود.  خارج  راست صحنه  سمت  از  می رود  دوم  پسر 
را قطع می كند.  تنها ست. گريه اش  باال می آورد، می فهمد  را  سرش 
می رود سمت چپ صحنه. صدای دريا بلند می شود. چمباتمه می زند 

روی زمين و به دور دست نگاه می كند. 
پسر دوم، از سمت راست وارد می شود. پاورچين پاورچين می آيد تا 

پشت سر پسر اول. 
)داد می زند( آهای!  پسر دوم:  

پسر اول از جا می پرد.
)ترسيده( چه می كنی؟ ترسيدم.  پسر اول:  

فهميدم دل ات برای ام تنگ شده، بر گشتم.  پسر دوم:  
ديوانه. پسر اول:  

دل ات برايم تنگ شد؟ پسر دوم:  
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كجا رفته بودی؟ پسر اول:  
رفته بودم ساحل پر درخت را پيدا كنم. پسر دوم:  

)سرآسيمه( پيدا كردی؟ پسر اول:  
نه )مكث( يادم رفته بود. شانس آوردم گم نشدم.  پسر دوم:  

نور صحنه كم كم، كم می شود. آنقدر كه چند لحظه بعد، همه جا 
تاريک می شود. صدای دريا قطع می شود. 

دارد شب می شود؟ پسر اول:  
تازه اول غروب است. پسر دوم:  

نه بابا، روز تمام است. خودم ديدم خورشيد غروب  پسر اول:  
كرد.

كو خورشيد؟ پسر دوم:  
فرو رفت در دريا. پسر اول:  

دريا؟ پسر دوم:  
)با دست به بيرون اشاره می كند( آنجا!  پسر اول:  

سراب است خنگ خدا. پسر دوم:  
سردم شد.  پسر اول:  

پائيز است؟ زمستان است؟ چه فصلی هستيم؟ پسر دوم:  
چه روزی هستيم؟ پسر اول:  

دوشنبه، يا سه شنبه ولی فكر كنم...   پسر دوم:  
شنبه است بابا. پسر اول:  

شنبه؟ پسر دوم:  
شنبه ها حق نداری بيايی اينجا. پسر اول:  

چرا؟ پسر دوم:  
او هم شنبه ها  چون شنبه ها من می آيم. )مكث(  پسر اول:  

می آيد.
تو هر شنبه می آيی؟ پسر دوم:  

آره بابا. پسر اول:  
چند وقت است؟ پسر دوم:  

ها؟!  پسر اول:  
چه بازی ها كه با حافظه نمی شه... يا حافظه چه  پسر دوم:  

بازی ها كه با ما نمی كنه.
سردم شد.  پسر اول:  

شب شده ديگر. )مكث( خب، من بروم. پسر دوم:  
خداحافظ. پسر اول:  

تو هم می روی؟ پسر دوم:  
كجا؟  پسر اول:  

آدم ها می روند  همان جا كه وقتی شب می شود،  پسر دوم:  
ديگر.  

آدم ها كجا می روند؟  پسر اول:  
يادم نيست.   پسر دوم:  

سردم شد.  پسر اول:  

خب، من بروم. پسر دوم:  
كجا؟ پسر اول:  

يادم نيست. )مكث. بشكن می زند. جوری كه انگار  پسر دوم:  
كشف مهمی كرده( می روم ساحِل پر درخت. 

درخت من يادت نرود. پسر اول:  
رفته بودم  رفتم  می روم  می خواند(  )آهنگين  پسر دوم:  

رفته باشم، می روم رفتم رفته بودم رفته باشم، می... 
صدای دريا بلند می شود.

خداحافظ. پسر اول:  
از سمت چپ صحنه خارج می شود.

)سرآسميه و با ترس( كجا؟  پسر دوم:  
)از بيرون( می روم دريا.   پسر اول:  

كه چی شود؟ پسر دوم:  
)از بيرون( كه پيداش كنم ديگر. پسر اول:  

كی را پيدا كنی؟ مگر رفته دريا؟ )جوابی نمی شنود(  پسر دوم:  
دريا؟! گفتی كجاست؟ )صدای طوفان بلند می شود اما جوابی نمی آيد( 
خب...  نمی آيد(  )جوابی  داری؟  قايق  نمی آيد(  )جوابی  بلدی؟  شنا 

)دست اش را می گذارد روی سرش. صدای طوفان بلند تر می شود(
می آيد وسط صحنه.

)به خودش( سردم شد. )مكث( بروم؟ )مكث( يک  پسر دوم:  
جايی بود كه بايد می رفتم، كجا بود؟ )مكث( به نظرم بايد يک چيزی 
را پيدا می كردم )مكث( نه بابا. سردم شده فقط. )صدای طوفان خيلی 
بلند می شود( ترسناک است اينجا. بروم از اينجا. )مكث( كجا؟ )مكث( 
)مكث(  بازی...  چه  حافظه  يا  نمی شه...  حافظه  با  كه  ها  بازی  چه 

می ترسم. 
با شتاب از سمت راست صحنه خارج می شود.

پرده 

اتمام بازنويسی: 3۰/۰5/88
بندر بوشهر
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مکس یاکوب
ياكوب، نقاش و شاعر بود، و هم چنين نويسنده. چهره ی پيش گاِم 
كوبيسم بود و در حلقه ی آپولينير )188۰ - 1۹18( نشست وبرخاست 
سورئاليسم  و  سمبوليسم  بين  پيوندی  ياكوب،  رويانواِز  آثار  می كرد. 
زده بود. در خانواده ای يهودی و از طبقه ی متوسط به دنيا آمد. پيش 
از آن كه به نوشتن رو بياورد، مشاغل بسياری را تجربه كرد. نوشتن 
وی را با پيكاسو و كوكتو و ديگر غول های نوآوِر هم دوره اش آشنا و 
دوست ساخت. می گويند در سال 1۹۰۹ مسيح را ديده است و شش 
سال بعد به كاتوليسيسم گراييد، و پيكاسو را به عنوان پدر تعميدِی 
خويش برگزيد. تغيير دين نيز نتوانست مانع از آن شود كه گشتاپو به 
سال 1۹۴۴ وی را به خاطر يهودی  و همجنسگرابودن دستگير  نكند. 

ياكوب از ذات الريه ُمرد.

مهم ترين آثارش عبارتند از:
1۹11 ,La Côte: Chants brétons

 Les Oeuvres burlesques et mystiques de
1۹1۲ ,Frère Matorel
1۹1۷ ,Le Cornet à dés
1۹1۹ ,La Défense de Tartufe
1۹۲1 ,Le Laboratoire central
1۹۲۴ ,Visions infernales
1۹۲5 ,Les Penitents en maillots roses
1۹۲۷ ,Fond de peau
1۹۲۹ ,Sacrifice impérial
1۹31 ,Rivage
1۹۴5 ,Conseils à un jeune poète
1۹55 ,Le Cornet à dés II
1۹6۷ ,L’Homme de cristal

خیابان روينیان
هراكليوِس فيلسوف گفت »نمی توان دو بار در يک رود شنا كرد«. 
حاال هميشه همين را می توان درباره ی كسانی گفت كه از اين خيابان 
می گذرند! هميشه هم در همان ساعت از روز می گذرند، شاد يا غم گين. 
مرگی  از  پس  را  شما  روينيان،  رو  خيابان  ره گذران  شماها،  همه ی 
درخشان صدا كرده ام. آگاممنون هست! مادام هانسكا هست! اوليسز، 
شيرفروش است! وقتی پاتروكلوس در انتهای خيابان ديده می شود، 
فرعونی كنار من است! كاستور و پولوكس نازپسرهای طبقه ی پنجم اند. 
اما تو، آشغال جمع كن، كه هر بامداِد افسون كننده می آيی و آشغال های 
هنوز تازه ای كه از نورگاِه بزرِگ قشنگ ام انداخته ام بيرون را می بری، 
تو ای كه نمی شناسم ات، ای آشغال جمع كِن مرموز و مستمند، تو را 

نامی پرآوازه و باشكوه می دهم، من تو را داستايوفسكی می نامم.

ترجمه به انگليسی: جان آشبری

مکاشفه
دنبال  زمين؛  گذاشتم  را  كيف ام  بازگشتم؛  ملی  كتاب خانه ی  از 
دم پايی های خانگی ام می گشتم كه ديدم كسی روی ديوار بود؛ كسی 
پرتو  با  افتاد!  تن ام  بود.  قرمز  كاغذديوارِی  روی  كسی  بود!  آن جا 
آذرخشی برهنه شده بودم! لحظه ی زوال ناپذير! حقيقت، آه، حقيقت! 
حقيقت با همه ی اشک ها و خوشی هاش! حقيقتی كه هرگز فراموش 
است. چرا، خدا؟  به هم ريخته   اتاِق  ديواِر  آسمانی روی  تِن  نمی شود! 
بيامرزم! توی تابلو بود، تابلويی كه من خيلی پيش تر كشيده بودم، اما 
چه اندازه زيباست اين پسر! چه دل پذير و رام! شيوه ای كه وی خودش 
را می ِكشد، شيوه ای كه می رود! ردای زرِد ابريشمينی به تن دارد و 
شالی آبی. او می چرخد و من می توانم چهره ی آرام و رخشان اش را 
ببينم. شش راهب به اتاق می آيند و جنازه ای بر دوش دارند. نزديک ام 

زنی است كه مارها دوِر بازو و الی موهای اش پيچيده اند.
چه اندازه  دان  نمی  ديده ای!  را  خداوند  تو  بی گناه!  ناداِن  فرشته: 

نيک بخت هستی.
من: بگذار بگريم؛ آه، بگذار بگريم! من آفريده ی مسكينی هستم.

فرشته: روِح پليد رفته است. وی باز خواهد گشت.
من: روِح پليد! آری، می دانم!

فرشته: می فهمم.
من: نمی دانی چه اندازه آسايش بخش است كه تو را در كنارم دارم.

فرشته: ما عاشق تو هستيم، انساِن ناچيز. به اش بيانديش.
من: آه، َوجد! فهميدم، خداوندا؛ آه، آری، فهميدم!

ترجمه  به انگليسی: مويشه بلک و ماريا گرين
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ديدار
اتاق ام در انتهای حياط و پشت چند مغازه است، در خيابان روينيان، 
شماره ی ۷. شماها، اتاق، خانه، هميشه كليسای كوچِک يادواره های 
ناميرای منيد! دراز می  كشم و می انديشم، روی تختی كه روی چهار 
سقِف  توی  روزنه ای  صاحب خانه  و  كشيده ام؛  دراز  تخت  است  آجر 
فلزی گشوده و نور بيش تری دارم. چه كسی ست كه در اين زوِد بامداد 
به درم می كوبد؟ - باز كن! در را باز كن! لباس نپوش! – اين تويی، 
خداوندا! – صليب سنگين است: می خواهم زمين اش بگذارم – در، 
بسيار باريک است؛ چگونه می شود صليب را از آن گذراند؟ - می توانم 
بيرون بسيار سرد  اين جا گرم می شوی،  خدايا   – تو.  بيايم  از پنجره 

است! – به صليب بنگر! – به همه ی عمر من، خداوندا!

ترجمه  به انگليسی: مويشه بلک و ماريا گرين

روِح در-سايه
شيفته ی كيهان ام تا با يكی زندگی كنم.

هركسی  عشِق  به  بی آن كه  كنم  دوستی  آدمی  با  می توانم  چگونه 
نرنجانم اش؟ من، ديو، يارای دوستی با خدا را ندارم؛ فرشته، با ديو. 
من با خودم نتوانستم دوستی كنم با تو چگونه می توانم؟ كجا بگريزم، 

اگر آسمان و دوزخ، هم چون زمين، به من چسبيده اند؟

ترجمه به انگليسی: ماری آن كاوس

نشست
راه  وقتی  می توانی  سرخ:  فرش  اين  موج های  بر  تک نفره  رقصی 
چون  و  بخواند  مرا  كه  می كوشد  براک  برقصی.  هم چنان  می روی 
شرح  و  بنزم  زانو  كاناپه  روبروی  نگرد:  من  در  بچه مدرسه ای  يک 
دهم: »ممكن است ثروتمند باشی اما حتی جوراب های ات را درست 
كنی شان  رفو  درست  بخواهی  وقتی  هم  هميشه  و  نكرده ای  رفو 
سگ می شوی، اين يكی از مشكالت زندگی است. زِن خياط، فقط 
هرگز  هم  كند  رفو  اگر  را.  جوراب ها  نه  می كند،  رفو  را  زيرپوش ها 
با نخی می كند كه رنگ اش فرق  تمام اش نمی كند، يا اگر كند هم 
توی  تمام اش می كنم: »توی رخت خواب،  بچه ها  به خاطر  می كند.« 

رخت خواب تو، يک نره خر هست.«

ترجمه به انگليسی: ماری آن كاوس
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دو ترانه
پاكان

رسم ما

از خودم بريده بودم
كه دو چشمات پرس و جو كرد

از غريق ِ وهم و عادت
از هميشه اشک و شب َگرد

با تو دل دادم به دريا
 رو به عشوه های خورشيد

از تو فهميدم كه بايد
پاره كرد اين رخت ِ ترديد

كوله بار ِ سايه و ترس
خستگی ِ تار و پودم
همه راه ها مه گرفته
از خودم بريده بودم

فارغ از قصه ی خواهش
تو تموم ِ كوره راه ها

همه دل خوشی ام همين بود
نمی لرزم از نگاه ها

تو بگو اين تب ِ تن ُكش
هديه ی كدوم دياره

تا به سر آتش و خواهش
اين چه رسم ِ روزگاره
رسم من از تو گداختن
با تو روياها رو ساختن

رسم تو بی حد و بی مرز
پای عشق دنيا رو باختن

من كجا و گريه ی عشق؟
كه تو آيينه ها ببينم

توی ِ رگ بارای ِ هق هق
پای ِديوارا بشينم

تو تموم ِ بی كسی ها
هنوزم اسم ِتو باشه
با خيال ِ مهربون ات

چشام از خواب ِ تو وا شه
من كجای ِ روزگارم

من كجای دل اسيرم؟

تو شدی بود و نبودم
خنده و چشمای ِرودم
نرسيده بودی از راه،
از خودم بريده بودم

خونه ی ما

كجای ِ اين جاده ی شب
دوباره گريه می كنم

رو شونه های خوب تو
دوباره تكيه می كنم

كجای ِ كوچ مون دل ات
هوای بوسه می كنه

بدون ِ ترس ِ سايه ها
جاده رو خونه می كنه
كجا بگم كه عشق تو

منو دوباره زنده كرد
به كی بگم كه يک پسر

17شده تمام ِ عشق ِ مرد
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گفتگو
گفتگوی چراغ با حسام میثاقی

يكی از اعضای كميته ی 
گزارش گران حقوق بشر

برابر ی  و  بشر  حقوق  مدافع  گروه های  كه  است  خوب  خيلی  اين 
آغاز كرده اند كه دگرباشان جنسی را ببينند و لزوم پرداختن به حقوق 
كه  می دهد  نشان  واقع،  در  كنند.  بيان  را  آن ها  ناديده گرفته شده ی 
برداشت ذهِن ايرانی از حقوق فردی و حقوق بشر آن چنان تعالی يافته 
كه تكراِر نسل پيش خويش نيست. خيلی دوست دارم از اين بگويی 
كه چه شد در »كميته ی گزارش گران حقوق بشر« به اين ضرورت 
سازمان اش،  چيست،  كميته  كه  می رسيم  اين  به  بعد  و  رسيديد؟ 

اهداف اش، و برنامه های اش چيست، و چه شد كه تشكيل شد.

زمانی كه از حقوق بشر صحبت می كنيم نمی توانيم برای آن حد و 
با آزادی های  مرز و خط قرمزی در نظر بگيريم. تفاوت حقوق بشر 
به مجموع  آزادی های عمومی  نيز در همين موضوع است.  عمومی 
حقوق و آزادی هايی گفته می شود كه دولت اجرای آن را طبق قوانين 
داخلی برای اتباع خود تامين كرده است و محتوای آن از كشوری به 

كشور ديگر متفاوت است.

اين تفاوت ناشی از ريشه های متفاوت فرهنگی، عرفی و افكار عمومی 
حاكم بر هر جامعه می باشد. اما حقوق بشر، حقوق و آزادی هايی است 
كه در سطح جهانی و بين المللی مطرح است و به مثابه استانداردهای 

جهانی حقوق مزبور محسوب می شود. 

بنابراين، زمانی كه يک نهاد مدنی نام »حقوق بشر« را يدک می كشد 
بايد تابع معيارهای جهانی و بين المللی حقوق باشد و سعی نمايد تا 
استانداردهای  به  را  بر كشورش  حاكم  عمومی  آزادی های  و  حقوق 

جهانی نزديک نمايد. 

با نگاهی اجمالی به اعالميه ی جهانی حقوق بشر در همان ماده ی 
و  آزادی  حيات،  حق  »هركس  می شويم:  روبرو  جمله  اين  با  سوم 
بشر  حقوق  فعال  نهاد  يک  دارد.«  را  امنيت شخصی  از  برخورداری 
نمی تواند »هركس« را محدود به عده ای خاص نمايد و فعاليت خود 

را در تنها در يک يا چند حوزه متمركز نمايد. 

چنين روی كردی به استفاده ی ابزاری از حقوق بشر خواهد انجاميد. 
بشر  حقوق  زمينه ی  در  فعال  نهاد  يک  عنوان  به  نيز  ما  بنابراين 

نمی توانيم تنها به دفاع از حقوق عده ای خاص بپردازيم. 

ديگران  ناديده گرفتن  و  خاص  حوزه ای  در  تمركز  اين  متاسفانه 
خواسته يا ناخواسته توسط نهادهای حامی حقوق بشر اتفاق می افتد. 
بايد توجه داشته باشيم كه همان طور كه گفته شد حقوق بشر تنها 
متهم  حقوق  تنها  نيز  شهروندی  حقوق  و  نيست،  شهروندی  حقوق 

نيست، و حقوق متهم نيز تنها حقوق زندانيان سياسی نيست. 

دگرباشان جنسی از جمله اقليت هايی هستند كه به واسطه ی وجود 
هنجارهای ناهمسو با معيارهای جهانی حقوق بشر در درون جامعه  
همواره فراموش شده اند. در ايران، عالوه بر اين كه قانون از دگرباشان 
را  موضوع  اين  نيز  جامعه  بر  حاكم  عرف  نمی كند  حمايت  جنسی 

نمی پذيرد. 

شايد عدم توجه ی نهادهای حقوق بشر به اين موضوع نيز ناشی از 
همين موضوع باشد چرا كه آنان همواره با اين ترس روبرو بوده اند كه 

مبادا مقبوليت و محبوبيت خود را در ميان جامعه از دست بدهند. 

حتی اگر يک كانديد رياست جمهوری بخواهد از دگرباشان حمايت 
كند نخواهد توانست چرا كه ممكن است تعداد زيادی از آرای خود را 
از دست بدهد. اما چنين تفكری اشتباه است كه يک نهاد فعال حقوق 
بشر حقوق عده ای را ناديده بگيرد، تنها به اين دليل كه مقبوليت خود 

را از دست خواهد داد. 

افراد جهت  فرهنگی  و رشد  افكار عمومی  تنوير  چرا كه وظيفه ی 
نزديک نمودن معيارهای جهانی حقوق بشر به قوانين و افكار حاكم بر 

جامعه، بر عهده ی نهادهای فعال حقوق بشر است. 

نيز ضمن  بشر  امر، كميته  ی گزارشگران حقوق  راستای همين  در 
بيان اعتقاد و التزام خود به منشور جهانی حقوق بشر خواستار اجرای 

آن در تمامی زوايای زندگی مردم ايران است. 

با نگاهی به مرامنامه ی كميته ی گزارشگران حقوق بشر به اهداف و 
برنامه های اين سازمان پی  خواهيم برد. اين كميته عالوه بر اين كه به 
هيچ حزب و جناح خاصی تعلق ندارد، ارائه ی گزارش و آگاهی رسانی 
نسبت به تمامی افرادی كه به نوعی حقوق انسانی آن ها مورد تعدی 

و تجاوز قرار گرفته را وظيفه  ی خود می داند. 
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هم چنين تالش در جهت جلوگيری از نقض مستمر حقوق بشر از 
طريق تنوير افكار عمومی و استمداد از ساير نهادهای داخلی و نيز 
سازمان های بين المللی حقوق بشر و ايجاد بستری مناسب به منظور 
حقوق  نقض  وخيم  عواقب  به  نسبت  حاكم  دستگاه  توجه ی  جلب 

اساسی شهروندان از اهداف ديگر كميته می باشد. 

كميته تا به امروز با توجه به محدوديت های موجود سعی نموده تا 
در حوزه ی دگرباشان جنسی نيز فعاليت هايی داشته باشد. به همين 
مثل كوهيار  اعضا  از  تن  با همت چند  كميته  دگرباشان  واحد  دليل 
دليل گستردگی  به  البته  و هژير پالسچی تشكيل شد كه  گودرزی 
فعاليت ها در زمينه های ديگر و كم بود نيروی انسانی فعاليت های اين 

بخش كاهش يافت. 

به صدور  اعتراض  به  می توان  واحد  اين  فعاليت های  مهم ترين  از 
حكم اعدام برای دو نوجوان به اتهام لواط ايقابی، اعتراض به احكام 
از جمله شالق  افراد همجنسگرا در محاكم قضايی  صادره در مورد 
و زندان، اطالع رسانی، اعتراض و صدور بيانيه در مورد حكم اعدام 
ماكوان مولود زاده و همين طور اجرای غيرقانونی آن كه البته الزم به 
ذكر است ماكوان همجنسگرا نبود اما حكم اعدام او به جهت لواط 

ايقابی در كودكی صادر شده بود. 

فعاليت در جهت بهبود وضعيت نابسامان تراجنسی ها در زندان ها چرا 
كه به بند عمومی منتقل نمی شوند و عمدتا در بند ۲۴۰ و در انفرادی 

نگه داری میّ شوند. 

هم چنين يكی ديگر از اقدامات كميته اطالع رسانی و انتشار اخبار و 
بيانيه هايی جهت جمع آوری كمک مالی برای آزادی جوان تراجنسی 
مالی  توانايی  دليل عدم  به  بود كه  ولی زاده(  )ميترا  يا  ندامی   مهدی 
جهت پرداخت ديه بيش از يک سال را در زندان به سر برد و سرانجام 

پس از جمع آوری ديه آزاد شد.
   

اعضای  گرفت؟  طور شكل  چه  بشر  حقوق  گزارش گران  كميته ی 
اوليه ی آن چه كسانی بودند؟ هميشه شنيدن از چگونگِی زايش يک 
گروه وسوسه كننده است، اين كه بشنوی چه چيزی چند نفر را سوق 
می دهد تا روزمرگی را تعالی دهند و به فكِر ايجاد گروهی، آن هم 

چنين گروه مسئوليت پذيری، بيافتند.

كميته ی گزارشگران حقوق بشر با نام سابق »كميته ی دانشجويی 
گزارشگران حقوق بشر« در اسفند ماه 8۴ توسط چند تن از اعضای 

سابق كميته ی دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی شكل گرفت. 

به دليل پيشينه ی اعضا در امر دفاع از زندانيان سياسی اين كميته در 
ابتدا بيش تر به پوشش اخبار زندانيان سياسی می پرداخت، با اين حال 
پس از مدتی، كميته تالش نمود تا حقوق بشر را در تمامی ابعاد آن 
مورد توجه قرار دهد. اعضای اوليه ی گروه كه هنوز در كميته حضور 

دارند شيوا نظرآهاری، كوهيار گودرزی و سعيد كالنكی هستند.

شيوا نظرآهاری از ۲۴ خرداد ماه در بازداشت به سر می برد و برای 
آزادی وی وثيقه ی 5۰۰ ميليون تومانی درخواست نموده اند كه البته 

اين وثيقه به ۲۰۰ ميليون تومان كاهش پيدا كرد.

اشاره به روزمرگی و تالش برای تعالی آن نكته ی جالبی بود. البته 
من فقط به عنوان عضوی از گروه و كسی كه فعاليت حقوق بشر را 
برگزيده است می توانم به اين سوال پاسخ دهم. نظر بقيه ی اعضا نيز 

در اين رابطه بايد جالب باشد. 

امروز  انسان  و  با همه ی ما عجين شده  امری است كه  روزمرگی 
را به ماشين تبديل نموده است. ما برای خود، عادت هايی ساخته ايم 
كه امكان هر گونه تحركی را از ما می گيرد. هر حركت خالف مسير 
جريان آب با سركوب روبرو می شود و در اين ميان هميشه توده ی 

اكثريت پيروز می شود. 

امر سبب  همين  و  است  حاكم  جامعه  بر  اكثريت  استبداد  واقع  در 
می شود تا اقليت های قومی، مذهبی و هم چنين جنسی فراموش شوند 

و در اكثريت انحصارطلب و دچار روزمرگی حل گردند. 

از  بشر  حقوق  نقض  قربانيان  حقوق  از  دفاع  برای  من  دغدغه ی 
آن جا شكل گرفت كه خودم نيز، در يک جامعه ی اقليت كه هر روز 
حقوق اش مورد تجاوز قرار می گرفت بزرگ شدم بنابراين مشكالت 
و شرايط زندگی در اقليت را كامال درک می كنم. هم چنين زمينه ی 
مطالعاتی در حوزه ی جامعه شناسی و عالقه ام به فعاليت مدنی سبب 

شد تا وارد فعاليت در زمينه ی حقوق بشر شوم.  

از چه  ايرانی  دگرباشان جنسی  و وضعيت  با خواست  آشنايی شما 
راه هايی بود و هست؟ وقتی گروهی می خواهد درباره ی حقوق قشری 
از  كه  دارد  نياز  باشد  داشته  فعاليت  جامعه  از  گروهی  يا  طبقه ای  يا 
شرايط و موانع زيست آن ها آگاه باشد؛ می خواهم در اين زمينه، و در 
به ويژه دگرباشان  با دگرباشان،  آشنايی شما  مورد كيفيت و شيوه ی 

درون ايران، بدانم.

نگرانی نسبت به وضعيت دگرباشان و همچنين برداشت های ذهنی 
غلط موجود در جامعه نسبت به آنان از مدت ها پيش دغدغه ی ذهنی 
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من بوده است اما نگاه دقيق ترم به شرايط و موانع زيست دگرباشان 
پس از مشاهده ی فيلم ميلک آغاز شد و رفته رفته به مطالعه ی نشريات 

و مطالب موجود در اين زمينه پرداختم. 

مقاله ی »در عراق كشته می شوند، در ايران اعدام« نيز پس از كشتار 
همجنس گرايان در عراق نوشته شد. به نظر من در شرايط امروز ايران 
كه تمامی اخبار متمركز بر حوادث بعد از انتخابات شده است، فعاالن 
عرصه ی حقوق بشر بايد بدون هيجان زدگی اخبار نقض حقوق بشر 

در تمام حوزه ها را منعكس نمايند. 

همه چيز  انتخابات  از  پس  حوادث  كه  شرايطی  چنين  در  كه  چرا 
به دست  از فرصت  داده، ممكن است حاكميت  قرار  را تحت الشعاع 
آمده استفاده نمايد و به سركوب يک جامعه ی اقليت و فراموش شده 

بپردازد. 

شرايط خاص دگرباشان در ايران ارتباط با آنان را مشكل نموده است. 
جامعه گريز  نمی نمايند،  معرفی  راحتی  به  را  خود  جامعه  از  قشر  اين 
می شوند و در مواردی مجبور به انكار هويت جنسی خود می گردند. 

به همين دليل بنده نيز جز در مواردی كه به شكلی غيرمستقيم و از 
طريق اينترنت با اين قشر از جامعه ارتباط داشته ام نتوانسته ام آن طور 
كه بايد و شايد با دگرباشان صحبت كنم و از دغدغه ها و مشكالت 
زندگی آنان در ايران آگاه شوم. شايد تنها منبع مورد اعتماد ما نشريات 

موجود در اين زمينه بوده اند.

برنامه های آينده ی كميته ی گزارش گران حقوق بشر چيست؟

احيای بخش دگرباشان و ايجاد بستری برای ارتباط بيش تر و آگاهی 
برنامه های  فهرست  در  جامعه  از  قشر  اين  و مشكالت  دغدغه ها  از 
آينده ی كميته قرار دارد. همان طور كه اشاره شد وظيفه ی تنوير افكار 
عمومی، اطالع رسانی و اعتالی سطح فرهنگی در جهت تطبيق افكار 
افراد جامعه با معيارهای جهانی حقوق بشر از جمله وظايف نهادهای 

فعال حقوق بشر است. 

بنابراين كميته ی گزارشگران حقوق بشر نيز می تواند با اطالع رسانی 
و تنوير افكار در رابطه با دگرباشان زمينه ای برای زندگی آسوده تر و به 
دور از مشكالت و موانع موجود را برای اين قشر از جامعه و هم چنين 

ديگر اقليت ها فراهم نمايد.

پستوخانه ی ايرانی

وقتی خانواده تان آرزو دارند 
مرده باشی تا همجنسگرا باشی

نوشته ی دكتر علی ضرابی
ترجمه ی چراغ

آلمان،  و  ايران  در  پستوخانه ای  زندگِی  سال ها  از  پس   ،1۹8۹ در 
سرانجام فهميدم دو گزينه بيش تر ندارم: يا خودم را بكشم و به اين 
با  بپذيرم و  پايان دهم، يا خودم را  افسردگی و هستی پستوخانه ای 
عواقِب اين پذيرفتن كنار بيايم. در جوئِن سالی از پستوخانه آمدهم 
بيرون كه به به نخستين گی پرايد )تظاهرات ساالنه ی دگرباشان( در 

برلين رفتم و دست ام در دست مرد ديگری بود.

احساِس ترس و شرم به خشم بدل گشته بود: خشم به والدين ام، 
جامعه ام، و به فرهنگی كه جامعه به من تحميل می كرد. به اين خاطر 
از والدين ام خشم گين بودم كه كودكی من را به جهنمی هميشگی 
بدل ساختند. چرا كه وقتی كسی، بارها و بارها، عبارت تحقيرآميزی 
به من می زد من مجبور می شدم مخفی شوم و گريه كنم؛ و والدين ام 

هيچ گاه در آن لحظه ها پيش من نبودند.

همجنسگراستيز  كه  خاطر  اين  به  خشم گينم  ايرانی  جامعه ی  از 
هستند: در جوامع آمريكايی، زمانی كه آمريكايی ها تازه كشور آمريكا 
فعاليت های  به  عالقه ای  هيچ  پسربچه ای  اگر  آوردند،  وجود  به  را 
به اصطالح مردانه نشان نمی داند وادار نمی شد كه با پدرش به شكار 
برود و اسب سواری كند. بل كه اجازه می يافت در خانه بماند و كارهای 
خانه و اطراف خانه را انجام دهد. اين پسربچه ها هرگز وادار به ازدواج 
با  نمی شدند. در عوض، آن ها می توانستند به كارهايی بپردازند كه 

طبيعت شان هم سازتر بود؛ مثال امور پزشكی.

كودک همجنسگرا
ايرانی همجنسگرا به دنيا می آيد بدان  وقتی كودكی در خانواده ی 
مورد  زندگی اش  نخست  ساِل  سی  يا  بيست  در  كه  است  معنی 

بی توجه ای و تمسخر قرار می گيرد.

و  ما  همسايه های  و  خيابان  بچه های  همه ی  بودم  پنج ساله  وقتی 
متفاوتی  پسربچه ی  من  كه  می دانستند  فاميل  پسربچه های  همه ی 
هستم. از اين كه نمی توانستم فوتبال بازی كنم و بيش تر به بازی های 
خالقانه و هنری عالقه نشان می دادم مرا بازيچه ی خويش می كردند. 

پدرم عادت كرده بود وقتی من می خواستم برقصم عصبانی شود.
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خانواده های ايرانی برای اين كه شما را وادار كنند كاری را بكنيد كه 
خودشان می خواهند پيوسته از اين جمله استفاده می كنند؛ »هر كاری 
كه ما می كنيم برای توست« و غذا و پناه گاهی كه می دهند را پيوسته 
می كوبند توی سرت؛ غذا و پناه گاهی كه در هر يتيم خانه ای در اختيار 
آدم قرار می دهند. آن ها، هم چنين، به خاطر پولی كه برای تحصيالت 
شما می پردازند شما را مقصر می دانند؛ و نمی دانند كه بيش ترشان اين 

پول ها را می دهند تا شكست های تحصيلی خودشان را جبران كنند.

گیردادن
بدترين چيز آن است كه وادار به ازدواج شويد. آن ها هر فوت و فنی 
را، حتی سالمتِی خودشان را، به كار می گيرد: »پدرت خواهد مرد اگر 
تعريف می كنند  پسرهای همسايه  از  نكنی«. هميشه هم  ازدواج  تو 
دوست داشتنی ای  زوج  واقعا  »آن ها  است:  حامله  تازه عروس اش  كه 

هستند«.

زنان  و  مردان  كه  است  شديد  و  قوی  آن قدر  ازدواج  به  اجبار 
همجنسگرا سپر می اندازند و تسليم می شوند. واداركردن همجنسگرا 
با يک زن، دقيقا يک قطع عضِو روان شناختی است. پس  ازدواج  به 
به  تباه ساختند و وادارتان كردند كه  را  اين كه دوران كودكی تان  از 
چيزهايی بپردازيد كه نمی خواهيد، بايد مطمئن شوند كه همه ی باقی 

لحظه های زندگی تان را به نكبت و مرگ بكشانند.

با  را  باقی عمرم  تا  بميرم  اما حاضرم  نيستم،  من دگرجنسگراستيز 
شب  هر  و  بخوابم  تخت  يک  در  باهاش  كنم،  سر  ايرانی  زن  يک 

بهانه ای جور كه كنم تا باهاش همبستری نكنم.

همسايه ها
مجبوريد بفهميد كه خانواده های متوسِط ايرانی هميشه برای مردم 
و همسايه ها و فاميل زندگی كرده اند. آن ها زندگی شخصی و فردی 
ندارند: هر كاری می كنند تا رضايت مردم را جلب كنند. لباس هايی 
كه می پوشيد، ماشينی كه سوار می شويد، مهمانی هايی كه می گيريد، 
زندگی و روح تان، همه چيز برای مردم است. خانواده ی ايرانی حاضر 

است پسرش مرده باشد تا همجنسگرا باشد.

به خودكشی  تا دست  وادار می كنند  را  والديِن دوستاِن من آن ها   
بزنند. آن ها به پسران شان می گويند يا »سالم« شو يا خودت را بكش. 
محل  از  را  پسرشان  تا  می كنند  كاری  و  نمی شود  واقع  موثر  البته 
زندگی دور كنند، تا مردم پی نبرند كه پسران همجنسگراست. آن ها 

حتی حاضرند به خاطر رضايت مردم پسرشان را نيز از دست بدهند.

وقتی زندگی پستوخانه ای داشتم )وقتی هنوز كسی نمی دانست كه 
همجنسگرا هستم( و به مدرسه ی پزشكی می رفتم نگران رفاه خواهرم 
بودم. فكر می كردم »اگر آشكارسازی كنم ديگر هيچ خانواده ی نجيِب 
ايرانی ای به خواستگاری خواهر من نخواهد آمد. بايد صبر كنم تا او 
ازدواج كند. بعدا آشكارسازی می كنم. اما اگر او ازدواج نكرد چه؟ اگر 
برادر همجنسگرای اش  با  بدارد كه ديگر  باز  را  آينده اش وی  شوهر 

رفت و آمد نكند چه؟«

همان قدر كه خواهرم را مدنظر داشتم خودم را نداشتم. او حق داشت 
آيا او هم به  اما  باشد.  با شوهرش خانواده ی خوش بختی داشته  كه 
من حق می دهد كه مردی دوست داشتنی و مهربانی در زندگی من 
)به عنوان پارتنر( باشد؟ آيا صبر می كند تا من شريِک زندگی ام را پيدا 
كنم بعد ازدواج كند؟ من يک سال از همه ی برادرها و خواهرهای ام 
بزرگ ترم. چرا من بايد حاضر باشم يک مرد ايرانی همجنسگراستيز 
اختالل  فقط يک  كنم؟ همجنسگراستيزی  قبول  داماد  عنوان  به  را 
و  )سكسيسم(  جنس باوری  با  معموال  همجنسگراستيزی  نيست؛ 
مردباوری )machismo( همراه است. چرا بايد حاضر باشم خواهرم 

با چنين فردی ازدواج كند؟

ازدواج بر اساس تفاهم متقابل
سوای از همجنسگراستيزی، عادت )زشت( ديگری هم وجود دارد. 
االن  من  است.  اجباری  ازدواج  نتيجه ی  ايرانی  متوسط  خانواده ی 
درباره ی نسلی حرف می زنم كه پدر و مادرهای ما هستند. نمی دانم 
نسِل ما، نسل امروزی، چگونه است. زن و شوهر به ندرت با يک ديگر 
احساسات عاشقانه رد و بدل می كنند، حاال عشِق جان گذار را كاری 
از هم  و حتی  بدشان می آيد  از يک ديگر  آشكارا  اغلب  آن ها  ندارم. 

متنفرند.

باشی  كسی  با  می خواهی  بگويی  به شان  بتوانی  كه  نيست  آسان 
جوانان  كه  هستم  مطمئن  دارد.  دوست ات  و  داری  دوست اش  كه 
دارند. چگونه  قديمی  نسل  با  را  مسئله  ايرانی همين  دگرجنسگرای 
مسئله  اين  متوجه ی  را  می كنند  فكر  قديمی  كه  والدينی  می توانی 

كنی؟

رسالت سختی است، اما ناممكن نيست. فقط بايد چيزهای زيادی 
را دوست   پسر همجنسگرای شان  واقعا  آن ها  اگر  بدهی.  ياد  به شان 
داشته باشند، خواهند كوشيد كه وی را بفهمند. بيش تر همجنسگرايان 
ايرانی، به خاطر ترسی كه از طرد دارند، تصميم می گيرند خويشتِن 
زندگِی  از  را  پای آن ها  پنهان سازند، و  والدين شان  از  را  واقعی شان 

خودشان ببرند.
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قرنطینه كردن
نوعی  بودم  پستوخانه  در  كه  من  زندگی  از  زيادی  سال های 
قرنطينه كردن بود. واژه ی »پستوخانه« با شرايطی كه من درش بودم 
خيلی جور است. پستوخانه، جای كوچک و تاريكی است كه به سختی 
می توان درش حركت كرد و نفس كشيد. آن جا می نشينيد و اميد داريد 
كه كسی پيدای تان نكند. عادت كرده بودم از خودم بپرسم چه اتفاقی 
می افتد اگر از پستوخانه بيرون بيايم، يا بدتر، چه اتفاقی می افتد اگر 
بيابند چه  آن جا  مرا  والدين ام  نمی دانم وقتی  بمانم.  من در همان جا 
خواهند كرد. عادت كرده بودم هميشه دل ام به حال شان بسوزد كه 

پسری همجنسگرا دارند.

مثل اين است كه در باتالق افتاده باشی. نه راه پيش داشتم نه راه 
پس. هر روز افسردگی ام بيش تر و شديدتر می شد. عادت كرده بودم 
هم از خودم و هم از خدا به كرات بپرسم كه »چرا من؟«. حتی وقتی 
كه در آلمان، در يک كالن شهر آلمانی، زندگی می كردم نيز منزوی 

بودم و با هيچ كس حرف نمی زدم.

رويای داشتِن يک دوست پسِر ايرانی را داشتم؛ آرزو داشتم كه روزی 
بيايد و مرا از اين پستوخانه نجات درآورد. بيايد و جای گزين خانواده ام 
شود، خانواده ای كه در ايران گذاشتم و آمدم. از تنهايی من مراقبت 
كند. مرا بپذيرد و بيابد. همه ی مشكالت ريز و درشت ام را چاره كند. 

منتظر يک نجات دهنده بود. البته هيچ گاه نيامد.

به هم خوردِن تعادل
نوبت به آن رسيد كه از مدرسه ی پزشكی در آلمان فارغ التحصيل 
شدم. همين كه استرس امتحانات و سخنرانی ها تمام شد و از والدين ام 
استقالل مالی پيدا كردم )يعنی ديگر پدر و مادرم مجبور نبودند پول 
بفرستند( تنها گزينه ام اين بود كه يا بميرم يا انجام اش دهم. من در 

آن هنگام براي نخستين بار به گي پرايد رفتم.

نيويورک مهاجرت كردم، كاری جور كردم  به  از آن كه  كمی پس 
و نخستين گام های ام به آزادی واقعی را برداشتم. خيلی زود صاحب 
خود  با  را  وی  كه  كردم  عادت  و  شدم  آمريكايی  دوست پسر  يک 
می شد.  برگزار  اداره  طرف  از  كه  ببرم  رسمی ای  مهمانی های  به 
همجنسگرابودن در آمريكا خيلی خيلی طبيعی و بهنجار است. تنها، 
با يک ايرانی در نيويورک بود كه مشكل كوچكی داشتم. اين همانی 

بود كه سال ها بود نديده بودم.

لوس آنجلس مهاجرت  به  ايرانی ها،  از  مانند خيلی  در سال 1۹۹۷، 
كردم. پس از بيست سال كه از ايرانی ها دور بودم، دوباره پرت شده 
با همجنسگراستيزی و تبعيض روبرو شدم.  بودم الی آن ها؛ دوباره 

به شان هيچ عالقه ای نداشتم تا اين كه عاشِق يک ايرانی شدم، كسی 
كه فكر می كردم مرِد روياهای من است.

پس از يک دوره ی كوتاه عاشقانه، واقعيِت لخت را ديديم. او شديدا 
با  تا  از طرف خانواده اش شديدا تحت فشار بود  پستوخانه ای بود، و 
يک دختر ايرانی ازدواج كند. رابطه ی ما بر اثر اين اجبار از هم پاشيد. 
از  قبل  از  بيش تر  حتی  و  بودم،  شده  ويران  و  بود  شكسته  قلب ام 

فرهنگ ام و ايرانی ها متنفر شده بودم.

در آن زمان، هيچ ايرانی ای يارای آن را نداشت كه در لوس آنجلس 
دست به آشكارسازی بزند، يا به شان حالی كند كه همجنسگرابودن 
انجمن  تاسيس  ايده ی  با هم جور در می آيد. همين  زندگی كردن  و 
با  كه  سازمانی  زد؛  سرم  به  را  ايرانی  همجنسگرای  به داشت كاراِن 
همجنسگراستيزِی جامعه ی ايرانی مبارزه می كند، روابط همجنسگرايی 
را واكاوی می كند، و می كوشد تا ورند آشكارسازی و خويشتن پذيری 
همجنسگرايان را آسان  سازد، و خانواده های شان را تشويق كند كه به 

فرزندان همجنسگرای شان احترام و ارج بگذارند.

است.  شده  ايجاد  تغييراتی  اخير  سال  چند  اين  در  كه  دارم  باور 
افتخار  خويش  بودِن  به  كه  هستند  آشكارشده ای  همجنسگراياِن 
تنهايی  كنِج  در  هستم  و  بودم  عاشق اش  كه  پسری  اما  می كنند. 

خويش ماند و اسيِر خانواده و سنت ها شد.
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اجتماِع دگرباشان در بغداد؛ دو داستان از یک شهر
میشل لونگو

يک توضيح: در شماره ی پيش چراغ گزارشی از كشتار همجنسگرايان 
عراقی منتشر شد. اين گزارش در راستای خبر مذكور است. ميشل 
و  است  نوشته   Huffington Post برای  را  گزارش  اين  لونگو 

چراغ آن را ترجمه كرده است.

اقرار  بايد  و  بغداد می روم،  به  اين دوم بار است كه   – بغداد، عراق 
من،  نخست  ديدم. سفر  زيادی  پيشرفت های  روی هم رفته  كه،  كنم 
در تابستان ۲۰۰۷ بود كه برای تهيه ی گزارشی برای گی سيتی نيوِز 
نيويورک رفته بودم؛ هنوز ارتش آمريكا می كوشيد ناآرامی ها را خاموش 
سازد. انگار موفق هم شده بود. بغداد در تابستان سال ۲۰۰۹ را راحت  تر 
می شد گشت زد. هرچه قدر كه بغداد ناشناخته بود، اما جاهای زيبا و 
شگفتی آوری داشت. بغداد خيلی شبيه تلفيقی از لوس انجلس و هاوانا 
و نيواورلينز است. امنيِت روزافزون باعث شده بود كه زندگِی شبانه 
به بغداد بازگردد، از مشروب خانه ها و رستوران های خيابان ابونواز )كه 
بِلی دنس )رقِص  تا كلوب های شبانه ی  با دجله موازی است( گرفته 

عربی كه حركت های شكم از مولفه های اصلی آن است(.

زنده  را  شبانه  زندگِی  نيز  همجنسگرا  مردان  برای  شهر،  امنيت 
سو،  يک  از  داستان  سراييد.  دو  می شود  بغداد  شهر  از  است؛  كرده 
اجازه  همجنسگرا  مردان  به  دارد  جريان  شب  طول  در  كه  امنيتی 
پيدا  شهر  در  دوباره  و  بياندازند  راه  را  مهمانی های شان  كه  می دهد 
داشت.  همراه  به  شديدی  واكنش  پديداری،  اين  شوربختانه،  شوند. 
گروه هايی هم چون سپاه مهدی امسال دوباره قدرت گرفتند و مردان 
همجنسگرای منطقه ی صدر، كه در شرقی ترين جای شهر و شديدا 

مذهبی و فقير است، را به قتل می رسانند.

با چند مرِد آن منطقه مصاحبه كردم، و آن ها گفتند شاهد كشتارهايی 
سياِه  لباس  آن ها  شدند؛  مرتكب  مهدی  سپاه  اعضای  كه  بودند 
معروف شان را پوشيده بودند، و پياده  روها را به گلوله بستند. ديگران 
شبانه ی  كافه های  در  همجنسگرا  مردان  كه  گفتند  رسوايی ای  از 
معروف شان داشتند. سخت است كه اين داستان ها را بشنوی، حتی 
سخت تر خواهد بود كه بعضی از اين ويدئوهايی را ببينی كه آن ها از 

دوستاِن كشته شده شان گرفته  بودند.

پيش هم  دو سال  كه  بود  همانی  كردم،  كه مالقات  ديگری  مرد 
تالش كردم تا ببينم اش، اما نتوانستم چراكه خيلی خطرناک بود. وی 
كمک می كند تعدادی از خانه های امنی را اداره كند؛ خانه های امنی 
كه دگرباشان جنسی عراقی به آن جا رفت و آمد دارند. او آن قدر مسن 
است كه خاطرات خوبی از رژيم صدام داشته باشد، و وقتی از زندگی 
نمی خواهد  او  می نگريست.  من  چهره ی  به  رويايی  خيلی  می گفت 
عراق را ترک كند؛ به من گفت »من عراقيم، كجا می توانم بروم؟. 

اين جا خانه ی من است«.

باهاشان  كه  همجنسگرايی  مردان  از  برخی  برای  حال،  همان  در 
مصاحبه كردم زندگی چهره ی متفاوتی دارد، مردانی كه در گروه های 
مختلفی در ابونواز عضو بودند يا كه در كافه های شيک پاتوق داشتند. 
حتی آن جا هم اختالِف ديدگاه بود. مرد جوانی كه زيباچهر و بدن ساز 
همگی شان  )كه  داشتم  دوستان اش  و  وی  با  كه  گفتگويی  در  بود 
»در  گفت  نداشتند(  كم  چلسی  يا  هاليوود  خوش تيپ های  از  چيزی 
بغداد، زندگی برای همجنسگرايان خوب است«. اما وی از آن چه بر 
دوستاِن زن گونه اش رفته بود ابراز تاسف كرد، كه به زبان وی آن ها 
به  بيايند زندگی شان  به خيابان   بودند« و همين كه  اواخواهر  »خيلی 
آدم  دالالِن  برای  مجبورند  آن ها  از  برخی  گفت  وی  می افتد.  خطر 
ساک بزنند تا آن ها را از مردم خيابان محافظت كنند. دگرباشاِن ديگر، 

پس از آزار و شكنجه جان می بازند.

درباره ی  بشر  حقوق  ديده بان  سازمان  گزارش  انتشار  از  پس  من 
كشتار همجنسگرايان در بغداد و ديگر بخش های عراق )كه از ۲۰۰۴ 
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آغاز شده بود اما امسال به نقطه ی اوج خود رسيده بود( به اين كشور 
رفتم. بُريدِن اعضای بدن، كه شامل چسب زدن به مقعد هم می شود، 
عراقی  همجنسگرايان  كه  است  منزجركننده ای  و  دردناک  شيوه ی 
كشته می شدند؛ با چسب های بسيار قوی مقعد دگرباشاِن جنسی را 
می بندند و به شان ُمسهل )ماده ای كه هضم غذا را تسهيل می كند( 
اين شكنجه ها  از  قربانيان  از  برخی  پاره شوند.  داخل  از  تا  می دهند 
اين  كه  بازگردند،  خانواده شان  نزد  نمی توانستند  اما  می يافتند  نجات 
می شود.  روا  ايشان  بر  دوباره  كه  است  شكنجه  نوعی  خودش  هم 
توانستم به گذشته ی بيمارستاِن الكندی در شمال بغداد بروم و برخی 
از دگرباشانی كه آن جا بستری بودند يا كه در سردخانه ها افتاده بودند 

را ببينم.

روزی كه من به بغداد رسيدم 1۰۰ نفر كشته شده بودند؛ نوزدهم 
آگوست در وزارت خارجه ی عراق بمب گذاری شده بود. خارجی هايی 
كه در عراق به سر می برند، از زناِن كارمند گرفته تا موسيقی دان ها 
در خطر  دينی، همگی  اقليت های  ديگر  و  و مسيحيان  هنرمندان  و 
هستند. حاال، با يكی از كارمنداِن رسمِی يک سفارت كه حرف می زدم 
به خود جلب كرده  را  توجه ها  می گفت »وحشِت كشتارهاست« كه 

است.

ترک  را  كهن،  و  و خطرناک  زيبا  پای تخِت  اين  عراق،  زود  خيلی 
كردم و در اين انديشه ی شگفت بودم كه چه چيزی از اين شهر برای 
خيابان های  در  آن ها  می سازد؛  داستان  دو  ديدم شان  كه  دگرباشانی 

پرمخاطره ای گام می زنند كه از جنگ نيز آسيب  ديده است.
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رسانه ها
ماها ـ مجله ی الكترونيكی هم جنس گرايان ايرانی

majaleh_maha@yahoo.com

دلكده ـ ماهنامه ی ادبی هم جنس گرايان ايرانی 
delkadeh@gmail.com

رنگين كمان ـ فصلنامه ی دگرباشان ايرانی 
majalehranginkaman@gmail.com

چراغ ـ نشريه ی دگرباشان جنسی ايرانی 
http://cheraq.irqo.org

member@irqo.org
http://blog.irqo.org

هم جنس من ـ نشريه ی لزبين های ايرانی 
hamjenseman@gmail.com

ضيافت                                
www.ziaafat.org
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