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 ای وجود دارد و طبیعی است.در هر جامعه  گراییهمجنس

 

 هِرک( خطاب به علی مطهری، نماینده مردم تهرانگرا )ایگلالمللی حقوق بشر مردان و زنان همجنسنامه سرگشاده کمیسیون بین

 

 مطهری،دکتر علی  جناب آقای

 نماینده محترم مجلس شورای اسالمی ایران،

حاضر شدید. در این برنامه، « اهمیت و مزایای فردی رعایت حجاب»، در برنامه صدا و سیما، شما در شبکه خبر چندی پیش

 رسید.نظر می، کامالً عجیب بهو آشنا به حقوق بشر هایی داشتید که برای مخاطب امروزیصحبت

یک انحراف جنسی خواندید که اولین مرتبه در "گرایی را ، شما همجنس(هافایل تصویری این صحبت) هایتاناز صحبت در بخشی

فرهنگی غرب اشاره کردید گسیختگی د. همچنین به افسار هم یکی دانستی "ارتباط با حیوانات" آن را با "است.غرب مطرح شده 

های جلوگیری از حاملگی جنسی و اخالق جنسی صحبت کردید. در کنار آن، شما در این برنامه تلویزیونی، روشغریزه و از عفاف، 

 نسی دانستید.)احتماالً مانند کاندوم( را بانی روابط آزاد ج

دادند تا صدای مخالف های مکتوب، این اجازه را میهای پیش از انقالب، پدر شما در فضای رسانهزمانی نه چندان دور، در سال

ستون مقاالت  ،"زن روز"طور که خود شما به خوبی در خاطر دارید، ایشان در مجله در مقابل صدای ایشان منتشر شود. همان

 .شنیدندو جواب مخالف را می دادندنظر خودشان در مباحث روز را می خودشان را داشتند و

یک چهره اجتماعی قرار ندارید. شما نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای  در جایگاه فردیِامروز اما، شما تنها 

اسالمی ایران هستید. شما فقط نماینده بخشی از مردم نیستید، بلکه نماینده کل شهروندان این محدوده از کشور، در مجلسی 

 برای کل این سرزمین هستید.

هایتان در شبکه خبر، بخشی از و این سرزمین باشید. در این میان، شما در حرف اید تا مدافع این مردمشما سوگند خورده

گرایان و گرایان مرد و زن، دوجنساید: دگرباشان جنسی )همجنسشان دانستهشهروندان این سرزمین را فاقد حق و حقوق

 ها(.تیتراجنسی

http://www.iglhrc.org/
http://persianoa.com/advanced/interviews/item/116-iranian-mp-on-homosexuality-and-zoophilia-in-the-west-english-sub.html
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دهندگان به شما هم همین شهروندهای ایرانی رأیاین بخش از شهروندان کشور، درحقیقت وجود خارجی دارند. بخشی از 

تاهای این اند، بلکه در همین تهران و در تمام دیگر شهرها و روسگرایان. این افراد از غرب هم نیامدهاند: از جمله همجنسبوده

 کنند.سرزمین زندگی می

را که  یصحبت ، هرعلیه آنهادهند. شما ها را هم نمیدر رسانهی سال است به این بخش از جامعه ایران، اجازه حضور بیشتر از س

این موضوع،  بارهشود تا جلوی شما بنشیند و درگرایی اجازه داده نمیگرا یا طرفدارِ همجنسکنید، اما به یک همجنسمیبخواهید 

 صحبت کند.

شکلی مشخص خواستار این هستند تا تمامی های سازمان ملل متحد، بهالمللی و درخواستنین بیناین در حالی است که قوا

 دارند. آنها اهمیتی هویت و گرایش جنسیشان استفاده کنند. در این میان،شهروندهای ایران، بتوانند از حق و حقوق خود

ایران بارها  حکومت ضا کرده است و متعهد به اجرای آنهاست، ازسازمان ملل متحد، برابر قوانین حقوق بشر که ایران هم آنها را ام

ما از شما استدعا داریم که از حقوق موکالن . شما هم نماینده همین مردم هستید. محترم بشماردخواسته است تا حق مردم را 

 .نمایید، نه اینکه علیه آنها صحبت خود دفاع کنید

آزاد و برابر » با عنوان سازمان ملل،ترین انتشارات کمیساریای عالی حقوق بشر ز تازهخواهشمندیم نگاهی به یکی ا در این زمینه،

ی مملو از اطالعات . این راهنما در اینجا موجود استاش هم های ضمیمهاین کتاب و جزوه . متن فارسیبیندازید« ایمزاده شده

 شما از مساله دگرباشی جنسی و حقوق دگرباشان کمک کند. است که امیدواریم به درک بهتر 

و فرهنگ و  غایب بود. تاریخهم علم امروز  های شما، عالوه بر اینکه حق مردم غایب بود، حقوق ملت غایب بود،هرچند در حرف

هایتان کنار گذاشتید، تمام اشارات شاعرها و گ مکتوب فارسی را در حرفهم غایب بود. شما بخش بزرگی از فرهن ادب ایران

گرایی، های برجسته فارسی، از سعدی و حافظ و مولوی گرفته تا بزرگان عرفان را کنار گذاشتید و اعالم کردید همجنسنویسنده

 حرفی است از غرب.

 محصولگرایی، د. همجنسکنمی سان تلقیحیوانات یکگرایی را با رابطه با همجنس فرد فرهیخته ای مانند شما که عجیب است

با  میان انسان جنسی رابطه داشتن   و آنرا به عرفی کردهمساخته غرب شما این پدیده طبیعی را  چطور است که طبیعت است. 

 تشبیه میکنید؟ حیوانات

http://www.iglhrc.org/
http://iglhrc.org/iran/fa/Fa_Publications_Born_Free_And_Equal
http://iglhrc.org/iran/fa/Fa_Publications_Born_Free_And_Equal
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گرا، اجازه همجنس جامعه افراد فرهیختگان علمی و یاخواهیم تا در فضای تلویزیون ملی ایران، به آقای علی مطهری، ما از شما می

دور از سانسور و حذف، در یک برنامه زنده در مقابل مردم ایران، یکی از مباحث زندگی ه روی شما بنشینند و بدهید تا روبه

 گرایان. اجتماعی ایران را صحبت کنیم: موضوع همجنس

ها( بخشی از تیگرا و تراجنسیگرا، دوجنسجنسی )مردان و زنان همجنس گرایان، همچنین دگرباشانآقای علی مطهری، همجنس

المللی، حق حیات، حق زندگی اجتماعی، حق شهروندان ایران هستند. تمامی این افراد برابر قوانین داخلی ایران و قوانین بین

 صحبت و حق دیده شدن دارند.

از هویت و  ،حرف بزنندپس از سی و چند سال سکوت، یرانی، بتوانند توانید پیشگام باشید تا این بخش از شهروندان اشما می

 خود آشکارا و بدون ترس دفاع کنند.از حقوق قانونی گرایش جنسی خودشان بگویند و 

 صبرانه منتظر پاسخ شما به این نامه هستیم.بی

 با تقدیم احترامات فراوان،

 

 حسین علیزاده،

 هِرکدر ایگلمسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا 
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