
 آشنایی با تجارب مبارزات ھمجنسگرایان در جھان
شما را با یعنی . طوری آزادی خود را بدست آوردند؟  این جزوه پاسخی است بھ این سئوالکشورھای دیگر چھمجنسگرایان 

.تجارب  مبارزات ھمجنسگرایان در کشورھای دیگر آشنا می کند  

 
 

 
 تیتر مطالب جزوه:

 
  آمریکایکی از پیشروان جنبش ھمجنسگرایان= مصاحبھ با جک نیکلز

 وقتی وایکینگھای دانمارکی تاریخ می نویسند
  )نااولین فعال و مدافع حقوق ھمجنسگرایان در  جھ کارل ھنریش اولریخ (آشنائی با تاریخ ھمجنسگرایی

 آگاھی و اراده رمز موفقیت ھمجنسگرایان ترکیھ
 مصاحبھ ماھا با گونزالو سرانو 

 مسئول بخش جوانان فدراسیون سراسری ھمجنسگرایان اسپانیا
)یکی از فعاالن حقوق ھمجنسگرایان در فیلیپین (مصاحبھ با اسکار آتادرو   

)لیسگنلس اھمجنسگرای نماینده سابق مج (احبھ با کریس اسمیثمص  
 مصاحبھ ماھا با آقای گی یونان

Mr. Gay Greece 
  خود ھستندھمجنسگرایان لبنان مصمم بھ دفاع از حقوق

ت مالزیگفتگوی ماھا با نماینده سازمان زنان مسلمان فمینیس  
گروه دفاع از حقوق (مصاحبھ با بابک از فعاالن سابق گروه ھومان  (با بخشی از تاریخ خود آشنا شویم

  )ناھمجنسگرایان ایر
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 

یکی از پیشروان = مصاحبھ با جک نیکلز
  آمریکاجنبش ھمجنسگرایان

.)رشدن مصاحبھ در شماره یک مجلھ ماھا منتشای(  
 
 

از ھمان دوران . دورادور و از طریق سایت خودش در اینترنت می شناسمش: مقدمھ
ارادت خاصی ) و شمس( د، بھ ایران بخصوص مولوی کودکی اش با ایران آشنا میشو

 دارد و در میان ایرانیان مقیم آمریکا ھم دوستانی دارد،
 بھ دنبال کردن اخبار ومسائل ھمجنسگرایان ایران عالقمند است و تاکنون چندین و چند 

 مطلب در ِاینباره در اینترنت

 
، مطالب آن دستھ بندی و در وبالگھای مختلف قرار )یرانا مجنسگرایانھترونیکی لکاجلھ م)اولین((بعد از توقف انتشار مجلھ ماھا: توضیح

 داده شدند، اما  سرکوبگران  و سانسورچیان حکومتی 
.کھ از آگاه شدن مردم می ترسند، بھ بی منطقی معمولی یعنی سرکوب رو آورده و بسیاری از وبالگھای گفتھ شده را بستند  

و   ی تجارب  مبارزاتی ھمجنسگرایان جھان کھ در شماره ھای مختلف ماھا منتشر شده اند رایکجا جمع آوربھ ھمین خاطر مطالب مربوط بھ
.در این وبالگ در اختیار عالقمندان قرار می دھم  

 
. برای دریافت شماره ھای مختلف مجلھ ماھا لطفآ بھ وبالگ خودشان سر بزنید و یا  با ایمیل آنھا تماس بگیرید  

:اایمیل مجلھ ماھ  
Majaleh_maha@yahoo.com 

 
:ماھا وبالگ  
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تالشش برای برابری جنسی و حقوق ھمجنسگرایان و سادگیزندگی پر . و مجالت ھمجنسگرایان آمریکا منتشر کرده است  
از. یکی از مسائل مورد بحث انتخابات اخیر آمریکا مسئلھ ازدواج ھمجنسگرایان بود.  و صداقتش پر از نکات آموزنده است  

توان دارند کتابھا و باشد کھ دوستانی کھ .  با ایشان ترتیب دادمماھافرصت استفاده کرده و مصاحبھ ای از طریق ایمیل از طرف 
.نوشتھ ھای جک را بھ فارسی ترجمھ کنند  

 
در ابتدا خود را معرفی و مختصری از فعالیتھای خود در مبارزات ھمجنسگرایان آمریکا برای کسب حقوق مدنی را بازگو : ماھا
.کنید  
واشنگتن بودند، آشنا شدم  رابطھ من و  سالگی، با چند پسر ایرانی کھ پدرانشان دیپلماتھای ایران در 12، در 1950در سال : جک

این دوستان ایرانی نھ جنسی بلکھ صرفآ دوستی بود ولی آنھا دست در دست با من راه میرفتند، در آغوشم میگرفتند، مرا 
نی این آن زما. میبوسیدند، و مشتاقانھ و صمیمانھ میگفتند کھ مرا دوست دارند و خانھ ھایشان ھمیشھ بروی من باز خواھند بود

.بود کھ من پی بردم کھ پسران آمریکایی ھمسایھ در واشنگتن دی سی باید چیزھای زیادی درباره دوستی یاد بگیرند  
یعنی چھ، من یک رفیق گی داشتم کھ ملوان " گی" ، زمانی کھ تقریبآ ھیچکس نمیدانست 1958در بیست سالگی، یعنی در سال 

. ھ جنسی با مردانی کھ ھویت خود را ھتروسکسول معرفی میکنند، چقدر آسان استبود و او بود کھ یادم داد کھ راه ایجاد رابط
 بوسھ ای رد -1: گفتش کافی است کھ دوتا قاعده را رعایت کنی و اگر این قانون ساده را فراموش نکنی دیگھ ھمھ چیز آزاد است

. صبح کھ بیدار شدین در باره موضوع حرفی نزن-2و بدل نکن   
یدم دوستم راست گفتھ، بھ خودم گفتم کھ باید راه میانھ ای بین تجربیات خودم با پسران ایرانی و برخوردھای بعد از اینکھ فھم

رھبران مذھبی با گرفتن تخم مردان آنان را بھ . بلھ، بای سکسواالھا ھمھ جا فراوانند. ماچو مردان آمریکایی وجود داشتھ باشد
. صف میکنند  

 برای حقوق مدنی ھمجنسگرایان  در آمریکا، در منطقھ واشنگتن دی سی - اقدام مستقیم-ن تشکل در امر ایجاد اولی1961درسال 
. کھ زادگاھم است، کمک کردم  

 از جنبش خواستم کھ کارکنان حرفھ ای شاغل در بھداشت ملی را بھ چالش 1963مورخان  بیاد می آورند کھ من چگونھ در سال 
.ھستیم) روانی(فت میکنند تا بھ ما گی و لزبینھا بگویند کھ مریض بکشند، آن شعبده بازانی کھ حقوق دریا  

 نفر از اعضائ گروه، اولین تظاھرات اعترضی برای حقوق مدنی ھمجنسگرایان در برابر کاخ 10 بھ ھمراه 1965 آوریل 17در 
. سفید را سازماندھی کردم  

لیج کالرک دوست قشنگ و شریک زندگی ام . مریکا منتشر کردمرا در آ) با نام گی( بھمراه لیج کالرک اولین روزنامھ ھمجنسگرا 
 با من زندگی میکرد و در ھمان سال در یک راھبندانی معما گونھ، بھ ضرب گلولھ ای بقتل 1975 تا 1964 بود کھ در فاصلھ 

:بنام ) اولین کتاب  یک جفت مشترک مذکر( ھمینطور با کمک دوستم لیج . رسید  
I Have More Fun with You Than Anybody 

کتاب عمده من بنام  . را نوشتم  
Men’s Liberation: A Definition of Masculinity 

ھم بھ دوستم لیج تقدیم شده بود کھ مدتی قبل از کشتھ شدنش آن را تمام کردم و او ھمھ کتاب را خواند و پی برد کھ تا چھ اندازه 
 توسط انتشارات پنگوئن بچاپ رسید و بعدآ بھ زبانھای آلمانی و یونانی ھم 1975این کتاب  در سال . دلداده و دلبستھ اش ھستم

.کتاب در باره اثر عظیم شعر در دو فرھنگ ایراانی و اسکاتلندی صحبت کرده ام) این(در بخش آخر .ترجمھ شد  
و عشق مرد بھ مرد است، والت وایتمن کھ اشعارش در وصف اتحاد جھانی، برابری جنسی ) درآمریکا(  من برای شاعر خودمان 
.ارزش بِسار زیادی قائلم  

 
آیا خود را گی یا ھموسکسوئل یا کوئیر میدانی؟ و ھر کدام از اینھا چھ مفھومی برایت دارند؟:ماھا  
کلمھ " گی" سردبیر اولین شماره 1969در سال : جک  

Joy    
.باشد) گی(را ستود و این مد نظرش بود کھ روزی این کلمھ مترادف اسم روزنامھ   

 اتیکت ھا برای زمانی خاص ضروری اند، شاید برای برجستھ کردن بخشی از انسانیت ما کمک میکنند اما بقول
.می باشد" ما"وجود ندارد آنچھ ھست " آنھا"بای سکسوال علنی و متفکر آنارشیست پل گودمن، چیزی بھ اسم   
: " بقول والت وایتمن.  برسد کھ ما ھمھ را بھ چشم انسان ببینیم من رؤیای روزی را دارم کھ در آن  رھایی ھر دو جنس بھ آنجا

."احساسات در ھر کسی ھست  
  عشق ورزی ھمجنسگرایانھ یک بعد برجستھ اجتماعی دارد کھ کھ من از آن کیف میکنم و آن ایفای  نقش یک کاتالیزاتور 

. اجتماعی است، یعنی بچالش کشیدن امر توزیع  سیاست و مذھب  
نامیده شوند را کنار " ابنی" یا " اوا خواھر"  با مسئلھ برخورد میکنم کھ ھمھ مردھا بایستی ترس و واھمھ اینکھ  من اینطور
چرا؟ بھ این دلیل کھ این لغات مردھا را . این کلمات قدرت آتش گداختھ ای دارند کھ ازآتش خود جھنم ھم بھتر عمل میکند. بگذارند

نمونھ اینکھ . خود افتخار میکنند" مردانھ"ھ بھ آنھا نسبت داده شود، ھمچنان بھ صفتھای از ترس اینکھ مبادا ارزشھای زنان
.مردان معموآل شنونده خوبی نیستند در حالی کھ گوش دادن یک صفت بسیار خوبی است  

 
 است دلیل شھروندی و مدنی خودشان کار سختی/معروفھ کھ جلب ھمجنسگرایان بھ شرکت در مبارزه برای حقوق اجتماعی: ماھا

 این امر را چھ میدانی و گروھای ھمجنسگرایان  آمریکا برای جلب فعالین جدید چگونھ عمل میکنند؟
وقتی موفقیت کسب . توده ھا، در ھر کشوری، معموآل زمانی درگیر میشوند کھ دعوا پایان یافتھ و پیروزی حاصل شده است: جک

اما در روزھای مبارزه تنھا گروه .  عجلھ خود را بھ ردیف اول صف میرسانندشد و تحوالت بھ چشم آمدند، آنوقت است کھ آنھا با
کوچکی متشکل از چند نفر افراد از خود گذشتھ، عاقل، آگاه، برجستھ و نترس ھستند کھ در مقابل چنگ اندازان بھ فرھنگ جنسی، 

.قد علم کرده و مقاومت میکنند) بخوان خرافاتی ھای مذھبی و سیاسیون آنھا(   
 
بھ ھمین دلیل نھ . مدنی تلقی میکنند نھ یک موضوع سیاسی- بعضی گی ھا حقوق ھمجنسگرایان را صرفآ یک مسئلھ اجتماعی: اھام

 تنھا از پیوند زدن درخواستھای خود با سیاست می پرھیزند بلکھ حتی از اینکھ یک تشکیالت ھمجنسگرا
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ظر شما چیست؟ن.  بھ بعد سیاسی مسئلھ بپردازد ھم اظھار ناخشنودی میکنند  
را سر " آنچھ شخصی است سیاسی ھم ھست" فمینیستھا و دیگر مخالفان فرھنگ حاکم در اوائل دھھ ھفتاد میالدی شعار : جک

.  دادند  و این یعنی کار ما آخرش رنگ سیاسی بخود میگیرد چون ما شکل و روش خاصی از زندگی شخصی را انتخاب میکنیم
نمیتوان . ق میکند بلکھ حتی ممکن است روی جھت گیری او بھ نفع افراد غنی ھم تاثیر بگذاردمثآل پرخوری نھ تنھا فرد را چا

.سیاست و فرھنگ را جداگانھ دستھ بندی کرد، ُانھا در روی یک سکھ اند  
 

 دست آوردھای جنبش ھمجنسگرایان آمریکا کدامھا ھستند و در مقایسھ با جنبش ھمجنسگرایان در  اروپا فکر میکنی: ماھا
 کدامیک موفقتر عمل کرده اند؟

آمریکا می گذرد، و تغییرات حاصل شده در ) اقلیتھای جنسی(پیشرفتھای بدست آمده در این نیم قرنی کھ از شروع جنبش :   جک
 مراکز قدرت، یعنی دولت و کارکنان و شاغالن در امور بھداشت کھ چقدر حرفھا و استداللھایشان عوض شده،

، ما  کھ از ابتدا تحقق قدم بقدم این تحوالت را ...مدنی کھ ھمھ جا مدافع سرسخت ھمجنسگرایان ھستند وبسیاری از سازمانھای 
برخی ایالتھا و شھرھای بزرگ تبعیض جنسی را غیر قانونی اعالم. شاھد بوده ایم، بھ حیرت می اندازد  

وض شده و از شخصیتھای ھمجنسگرا کرده اند و دید شھروندان آمریکا در مورد زنان و مردان ھمجنسگرا کامآل ع  
در مورد اروپا باید بگویم کھ اتحادیھ اروپا نظرات خیلی پیشرفتھ ای در مورد ھمجنسگرایی از . در تلویزیونھا استقبال می کنند

.خود نشان داده است  
 

آمریکا چگونھ توانستند  مسئلھ ھمجنسگرایان . در انتخابات اخیر آمریکا ازدواج ھمجنسگرایان یک تم مبارزه انتخاباتی بود: ماھا
 خود را تا این حد بھ سطح باال بکشانند؟

  کھ بعضی ھا ادعا میکنند، تنھا موضوعی بود کھ جرج بوش را در کاخ -من مطمئن نیستم کھ ازدواج ھمجنسگرایان: جک
. اما بلھ مسئلھ بزرگی بود. سفید نگھ داشت  

 توسط دادگستری کل کشور، ایالت ماسوچوست قانون ازدواج 2003بعد از قانونی اعالم کردن ھمجنسگرایی در سال 
ھمچنین شھردار سان فرانسیسکو با ازدواج ھمجنسگرایان  در سالن شھرداری موافقت کرد و . ھمجنسگرایان را تصویب نمود

  تلویزیونتصاویر گی ھا و لزبینھا کھ بعد از اجرای مراسم  رسمی ازدوج، ھمدیگر را بغل میکردند و میبوسیدند از
مذھبیون متعصب خشکھ مذھبی دیگھ داشتند دیوانھ می شدند و ھمھ چیز را ول کرده. ملی و سراسری ھم پخش شد  

این دیوانھ ھای مذھبی. و بھ ازدواج ھمجنسخواھان بند کردند) البتھ بجز غیر قانونی کردن سقط جنین(  
حق حیات معرفی میکنند اما با تمام وجود از قانون اعدام دفاع را طرفداری از ) با سقط جنین (  دالئل خودشان برای مخالفت 

. کھ اغلب ھم ھمینطور است-واکنش ھای آنھا طوری است کھ گویا عشق ورزی ھمجنسخواھانھ وسوسھ اشان میکند. میکنند  
 

سیاسی دارید؟-حاال چھ برنامھ ای برای عبور از موانع ایجاد شده توسط نیروھای مذھبی:  ماھا  
ره امروز روزنامھ نیویورک تایمز نوشتھ بود کھ جنبش ھمجنسگرایان خواستھ قانونی کردن ازداج را فعآل شما: جک  

  یکی ازدواج ھمجنسگرایان و -در حالی کھ بھ اعتقاد من، دو مسئلھ باقی مانده. برای مدتی مسکوت خواھد گذاشت
.ھروندی آمریکادیگری حق علنی بودن آنھا در ارتش، توھینی است بھ حقوق مدنی و ش  

 خود منوقت و نیروی عمده ام را در راه تضعیف ھر چھ بیشتر ارزشھای ناظر بر برتری مرد و در نتیجھ زن ستیز متمرکز
.آزادی ھمجنسگرایان خود بخود از چنین مسیری زاده خواھد شد.  خواھم کرد و برای  برابری دو جنس تالش خواھم کرد  

 
لطفآ از چگونگی و . ازدواج ھمجنسگرایان، اکثریت قابل مالحظھ ای  از آنھا بدفاع از او برخاستندبدلیل حمایت جان کری از : ماھا

 اشکال فعالیت  فعاالن و سازمانھای ھمجنسگرا در کارزار انتخابی ریاست جمھوری اخیر صحبت کنید و
ره داشتند؟ اینکھ ھمجنسگرایان جمھوریخواه و مذھبیون مسیحی ھمجنسخواه چھ برخوردی در این با  

جان کری در ایالت خودش از الیحھ مخالفت با ازدواج ھمجنسگرایان پشتیبانی کرد اما با درخواست بوش:  جک  
. کشوری مخالفت نمود-برای تصویب چنین الیحھ ای در سطح ملی  

ت ھمجنسگرایان اما سازمانھا وتشکیال.  درصد ھمجنسگرایان بھ جرج بوش رای دادند23طبق بعضی نظرسنجی ھا امسال حدود 
قبل از انتخابات اعالم کردند  کھ بھ )  حزب جرج بوش-یعنی ھمجنسگرایان عضو و ھوادار حزب جمھوریخواه( جمھوریخواه 

شھری پیمان مشترک -البتھ پیش از انتخابات بوش اعالم کرد کھ او با ثبت مدنی. بوش رای نخواھند داد  
) دختر دیک چینی( خنرانی پیروزی انتخاباتی اش، دختر معاون ریاست جمھوری بین ھمجنسگراھا مخالفتی ندارد و در مراسم س

.کھ لزبین است بھ ھمراه دوست دخترش در صف پشت سر بوش ایستاده بودند  
با اینھمھ، جبھھ سیاسی ھوادار بوش، حامیان مذھبی اش، ھمھ از او درخواست لغو قوانین مربوط بھ حمایت از ھمجنسگراھا را 

در رابطھ با سازمانھا و تشکیالت ھمجنسگرایان مذھبی مسیحی باید اعتراف کرد کھ آنھا در سالھای اخیر در . کننددرخواست می
 تالش و مبارزه برای قانونی کردن و ثبت رسمی ازدواج ھمجنسگرایان نقش خیلی مھمی
مانند ھمھ فعالین حقوق (ي برند ایفا کرده اند اما اینروزھا در مورد قانونی کردن ازدواج در یک حالت سردرگمی بسر م

با اینھمھ عملی شدن حق ازدواج ھمجنسگرایان بیشتر از ھر چیز بھ تالش و کوشش گروھھای سکوالر). ھمجنسگرایان  
 ھمجنسگرا و ھمینطور گی و لزبین ھای حقوقدان و وکیل مثآل شبکھ دفاع قانونی المبدا یا اتحادیھ آزادی مدنی آمریکا

. بستگی دارد  
 

چیست و فعاالن و تشکیالت ھمجنسگرای آمریکا چھ برنامھ ای ) ھمجنسگرایان آمریکا(قدم بعدی شما :  ماھا  
 برای مقابلھ با تعدی راستھا و مذھبیون متعصب دارند؟

تعداد زیادی از افراد مراحل مختلفی را طی. از ناحیھ انتخاب بوش اینجا  دلھره و نگرانی چندانی مشاھده نمیشود: جک  
در آمریکا چندین. این چیزھا گذرا ھستند. د، از حالت عصبیت و خشم گرفتھ تا در خود فرو رفتن و دپرشن  میکنن  

حدس میزنم این سازمانھا در ماھھای پیش رو وقت خود را. ھمجنسگرایان ھستند) سراسری( و چند سازمان ملی   
.واھند کرد صرف مبارزه و افشا ریاکاری، تعصب و خرافات لشکر دیوانگان مذھبی خ  
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:برای شناخت بیشتر جک بھ سایت زیر مراجعھ کنید  
http://www.gaytoday.com/garchive/jackbio.asp 

 
):بھ انگلیسی(آدرس ایمیل جک برای تماس  

jack.nichols@earthlink.net 
 
 
 

  وقتی وایکینگھای دانمارکی تاریخ می نویسند
وقتی اسم کشور دانمارک را می شنوید چھ چیزی در ذھنتان تداعی 

 می شود؟ پنیر و لبنیات دانمارکی؟ گوشت
دانمارکی؟ فیلسوف دانمارکی کی یر کگارد؟ اگر ھمجنسگرا ھستید 

 بھتر است کھ از این بھ بعد دانمارک
در جھان، اولین مجلھ : چیزھای مھم دیگری در ذھنتان تداعی کند

درباره ھمجنسگرایی در دانمارک چاپ شد، اولین گروه متشکل 
ھمجنسگرایان در جھان در کشور دانمارک شکل گرفت و قانون 
ثبت ازدواج ھمجنسگرایان برای اولین بار در دانمارک تصویب 

 میلیونی در 4- 5چک ھمھ اینھا چگونھ در یک کشور کو. گردید
شمال اروپا اتفاق می افتد؟ با ھم نگاھی بھ زندگی و مبارزات یکی 

از ھمجنسگرایان دانمارکی کھ پیشاپیش دیگران حرکت کرده 
.بیندازیم،تا شاید بتوانیم سئوال فوق را جواب دھیم  

  اکسل
 (Axel) 

   48 -  اولین انجمن ھمجنسگرایان با نام اف1948 برج شش سال 23در 
ھمجنسگرایان دانمارکی بھ پاس.  در دانمارک تشکیل می دھد (F-48) 

 نفر در آن عضو شده بودند و در سال 1339 این جرات و زحمت او آنچنان بھ حمایت از او بر می خیزند کھ تنھا در خالل سھ سال 
 48 - شعبات اف .  رسیده بود نفر2600وقتی اکسل از ریاست گروه کناره گرفت تعداد اعضا بھ ) چھارمین سال تاسیس(1952

. بالفاصلھ در کشورھای سوئد و نروژ ھم تآسیس شدند  
را بنیاد نھاد  بھ نام" انجمن جھانی ھمجنسگرایان" بعد از آن اکسل،   

IHWO=International Homosexual World Organisation 
ن انجمن بین المللی توانست کنگره ای چھانی با شرکت فکرش را بکنید کھ در آن سالھا ای.  فعالیت میکرد1970 تا 1954کھ از سال 

. نفر از کشورھای مختلف برگزار کند150  
 را تاسیس کرد رئیس اش او را از کار اخراج کرد، مردم محل او را از محلھ راندند و حزب سیاسی کھ 48 - وقتی اکسل انجمن اف 

دیمی با او قطع رابطھ کردند و در نھایت مجبور شد کھ شھر خود بھ آن تعلق داشت او را از تشکیالت حزب اخراج کرد، دوستان ق
در این شھر بود کھ سایھ ھمزاد خود، ایگیل. را ترک کند و بھ کپنھاگ، پایتخت، پناه ببرد  

.  را مالقات کرد و با ھم پیمان دوستی و زندگی مشترک را بستند   (Eigil) 
آنھا . علنی کرد، اکسل و ایگیل اولین جفت ھمجنسگرای علنی دانمارکی شدند اگر اکسل اولین فردی بود کھ ھمجنسگرایی خود را 

اکسگیل: برای اعالم پیمان دوستی خود حروف اسامی اول خود را با ھم قاطی کرده و فامیل مشترکی برای خود برگزیدند  
آنھا برای اعالم علنی دوستی و پیمان خود حتی کت و شلوارھای.   (Axgils) 

شیدند کھ در آن سالھا گاھی با اعترض بعضی ھا مواجھ می شد اما این رسمی شد کھ سالھا بعد در مراسم ازدواج  یک رنگی می پو
.ھمجنسگرایان دانمارکی جا افتاد کھ جفت ھا کت و شلوار یکرنگ را انتخاب میکردند  

"دوست"  شش ماه بعد از تشکیل مجلھ ای بنام 48 - انجمن اف  
.ن ھلمر فوگدگارد بود و قلم پر قدرت و تیزی داشت را منتشر کرد کھ سردبیر آ   (Vennen) 

را منتشر کرد ھزاران نسخھ ) عکس لخت مردانھ(  اما این مجلھ بدون عکس چاپ می شد تا یکسال بعد وقتی اولین شماره عکس دار
. شروع بکار کردند)  ایگیلاکسل و( آن بفروش رسید و تقریبآ دیگر مجالت ھمجنسگرایان در جاھای دیگر ھم با چاپ ھمین عکس 

 سالھا بعد ھمین عکس بنا بھ اھمیت تاریخی آن در مجلھ
.منتشر شد" مدل مردانھ "   

بر علیھ  حمالت پلیس بھ ھمجنسگرایان وسختگیریھای پلیس مطالب تندی می نوشت و آنھا را بھ باد انتقاد می گرفت " دوست" مجلھ 
بعد از آن شدت عمل پلیس . گیر و روانھ زندان کرد کھ بمدت یکسال در زندان بودندرا دست" اکسگیل" و بھ ھمین دلیل پلیس جفت 
ھدف پلیس .  در یورشی وحشیانھ بھ ھمجنسگرایان ھزار نفر را دستگیر و بھ محاکمھ کشاندند1955چنان شدید شد کھ در سال 
یشی و جھت وارد کردن فشار بھ بقیھ بود بود و محاکمات علنی ھمجنسگرایان ھم حالت نما" دوست"جلوگیری از انتشار مجلھ 

"مجرمانی کھ بھ سکس با ھمجنس خود دست می زنند باید سم موش خوارنده شود" بخصوص کھ ریاست دادگاه دستور داد کھ بھ   
 ھوس" عکس پورنوگرافی مخالف قانون چاپ نکرده بود دادگاه با استناد بھ یک قانون عجیب و غریب " دوست" از آنجا کھ مجلھ 

ھمین ھجوم بھ ھمجنسگرایان دانمارک بھ تصویب قانون شدید دیگری در . جفت اکسگیل را بھ یکسال زندان محکوم کرد" اندیشی
. اجرا می شد1965 منجر شد کھ تا سال 1961سال   

 رو بھ او کرده و اعالم بعد از پایان دوره زندان، ھنگام آزادی، رئیس زندان از آنھا خواست کھ دیگر نباید با ھم دیده شوند ولی آنھا
و جواب می گیرند " ما  با ھم پیمان زندگی بستھ ایم و بھ ھمین دلیل ھم نام مشترک  اکسگیل را برای خود برگزیده ایم" می کنند کھ 

 ادامھ داشت کھ طی ھجومی بھ خانھ اکسگیل 1968فشار و پیگردھا تا سال . کھ پس تا آخر عمرمورد پیگرد قرار خواھند گرفت
بعد از آن ھمجنسگرایان دانمارک بھ فعالیتھای خود شدت بخشیدند . یس مقدار زیادی عکس و نوشتھ را ضبط و آنھا را بھ آتش کشیدپل
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" پس اکسگیل . و بھ مرور دولت ھم رفتار بھتری نسبت بھ آنھا اتخاذ کرد تا جایی کھ دگر ھمجنسگرایی بعنوان جرم تلقی نمی شد
.را افتتاح کردند" اکسل سرا  

)اکسل سرا  (  متر مربع مساحت 800با    Axelhus 
 متر مربع داشت و بھ بھشت 5000کھ سابقآ ساختمان یک مدرسھ قدیمی بوده، دارای بیست اتاق، یک استخر شنا و باغی بھ مساحت 

 مختلف کھ بھ ھمجنسگرایان بود چرا کھ ھمجنسگرایان ملیتھای" سازمان ملل" گی ھای دانمارکی معروف بود و در واقع محل 
 ملیت مختلف در آن جا 16گفتھ میشود کھ در یکی از شبھا ھمجنسگرایان از . دانمارک سفر می کردند، بھ این محل ھم سر می زدند

وقتی . حضور داشتھ اند  
را  وزارت دارائی دانمارک اعالم کرد کھ اگر یکی از آنھا فوت کند دیگری از معافیت مالیاتی مخصوص زوجھای غیر ھمجنسگ
 1980محروم خواھد شد و چون پیمان جفت اکسگیل تا آن زمان حق ثبت قانونی پیمان ھمسری خود را نداشتند، این محل را در سال 

. سال بعد از آن ثبت ازدواج ھمجنسگرایان در دانمارک قانونی شد9البتھ . تعطیل کردند  
ھم تشکیل شدند ولی ھر کدام فقط ) 1974در سال ( و ال بی ) 1971در سال (البتھ بعدھا دو تشکل دیگر ھمجنسگرایان، بی بی اف 

 برای پاسداری از ھمھ تالشھای ھمجنسگرایان اسم خود را بھ ال 48 - چند سالی دوام آوردند کھ بعد از انحالل آنھا انجمن قدیمی اف
. بھ آکسل عضویت افتخاری اعطا نمود1975و در سال .  تغییر داد48 -اف/ بی ال  

 در 1988 توسط کمیسیون دولتی رد شد اما در سال 1984عالیتھای اولیھ برای قانونی شدن ازدواج ھمجنسگرایان در سال تالشھا و ف
یک آمارگیری کشوری توسط ھمین کمیسیون معلوم گردید کھ اکثریت مردم دانمارک موافق قانونی شدن ازدواج ھمجنسگرایان 

" ھمسری قانونی" مجلس دانمارک الیحھ 1989 ماه مھ 26ھمین دلیل در بھ ).  درصد مخالف25 در صد موافق و 57( ھستند
.  ھمجنسگرایان را بھ تصویب رساند کھ از اول اکتبر ھمان سال قابل اجرا بود  

  از بنیانگذار خود آکسل و دوستش ایگیل تقاضا کرد کھ بھ پاس تالشھای خود، 48 - اف/  انجمن ال بی ال
تصویب میشود، رابطھ خود را رسمآ قانونی کنند و بھ این طریق اولین زوج رسمی و " ھمسری "در ھمان روز اول کھ قانون ثبت

.  قانونی ھمجنسگرایان در جھان ھمان اکسگیل دانمارکی شدند  
 آنھا از آنجا کھ آکسگیل نمی خواستند بعنوان تنھا جفتی کھ در آن روز رابطھ خود را قانونآ ثبت می کنند، باشند، ده جفت دیگر ھم بھ

، دومین جفت کشیش لوتر بنام ایوان الرسن و روانشتاس اوو ) سالھ67( و ایگیل)  سالھ74( ملحق شدند؛ پس اولین جفت آکسل
..... و)  سالھ27(و دوستش، دانشجویی بنام ولکمن)  سالھ45(؛ سومین جفت یک معلم بنام لی لووف ) سالھ42ھر دو ( کارلسون

.ترجیح دادند کھ ازدواج خود را بھ عقب بیندازند....  اما بخاطر حضور خبرنگاران و البتھ دیگرانی ھم بودند. بودند  
درمراسم ازدواج معاون شھردار، توم آلبری، متنی را قرائت کرد کھ تقریبآ مشابھ ھمان متنی است کھ در مراسم ثبت ازدواج غیر 

زارشگران و عکس بردارن روزنامھ ھا و خبرگزاریھای ساختمان شھرداری مملو از خبرنگاران، گ. ھمجنسگرایان قرائت می شود
مراسم ازدواج در شھرداری اجرا نمی شود اما کارکنان آن ) روز تعطیلی(رسم بر این است کھ در روز یکشنبھ . سراسر جھان بود

معاون ( بتھ توم آلبری ال. داوطلبانھ بھ سر کار رفتند تا امکان ازدواج ھمجنسگرایان در اولین روز اجرای قانون را ممکن سازند
 با ھم دست بھ تالشھا و فعالیتھای وسیعی زده بودند تا  برگزاری مراسم ثبت ازدواج در 48 - اف/ و رئیس انجمن ال بی ال) شھردار

 در مصاحبھ. را ممکن سازند؛ چرا کھ تاثیر سمبلیک چنین حرکتی انکار ناپذر بود) اولین روز قابل اجرا بودن قانون(روز یکشنبھ 
البتھ ما امیدوار بودیم کھ بھ عدالتی برسیم اما حتی خواب چنین روزی را ھم نمی : "  با خبرنگاران آکسگیل از جملھ گفتھ بودند 

از اینکھ ازدواج ما با حضور اینھمھ وسائل ارتباط جمعی اتفاق می افتد ناراحت نیستیم چرا کھ این بھائی است کھ ما برای . دیدیم
برایمان اصآل مھم نسیت چرا کھ ما مذھبی نیستیم  و رابطھ : " در باره ازدواج نکردن در کلیسا گفتند.". دازیمساختن تاریخ می پر

: و در پاسخ این سئوال کھ چھ حرفی برای ھمجنسگرایان دیگر کشورھا دارید،اینگونھ جواب دادند کھ ." ھمیشھ بازی با ھم داشتھ ایم
اگر ھر کسی بیرون بیاید و خود را علنی کند دیگر کسی . این تنھا راه برای تغییرات است.  کنبیا بیرون، مبارزه. باز باش و علنی" 

."پنھان نخواھد ماند  
وقتی مراسم رسمی بپایان رسید و ھمسران بھ محوطھ شھرداری قدم گذاشتند جمعیت زیادی کھ منتظر آنھا بودند با شامپاین از آنھا 

آنھا بعدآ با کالسکھ مخصوصی از خیابانھای شھر گذشتھ بھ محل انجمن ال بی ..  رویشان پاشیدنداستقبال کرده،  نقل و نبات بھ سر و
. رفتھ و در آنجا از مھمانان دعوت شده پذیرائی کردند48 - اف/ ال  

ھاگ   از زندان کشیدن برای آزادی و بخاطر روابط ھم پیمانی خود تا ثبت رسمی و قانونی ھمسری خود در ساختمان شھرداری کپن
فراز و نشیبی بود کھ آکسگیل با ھم طی کردند و بھ الگوی میلیونھا ھمجنسگرا در جھان تبدیل شدند کھ با تالش و اراده میتوان 

 دیوار جدائی بین جفتھای ھمجنسگرا در دانمارک فرو ریخت  اما تاثیر جھانی آن 1989در سال . فرھنگ و قانون را عوض کرد
سال ( و نروژ ) 1993سال (  بفاصلھ کوتاھی بعد از آن، در سوئد . نی کھ قبآل بود دیگر نخواھد بودچنان است کھ جھان دیگر ھما

 کشور مختلف چنین قانونی را 10تا امروز حدود . ھم قانون ازدواج ھمجنسگرایان بتصویب مجالس آن کشورھا رسید) 1995
.تصویب و یا در حال بحث و بررسی آن می باشند  

مسری ھمجنسگرایان در دانمارک بعنوان یکی از وقایع  مھم تاریخ مبارزات ھمجنسگرایان در جھان بھ ثبت قانون ثبت رسمی ھ
) 1. (رسیده است  

تا شش ماه بعد از ثبت ازدواج .  سال با ھم زندگی کردند کھ شش سال آخر آن ھمسر قانونی بودند45آکسل و ایگیل در مجموع 
در سال آخر زندگی مشترک با ھم بھ کشورھای زیادی .  تلویزیونھای محلی و جھانی بودندھمچنان مورد توجھ وسائل خبری و رادیو

.سفر کردند از جملھ از آمریکا، چین، کشورھای جنوب شرقی آسیا، مکزیک و چندین کشور آفریقایی دیدن نمودند  
گی راننده اتوبوس شھری شده بود و این  سال58او بعد از بستن اکسل سرا، در .  بر اثر سکتھ مغزی در گذشت1995ایگیل در سال 

. سالھ است و مشغول نوشتن بیوگرافی خود می باشد85آکسل حاال . شغل پر از استرس ضعف قلبی او را باعث شد  
قرار است  نامھ ھا و دست نوشتھ ھای آکسل . ال بی ال بود/ 48 پنجاھمین سالگرد تاسیس انجمن اف  1998 ماه شش سال 23روز 

.رکزی دانمارک نگھداری شوددر آرشیو م   
اینھا نشان می دھد کھ حرفھای کسانی کھ ھمجنسگرایی  و آزادی ھمجنسگرایان را نتیجھ فرھنگ غربی می دانند چقدر بی پایھ و 

و ھمجنسگرایان غربی برای آزادی خود تالش کرده و با ھمکاری و ھمیاری ھمدیگر توانستھ اند بھ حقوق خود دست . اساس است 
پس اگر امروز ھمجنسگرایان در غرب بھ آزادی خود رسیده اند بھ این دلیل است کھ برای آن مبارزه کرده و حاظر بھ . یابند

.پرداخت بھای آن شده اند  
:برای مطالعھ بیشتر در باره آکسگیل بھ دو سایت زیر مراجعھ کنید  

http://users.cybercity.dk/~dko12530/ 
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، )در شماره بعدی گزارشی در باره آن خواھیم داشت ( 1969وقایع  دیگر شامل شورش استون وال در نیویورک در سال -1 

ھزار نفری ھمجنسگرایان در شھر واشنگتن و در دفاع از حقوق گی و لزبین ھا در سال ) 650000( تظاھرات ششصد و پنجاه
. قانون28 ھمجنسگرایان بریتانیا بر علیھ ماده 1988 ، و جنبش 1987  

=======================================ا  
 

  
 .) جمله ماها منتشر شد3در مشاره مطلب زیر (

 آشنائی با تاریخ مهجنسگرایی
  کارل هنریش اولریخ

                                   Karl Heinrich Ulrichs 
با اولني فعال و مدافع حقوق مهجنـسگرایان        

 در  جهان 
  .آشنا شومي

 
 اعضای اجنمـن وکـالی آملـان بـرای           تن از  500)  سال پیش  138حدود   (1867در سال   

یکی از این وکال که  . بررسی مسائل حرفه ای خود در مونیخ گرد هم آمده بودند          
او در آن روز در     .   بـود  کـارل هنـریش اولـریخ     گرایش مهجنسخواهی هم داشـت،      

 نفر شرکت کننده جلسه بـه دفـاع علنـی از حقـوق مهجنـسگرایان                500مقابل مهه   
ام او به عنـوان اولـني مهجنـسگرایی کـه بـرای حقـوق             پرداخت و چنني بود که ن     

 . مهجنسگرایان مبارزه کرده، در تاریخ ثبت شد
، در سخنرانی خود که از روی نوشته مي خوانـد، بـا             1825اولریخ، متولد سال    

صدای بلند و با غرور برای شرکت کنندگان کنفرانس مذکور اعالم کرد که گرایش            
.  م و نـه بیمـاری، بلکـه امـری اسـت طبیعـی          به مهجنس، نه گناه  است، نه جر       

نتیجه و مثره تالش و کوشش ها و روشنگري های او بود که یخ های ذهنیت آملـاني             
 .ها در باره عشق مهجنسانه شروع به ذوب شدن کرد

« مرسـوم نبـود و اولـریخ کلمـه        » گـی «ناگفته مناند که در آن سال ها کلمه         
 .را بکار می برد(Uranism) » اورانیسم 

اولریخ بدرستی، عمیقآ بر این باور بود که مهجنسگراها مهه جـا هـستند و بـه               
این دلیل از امرعلنی شدن و خودی نـشان دادن مهجنـسگرایان سرسـختانه دفـاع                
میکرد؛ چراکه اگر مهجنسگرایان خود را علنی می کردند، آنوقت مهه مـی دیدنـد              

د دیگـران زنـدگی مـی      که مهجنسگرایان آدم های عجیب و غریبی نیستند و ماننـ          
کنند، پس طبیعی بودن مهجنسگرایی ثابت می شد و هم اینکه مهه متوجه می شـدند             

 هـای  -کتاب ها و نوشته هـای او بـه زبـان       . که گی ها  در جامعه کم نیستند       
دیگر ترمجه می شد و او نامه های محایتی زیادی، هم از آملان و هم از کشورهای            

 . دیگر دریافت می کرد
در . ن مهجنسگرایی خود اولریخ زندگی راحتی برایش به ارمغان نیـاورد          علنی شد 

 از یک کلوب ادبی که عضو آن بود اخـراج شـد و بالفاصـله او را از                   1850سال  
شغلش هم اخراج کردند، به این دلیل که شایعاتی در باره مهجنـسگرایی او سـر              

 . زباا بود
که خواهـان حکومـت پادشـاهی       -او دو بار، ظاهرآ به خاطر عقاید سیاسی خود          

بـه عقیـده برخـی بـه      . ( به زندان افتاد و کتاب های او مجع آوری شدند          -است
 ).  دلیل آگاهی حکومت از گرایش جنسی او

او برای باز پس گريی کتاب های خود و مهینطور جلوگريی از ممنوعیت قانونی آـا             
 .به دادگاه  مراجعه کرد و موفق هم شد

 خود، برای پنهان کردن گرایش جنـسی اش، تـالش منـی کـرد،             او، بنا به اعتقاد   
  مهجنسگرایی خود را برای خانواده و بستگانش علنـی           1862بلکه برعکس در سال     

در )  سال پیش  138حدود  (1867و در ادامه مهني علنی کردن بود که در سال               . منود
از  تــن از وکــال و قــضات  آملــانی بــرای اولــني بــار در تــاریخ، 500مقابــل 

دفـاع کـرد و     ) سال ها قبل از اینکه کلمه مهوسکشوال ابداع شـود         (مهجنسگرایی  
با وجود  .  خواستار لغو قوانني تبعیض آمیز در رابطه با حقوق مهجنسگرایان شد          

مهه خمالفت خوانی ها اما، صدای او مهچنان بگوش می رسید و در نتیجه هـر چنـد              
 مهجـنس را بعنـوان یـک بیمـاری         که کماکان تعداد بیشرتی از پزشکان گرایش به       

 اندرکاران امور پزشکی با او مهصدا شده و      -تلقی می کردند اما، بعضی از دست      
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خواهان لغو قانونی شدند که بر اساس آن مهجنسگرایی جرم حمسوب میـشد، و دسـت              
. اندرکاران سیاست و قانون گذاران هم برای تعدیل قوانني متایل نـشان دادنـد             

ز هم ادامه دارد و هر روز قوانني هبرتی در جهت برابـری و         امری که تا به امرو    
 .عدالت جنسی در آملان و کشورهای دیگر به تصویب می رسند

آنچه که احتماال مایه غم و غصه و تاسف اولریخ بوده باشد این است کـه خـود              
تنـها چیـزی کـه بـود        . مهجنسگرایان هیچگونه محایت علنی از او ابراز نکردند       

او این احـساس خـود را     . ی محایتی خصوصی بود که بدستش می رسید       صرفآ نامه ها  
برای مبـارزه جهـت     ) گی ها (اکثریت بزرگ اورنینگها    « : اینطور بیان می کند   

رسیدن به آزادی و عدالت، ترقی معنوی خویش و قرار گرفنت در جایگاه انـسانی             
دن و رهـایی  برای خالص ش  . خود در جامعه، متایل ناحمسوسی از خود بروز می دهند         

از این گله ی کله پوک، کـه مـشکل بتـوان گفـت ارزش آزادی را دارنـد، مـن                  
روزانه تا حدود زیادی از احساس خرسندی و طبع خاطر  از ناحیه مـصاحبت بـا              

 ».حلقه دوستان روشنفکر و حمرتمی که مثل خودم هستند، برخوردارم
 پروس که هر چه بیشرت با گذشت سال ها و باال رفنت سن او و مهزمانی میلیتاریزم           

بر نواحی آملان مسلط می شد و با شدیدتر شدن قوانني ضد مهجنـسگرایی، اولـریخ              
شهر خود هانوور را ترک کرد و تصمیم گرفت به ایتالیا، جایی که قوانینی بر            

او در آجنا به کار نوشنت ادامه      .  علیه مهجنسگرایان در کار نبود، مهاجرت کند      
او زندگی ساده و پر مثری   . زبان التني شهرت جهانی یافت    داد و به عنوان متخصص      

 . در ایتالیا در گذشتL'Aquila در شهر  1895داشت و در سال 
کشف اولریخ و امهیت تالش های او در راه کسب حقوق مهجنسگرایان، مسري کنـدی را             
پیموده و تنها از اواسط ساهلای هفتاد میالدی است کـه عالقمنـدان بـه تـاریخ                

ات مهجنسگرایان شروع به معرفی او ، کتاهبا و خـدمات و فـداکاري هـایش               مبارز
امروز حمل دفن او یکی از زیارتگاه های مهم جنبش مهجنسگرایان جهـانی             . کردند

 تا به امروز، هر ساله 1988است و از آگوست سال      
تعــداد زیــادی از هــوادارانش بــرای بزرگداشــت 

 گرد هم   زادروز تولد او در حمل دفنش در ایتالیا       
 . می آیند

 
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشرت مي توانند بـه         

 :سایت زیر مراجعه کنند
http://www.angelfire.com/fl3/celebration2000  

و کسانی که امکـان خریـد اینرتنتـی دارنـد مـی             
 از طریــق ســایت  تواننــد کتــاب هــای او را  

com.amazon.www://http  ــی ــا کتابفروشــــ  و  یــــ
com.prometheusbooks.www://httpهتیه کنند  . 

 
 

 
 
 
 

 آگاھی و اراده رمز موفقیت ھمجنسگرایان ترکیھ
)اھا منتشر شد مجلھ م7 مطلب در شماره این(  

 

 
 

ترکیھ کشور ھمسایھ ماست، داد و ستد فرھنگی یکی از ریشھ ھای مھم دوستی دو ملت ایران و ترکیھ است، کمال آتاتورک و رضا 
شاه تقریبآ ھمزمان بھ قدرت رسیدند و ھر دو در پی آبادی و مدرن کردن کشور خود بودند، اکثریت جمعیت ھر دو کشور را 

دھند، اما بخشی کوچکی از خاک ترکیھ در اروپا واقع شده، ترکیھ عضو پیمان نظامی ناتو است و میخواھد مسلمانان تشکیل می 
در ھمین . وارد اتحادیھ اروپا بشود پس ناچار است بھ تعدیل قوانین خود و ھمسو کردن آنھا با قوانین کشورھای اروپایی تن در دھد

ق کردھا و زنان را  تا حدودی برسمیت می شناسد، و طبیعی است کھ اینھمھ باعث رابطھ است کھ قانون اعدام را لغو می کند، حقو
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شود کھ باد در بادبان کشتی ھمجنسگرایان ترکیھ وزیدن بگیرد، اما آیا دلیل موفقیتھای ھمجنسگرایان ترکیھ را ھمین باید دانست، 
کشور ھمسایھ ما علت اصلی موفقیتھای آنھاست؟ یعنی عامل خارجی؟ یا خود تالشھا و مبارزات و کوششھای ھمجنسگرایان در   

 سازماای مدافع حقوق بشر و مهجنسگرایان ترکیه از امهیت عضویت کشور خود در 
احتادیه اروپا آگاهند اما تسلیم ناسیونالیس کور ترک که میگوید ما نباید 

از نقض حقوق بشر در ترکیه حرف بزنیم مبادا که اروپا عضویت ما را رد کند، 
ی شوند و آگاهانه من  

فشار داخلی و بین املللی بر دولت متبوع خود برای رعایت حقوق شهروندان ترک 
.را افزایش داده اند  

 کشور ما منی خواهد به عضویت احتادیه اروپا درآید اما به داد و ستد و 
.روابط سیاسی و اقتصادی با اروپا و جهان نیازمند است   

ق بشری، زندانیان سیاسی و تشکالت کارگری تا سازماای زنان، گروههای حقو
حدودی از این اهرم استفاده کرده و از جهانیان می خواهند که در تنظیم 
روابط خود با ایران موضوع حقوق بشر را در نظر بگیرند اما موضوع حقوق 

چرا؟ آیا سکوت و دست رو دست گذاشنت . مهجنسگرایان ایران کماکان مسکوت مانده
رایان ایران دلیل آن است یا تنگ نظریهای گروههای حقوق بشری خود مهجنسگ
؟؟ اما بدون شک رخوت، کناره گیری و بی تفاوتی خبش بزرگی از ...کشور؟یا 

.مهجنسگرایان کشور یکی از این دالئل است  
 

با هم به جتارب مبارزاتی مهجنسگرایان کشورمهسایه ترکیه و موفقیت های آنان 
 نگاهی بیندازیم 

گفته می شود که ( قت در قانون رمسی ترکیه مهجنسگرایان ممنوع نبوده اند هیچو
با اینهمه مذهب ، فرهنگ و کدهای اخالق ) در قانون زمان شاه هم مهینطور بوده

عمومی و نظامیان با کودتا بقدرت رسیده، هیچوقت جمالی برای خودآگاهی 
 میالدی  است که تعداد تنها در ساهلای اول دهه نود. مهجنسگرایان نگذاشته اند

 15امروز یعنی حدود . کمی از مهجنسگرایان ترک حترکی از خود نشان می دهند
سال بعد، موقعیت مهجنسگرایان در ترکیه با ما مهجنسگرایان در ایران قابل 
مقایسه نیست و آا در شرایط بسیار هبرتی بسر می برند هرچند که هنوز راه 

 دو سازمان عمده مهجنسگرایان در ترکیه فعالیت امروز.  درازی در پیش دارند
.یکی به اسم ملبدا استانبول و  دیگری به اسم کائوس جی ال. می کنند  

 نفر از افراد 10-15 میالدی توسط 1993گروه المبدا استانبول در ماه هفتم سال 
. داوطلب تشکیل گردید  

سی توسط گروهی که  یک سری فعالیتها با مضمون آزادی جن1993 تا 1992 از سال 
. خود را گروه رنگین کمان معرفی می کرد، در شهر استانبول صورت می گرفت

 نفر از 10-15وقتی شهردار استانبول فعالیت آا را ممنوع کرد، تعداد 
مهجنسگرایان دواطلبانه گروهی را با هم تشکیل دادند و آن را المبدا 

ین گروه امروز به یکی از دو ا). 1993ماه هفتم سال ( استانبول نام ادند
گروه عمده مهجنسگرایان ترک حبساب می آید و در طی ساهلا فعالیت اعتبار حملی و 

فعالیتهای المبدا استانبول بصورت خودجوش و . جهانی وسیعی بدست آورده است
داوطلبانه صورت می گیرد یعنی اگر چند نفر مهجنسگرا پیدا شوند که به کار 

قه دارند از آا درخواست می کند تا خودشان دنبال قضیه یا موضوع خاصی عال
و از این طریق تعداد داوطلبان و حوزه های . رفته و برنامه را اجرا کنند

.فعالیتا گسرتش می یابند  
 50 تا 30 جلسات دور هم مجع شدن مهجنسگرایان در روزهای یکشنبه  که حدود 

 نفر در هر جلسه شرکت می کنند،
 تا صد نفر شرکت می کنند، از 50 منایش فیلم که درهر منایش برنامه ماهانه

.این مجله اند  
این گروه بر اساس تعداد افرادی که داوطلبانه حاضر به کار کردن هستند و 
بر اساس استعداد های موجود فعالیتهای دیگری هم اجنام می دهد از مجله در 

ی عالقمند بودند، دور  چند نفری که به هتیه و اجرا برنامه رادیوی1994سال 
هم مجع شده و مبدت یکسال و نیم متام برنامه رادیویی مهجنسگرایان هتیه و پخش 

 تا یک نیمه شب اجرا می شد و با 12می کردند که شبهای یکشنبه بین ساعت 
انتخاب برنامه های متنوع و موسیقی خوب توانست توجه شنوندگان غیر مهجنسگرا 

ه این طریق در جلب محایت اجتماعی برای را هم به خود جلب کند و ب
کار داوطلبانه دیگر تشکیل گروهی است که . مهجنسگرایان موفقیت زیادی داشت

. هدف آن برجسته کردن مسئله خشونت بر علیه مهجنسگرایان در جامعه ترکیه است
این گروه داوطلب جزوه ای در باره خشونت بر علیه مهجنسگرایان منتشر کرد که 

ههای مقابله با خشونت و اینکه فرد در زمان مواجه شدن با خشونت و در آن را
بعد از آن چه کاری باید بکند توضیحات مفصلی داده شده بود و هزاران نسخه 

پروژه دیگر گروه المبدا دایر کردن کتاخبانه مهجنسگرایان . آن را پخش کردند
در باره . ..استانبول است که در آن کتاخبانه،  جمالت، فیلم، کتاب و
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مهجنسگرایی نگهداری میشود و مهه آا را افراد داوطلبانه در اختیار کتاخبانه 
گذاشته اند و افراد دواطلب و عالقمند هم آن را می گردانند و هر کسی 

. میتواند به آجنا مراجعه و به کتاب یا جمله مورد عالقه خود دسرتسی پیدا کند
 های خمتلف از دیگر اقدامات خوب گروه برگزاری مسپوزیوم ها و جلسات و نشست

 با مهکاری دانشگاه بیگلی 2004 و 2003المبدا می باشد از مجله در سال 
. استانبول دو مسپوزیوم در رابطه با مسائل مهجنسگرایان ترکیه برگزار کرد

مهچنین در چندین تظاهرات خمتلف با نام خود و با برافراشنت پرچم رنگین کمان 
یا برای ایجاد تغییرات به نفع مهجنسگرایان در قوانین . شرکت کرده اند

ترکیه با دیگر گروه مهجنسگرایان کشور که مرکز آن در آنکارا است دست به 
فعالیتهای مشرتکی می زند که رفنت به جملس ترکیه و مالقات با اعضاء کمیسیون 

ونه های قضایی جملس و مذاکره در باره حقوق مهجنسگرایان در قوانین یکی از من
 برای برگزاری یک نشست بین املللی 1993تالش گروه المبدا در سال . آن می باشد

مهجنسگرایان در ترکیه با شرکت منایندگان سازماای مهجنسگرایان کشورهای 
خمتلف، وکال ترک، هنرمندان و تعدادی از منایندگان پارملان اروپا با خمالفت 

 المبدا عقب نشینی نکرد و با اجنام دولت مواجه شد و به جایی نرسید اما
اعرتاضات و متاس با سازماای جهانی و خربگزاریها موفق شد خرب خمالفت دولت 

ترکیه با حقوق مهجنسگرایان را در روزنامه های حملی، خربگزاریهای جهانی و 
سازماای جهانی حقوق بشر منعکس کند طوری که کنگره آمریکا و کمیسیون حقوق 

ان اروپا در گزارشات خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ترکیه موضوع بشر پارمل
این محایت جهانی به کند شدن لبه . نقض حقوق مهجنسگرایان را هم وارد کردند

محالت و خمالفتهای دولت با مهجنسگرایان گردید و آا را برای مبارزه بیشرت 
ین املللی کسب شده، المبدا استانبول برای تثبیت محایتهای ب. امیدوارتر کرد

.در آمد) سازمان جهانی مهجنسگرایان(  بعضویت ایلگا 1993در مهان سال   
اجنمن مبارزه با ایدز ترکیه هرچند که در ابتدا به مسائل مهجنسگرایان بی 
توجه بود اما شرکت داوطلبانه مهجنسگرایان در فعالیتهای آن اجنمن و گرفنت 

اره خطر ایدز، و مهچنین تالشهای گروه مسئولیت عملی در آگاهی رسانی در ب
المبدا باعث تغییر رویه اجنمن مبارزه با ایدز نسبت به حقوق مهجنسگرایان 
گردید تا جایی که امروز این اجنمن روابط و مهکاریهای وسیع و نزدیکی با 

گروههای مهجنسگرایان دارد که انتشار جزوه مشرتکی در رابطه با راههای 
البته سازمان هبداشت . ایدز از این منونه مهکاریها استجلوگیری از گسرتش 

.جهانی هزینه این جزوه را متقبل شده بود  
چند سال بعد د ومین تالش مهجنسگرایان ترک برای برگزاری یک نشست بین املللی 

باز هم با شکست مواجه شد ولی آا با استفاده از روابط و متاسهای بین 
یها از مجله خربگزاری رویرت اینبار بطور وسیعی به املللی ، اینرتنت و خربگزار

موضوع خمالفت ترکیه با حقوق مهجنسگرایان جنبه جهانی دادند و مهین باعث شد 
.که سیل اعرتاضات جهانی بسمت وزارت کشور و وزارت فرهنگ ترکیه سرازیر شود  

 کنفرانس سازمان ملل در مورد مجعیت جهانی در ترکیه برگزار 1996در سال 
گردید و گروه المبدا با مهکاری یکی از سازماای ترک موفق به شرکت در ان 

مهین ابتکار باعث جلب محایت و کسب اعتبار وسیعی برای . کنفرانس گردید
مهجنسگرایان گردید طوری که برای اولین بار روزنامه های ترکیه در مورد 

.فعالیت گروه المبدا گزارشاتی منتشر کردند  
گروه المبدا و کمیسیون جهانی حقوق بشر مهجنسگرایان با هم در مهین سال 

بیانیه مشرتکی را منتشر منودند که در آن به سرکوب و خشونتهای وارده به 
(مهجنسگرایان و ترانس سکشواهلا در خیابان اؤلکر  

(Ulker  
این بیانیه هم در ترکیه و هم در کشورهای دیگر انعکاس . اعرتاض شده بود
ری که بعضی از منایندگان سازماای حقوق بشر و دولتهای خوبی داشت طو

.اروپایی از آن خیابان بازدید کردند تا از نزدیک با اوضاع آشنا شوند  
 اولین کنفرانس رمسی و علنی مهجنسگرایان در 1998المبدا استانبول در سال 

ز در این کنفرانس تعداد زیادی از مهجنسگرایان ترک ا. ترکیه را برگزار کرد
یک سازمان لزبین فمینیست " ( دخرتان سافو" مجله تعدادی از اعضاء گروه 

یک سازمان متعلق به " ( گی ترک"و مهچنین تعدادی از اعضا گروه ) ترکیه
از آن روز به بعد این کنفرانس هر . شرکت کردند) مهجنسگرایان ترک در آملان

ضعیت مهجنسگرایان شش ماه یکبار برگزار می شود و شرکت کنندگان در مورد و
کشور، حقوق آا در قانون و راههای مبارزه و کسب حقوق بیشرت برای 

.مهجنسگرایان را بررسی می کنند  
از دیگر اقدامات المبدا استانبول مهکاری با دیگر گروههای اجتماعی است که 

 - اردیبهشت 11( برای منونه میتوان به شرکت المبدا در تظاهرات اول ماه مه 
 مارس روز جهانی 8و شرکت در تظاهرات زنان ترکیه مبناسبت ) هانی کارگرروز ج

زن، شرکت در فستیواهلای خمتلف در دانشگاهها، شرکت در فستیوال موسیقی 
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هدف المبدا از اینگونه مهکاریها با دیگر گروههای . نام برد.... آلرتناتیو و
ر جامعه محایت و اجتماعی این است که از یکطرف از مبارزات دیگر گروهها د

پشتیبانی بعمل آورد تا آا هم از مهجنسگرایان محایت کنند و هدف دیگر علنی 
.شدن هر چه بیشرت  و نشان دادن حظور مهجنسگرایان در مهه جای جامعه می باشد  

مصادف با سی و سومین سالگرد شورش معروف به  ( 2002 ماه مه 26در تاریخ 
  المبدا استانبول برای اولین بار صاحب یک )استون وال مهجنسگرایان آمریکا

حمل رمسی می شود که با ترتیب جشن بزرگی این حمل را رمسآ افتتحاح می کنند که 
.امروز دفرت رمسی المبدا در آن قرار دارد  

 گروه کائوس چی ال
(KAOS GL) 
شهر آنکارا با مهکاری " اجنمن حقوق بشر" مهجنسگرایان فعال در 1994 در سال 

بعنوان " کمیسیون حقوق بشر مهجنسگرایان" دی دیگر، کمیسیون جدیدی بنام تعدا
.آنکارا درست کرده و شروع بفالیت می کنند" اجنمن حقوق بشر"شعبه ای از   

خبشی از اعضا این کمیسیون جدید تقریبآ مهزمان دست به انتشار جمله ای بنام 
آنکارا " من حقوق بشراجن"کائوس جی ال میزنند در مهان سال هیئت مدیره جدید 

از برمسیت شناخنت کمیسیون حقوق بشر مهجنسگرایان بعنوان زیر جمموعه خود خمالفت 
در اعرتاض به این اقدام متام مهجنسگرایان . می کند و آن را تعطیل می مناید

عضو اجنمن مزبور از آن کناره گیری می کنند که بعدآ تعدادی از آا به 
وس چی ال می پیوندند و سازمان کائوس جی ال را منتشر کنندگان جمله کائ

بعنوان یک گروه مستقل مهجنسگرایان تشکیل می دهند که تا مهین امروز هم  
.بعنوان یک گروه جدی مهجنسگرایان ترکیه فعالیت می کند  

احتاد و متشکل شدن : " گروه مزبور در توضیح علت وجودی خود می نویسد
لی آزادی آا است، تالش برای گوش دادن به مهجنسگرایان کلید و راه حل اص

صداهای تنها و منزوی از طریق تقویت و ایجاد مهبستگی بین مهجنسگرایان، 
مبارزه با داغ وننگ و برچسب ها مهچون بیمار یا منحرف جنسی خواندن 

مهجنسگرایان، ما را به جهتی سوق داد که متشکل شویم و برای ایجاد جهانی که 
موجودیت گروه کائوس ناشی از .  م به اعمال سیاست روی آوریمخواهان آن هستی

این نیاز است که نشان دهیم که مهجنسگرایی تنها در باره سکس نیست، 
مهجنسگرایی نه در رختخواب شروع می شود و نه در رختخواب پایان می گیرد، 

."بلکه یک نوع روش زندگی است  
سی متعلق به مهجنسگرایان است و در مورد اینکه آیا کائوس جی ال یک گروه سیا

به :" مبارزه برای حقوق آا را یک موضوع سیاسی می کند، جواب می دهد که 
 اینطور آموخته شده که سیاست ضرر 1998نسل بعد از کودتای نظامی سپتامرب 

اما این . آفرین است و دخالت در سیاست مبعنای عدول از راه حق می باشد 
 این تعریف از سیاست، سیاسی است مهچنسن مهانطور که نکته فراموش شده که خود

آنچه شخصی است سیاسی هم می { فمینیستهای دهه هفتاد اروپا اعالم کردند 
سیاست در بطن شیوه زندگی انساا قرار دارد؛ چگونگی لباس پوشیدن، . }.باشد

و این گفته که دگر جنسگرایی تنها و ...... چگونگی ایجاد رابطه با هم و
ها گرایش طبیعی و قانونی است مهانقدر سیاسی است که مجله عکس آن یعنی این تن

."گفته که مهجنسگرایی یک  هویت طبیعی جنسی است  
 گروه کائوس جی ال از مهان ابتدای تاسیس به متاس و مهکاری با مهجنسگرایان 

ترکیه ای مقیم خارج  دست زد و از آن طریق توانست ارتباط و رابطه خوبی با 
جنبش مهجنسگرایان در کشورهای خمتلف و سازماای جهانی مهجنسگرایان برقرار 

.کند  
این گروه ایجاد رابطه و داد و ستد با مهجنسگرایان کشورهای مهسایه ترکیه را 
هم جزء برنامه های خود می داند که البته تا حدود کمی موفق شد ه اند اما 

رانس وسیعی با شرکت منایندگان دست اندرکاران آن آرزو دارند که روزی کنف
مهجنسگرایان کشورهای مهسایه از ایران و سوریه و عراق گرفته تا یونان و قربس 

.و کشورهای بالکان، در ترکیه برگزار کنند  
دارای یک مرکز " کائوس جی ال" گروه کائوس چی ال عالوه بر انتشار جمله 

ی می کنند نه بطور علنی مهجنسگرایان ترکیه در خفا زندگ.: " فرهنگی هم هست
در جامعه، مهجنسگرایی در خانه خصوصی، کلوهبا، شبها در یکی دو خیابان معروف 

اما ما معتقدیم که مهجنسگرایان به بیشرت از . و در محام عمومی اتفاق می افتد
به این دلیل آپارمتانی را تبدیل به مرکز فرهنگی کائوس . اینها نیاز دارند

 این یک نیاز بود، جایی که مهجنسگرایان آن را متعلق به جی ال کردیم چرا که
خودشان بدانند و این قدمی در راه علنی شدن است ، قدمی در راه نفی حاشیه 

." ای بودن در جامعه   
این حمل بروی مهه " چه کسانی از این مرکز فرهنگی استفاده می کنند؟  
وانند از آن استفاده مهجنسگرایان و گروههای مهجنسگرایان باز است  و میت

نیستند ) خمالف و یا ضد مهجنسگرا( مهچنین گروههای سیاسی که هوموفوبیک. کنند
ما سعی می کنیم این  حمل را به جایی . هم میتوانند از آن استفاده کنند
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برگزاری منایشگاه عکس،  مسینارهای هفتگی، . برای خالقیت و مهبستگی تبدیل کنیم
 خمتلف و دایر کردن کالس زبان انگلیسی از مجله منایش فیلم، کنفرانس های

با این مرکز ما . فعالیتهایی است که در این مرکز صورت می گیرد
خود را به جامعه نشان می دهیم و مهچنین جایی برای ارتباط و ) مهجنسگرایان(

"متاس مهجنسگرایان با هم درست کرده ایم  
کائوس جی ال به هیچ "  ؟ هزینه مالی این فعالیتها از کجا تامین می شود

اکثر هزینه ها . حزب و یا مرکز اقتصادی وابسته نیست و کامآل مستقل می باشد
البته بنیاد اسرتا ئیآ . را خود اعضا و فعاالن از جیب خود پرداخت می کنند

)1(  
( ASTRAEA= A National Lesbian Action Foundation in the United State)  

چهار هزار و پانصد دالر و یکبار پنج هزار دالر به ما کمک در دو نوبت یکبار 
کرد که پول اول صرف خرید کامپیوتر، اسکانر و منابر شد و پول دوم خبشی از 

هزینه ایجاد مرکز فرهنگی شد چون ایجاد یک مرکز فرهنگی هزینه ای بیشرت از 
اد باعث اما بعد از آن فقط کمک های مالی خود افر. پنج هزار دالر می طلبد

.ادامه کار مرکز شده است  
ما خوشحالیم که بسیاری از برنامه هایی که فبآل " برنامه آینده مشا چی هست؟ 

و برای آینده فعآل یک سری ایده . در دستور کار ما بوده متحقق شده اند
داریم که شامل اینها می شود؛ ایجاد یک مرکز نشر، ایجاد یک مرکز مشاوره 

انان مدافع حقوق مهجنسگرایان، تشکیل شبکه مهبستکی با روانی، اجنمن حقوقد
مهجنسگرایان زندانی، یک مرکز هبداشتی، و خانه ای برای نگهداری از ساملندان 

.مهجنسگرا  
یکی از دالئل موفقیت سازماا و تشکالت مهجنسگرایان ترکیه مهکاری این کشور با 

و ناچارآ باید خبش عمده احتادیه اروپاو درخواست عضویت در این احتادیه است 
لغو حکم اعدام در . ای از قوانین خود را با قوانین احتادیه اروپا مهسو کند

ترکیه، کنار گذاشنت سختگیریهای قبلی در مورد کردهای این کشور، تصویب 
قوانین هبرت در مورد حقوق زنان و عدم سختگیری در مورد مهجنسگرایان مهه در 

خود مهجنسگرایان ترکیه و استفاده از اهرم فشار این رابطه است اما هشیاری 
داخلی و بین املللی به دولت مطبوع خود دلیل عمده موفقیت های آنان می 

برای منونه دولت ترکیه برای مهسو کردن قانون مربوط به جرائم خود با . باشد
قوانین کشورهای اروپا تغییراتی را در قوانین خود وارد کرد اما تبعیض بر 

در نتیجه سازمان کائوس جی ال طی نامه . گرایش جنسی را مسکوت گذاشتاساس 
ای به رئیس پارملان اروپا و دفرت منایندگی این احتادیه در ترکیه ارسال و از 

آنان درخواست کرد که برای وارد کردن ماده ای در مورد جرم دانسنت تبعیض بر 
یه به این دولت فشار اساس گرایش جنسی افراد، در مذاکرات خود با دولت ترک

 ماه کنفرانسهایی را با 10مبدت ) 2004(وارد کنند یا در پائیز سال گذشته 
در بسیاری از شهرهای این کشور " حقوق بشر و مهجنسگرایان ترکیه" موضوع 

از مجله برای اولین بار .  برگزار کرد که دستاوردهای زیادی به مهراه داشت
 منایندگان رمسی در این کنفرانسها شرکت در تاریخ،  دولت ترکیه با ارسال

کرد، مهچنین از سفارختانه های  کشورهای خمتلف هم دعوت شده بود که سفارختانه 
های آمریکا، اسرتالیا، آملان، نروژ، بریتانیا، دامنارک و هلند منایندگانی به 

 عالوه بر آن، منایندگان سازماای خمتلف زنان ترکیه،. کنفرانس اعزام کردند
منایندگان سازماای خمتلف حقوق بشر، مشاور سازمان ملل در امور ایدز، 

مناینده سازمان هبداشت جهانی، اجنمن روانپزشکان ترکیه، سازمان عفو بین امللل 
. هم در این جلسات شرکت منودند) ایلگا(و رئیس سازمان جهانی مهجنسگرایان

جی باعث شد که اخبار این حضور تعداد زیادی خربنگار و گزارشگر داخلی و خار
در ادامه مهین . جلسات وسیعآ در وسائل ارتباط مجعی داخلی و خارجی منعکس شود

تالشها بود که در ابتدای سال جاری میالدی  هم اجنمن حقوق بشر ترکیه 
برگزار کرد که در آن در " گرایش جنسی و تبعیض" کنفرانسی را با موضوع 

حقوق بشر و تبعیض " و " انون بین املللگرایش جنسی و ق" باره موضوعات 
.سخنرانی شد" جنبش حقوق بشر و حقوق مهجنسگرایان در ترکیه"و  " جنسی  

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

در کشورهای غربی تعداد زیادی از سازماا و بنیادهای خیریه مانند ) 1(
ان پولدار و یا بصورت دسته مجعی  و با مشارکت هستند که یا توسط مهجنسگرای
هزینه آا  هم عمدتآ از طریق هدایا و کمک های . مهجنسگرایان ایجاد شده اند

مالی خود مهجنسگرایان تامین می شود و گاهی هم اتفاق می افتد که 
هدف اینگونه بنیادها کمک . مهجنسگرایان ارث خود را برای آا می نویسند

گاهی در سطح ملی و گاهی در سطح ( هها و سازماای مهجنسگرایان مالی به گرو
، گروههایی که امکان، عالقه و توان کار دارند اما بدلیل .می باشد) جهانی

مشکل مالی منی توانند پروژه های خود را به پیش بربند از اینگونه سازماا 
.کمک مالی موقت دریافت می دارند  
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١۵ 

 
:آدرس سایت کائوس جی ال  

http://www.kaosgl.com/ 
:آدرس سایت المبدا استانبول  

http://www.lambdaistanbul.org/ 
سایت آدرس بارها و کلوهبای مهجنسگرایان ترکیه که در سایت ملبدا هم میتوانید 

:پیدا کنید  
http://www.lambdaistanbul.org/index.asp?ACTION=home&WHATDO=guide&LNG=ENG 

 
 

 
 مصاحبه ماها با گونزالو سرانو 

مسئول خبش جوانان فدراسیون سراسری مهجنسگرایان 
 اسپانیا

 
خبش . انیا تاریخ پر و پیچ مخی را پشت سر گذاشته است اسپ:مقدمه

مدت هفت صد سال حتت نفوذ و سیطره مسلمانان ه بزرگی از آن، ب
مشال آفریقا بود که آثار آن، خبصوص در شهر گرانادا، تا امروز 

و بعد از آن جنگ خونین مسیحیان و مسلمان که به . هم دیدنی است
 و ١۶در قرن . سپانیا مسیحی شدپیروزی مسیحیان اجنامید و متام ا

 میالدی امپراتوری اسپانیا شکل گرفت که کشورگشایی های آن تا ١٧
 .قاره آمریکا هم رسید

خواهان و   جنگ خونین داخلی بین مجهوری١٩٣٩ تا ١٩٣۶در ساهلای 
فاشیست ها را جتربه کرد که به پیروزی فرانکو، دیکتاتور معروف 

اسپانیا .  می خواند اجنامید"انیارهرب خدا دادی اسپ"که خود را 
تا مهین ساهلای اخیر به عنوان یک کشور نسبتآ فقیر و رشد 
نایافته نسبت به دیگر کشورهای اروپایی حمسوب می شد اما با 

قدرت رسیدن پادشاه، خوان ه  و ب١٩٧۵کشته شدن فرانکو در سال 
مذهب . کارلو، اسپانیا راه ترقی و پیشرفت را به سرعت پیمود

در جامعه و بین مردم این کشور نفوذ زیادی ) مسیحی(اتولیک ک
دارد و گفته می شود که کماکان درصد باالیی از مردم برای عبادت 

 .مهچنان به کلیسا می روند
 اسپانیا، امروز به عنوان یک کشور با نفوذ و قدرت و دارای 
دمکراسی قوی با قوانین پیشرفته، به عنوان یکی از کشورهای مهم 

در مقایسه با دیگر کشورهای . روپا دارای اعتباری جهانی استا
اروپایی و آمریکا، مهجنسگرایان اسپانیایی از تاریخ مبارزاتی 
کوتاهرتی برخوردارند با این مهه دستاورد بیشرتی داشته اند و 
آخرین دستاورد آا گرفنت حق ازدواج رمسی و قانونی است که چند 

بر مهین اساس تصمیم گرفتیم مصاحبه . ماه پیش به آن دست یافتند
 .ای با آا اجنام دهیم که با هم می خوانیم

  
 .لطفآ خود را برای خوانندگان ما معرفی کنید: اهام

 ساله و مسئول خبش جوانان فدراسیون ٢٩ من گونزالو سرانو، :گونزالو
وان فدراسیون ما با عن. ایان و ترانس جندرهای اسپانیا هستمرسراسری مهجنسگ

فدراسیون سراسری گی، "معروف است که شامل حروف اختصاری " کوالگس"اختصاری 
 .می شود" لزبین و ترانس جندرهای اسپانیا

شکل گرفت و شرایط ) کوالگس(در چه تاریخی این فدراسیون مشا : ماها
مهجنسگرایان و ترانس جندرهای اسپانیا در آن دوره چگونه بود؟ و در هنگام 

  داشت و حاال چند عضو دارد؟تاسیس چند عضو
در آن زمان از .  سال پیش١٣ تشکیل شد یعنی ١٩٩٢ کوالگس در سال :گونزالو

مسائل و مشکالت مهجنسگرایان در سطح عمومی و سطح جامعه حرفی زده منی شد و بیش 
   درصد مردم اسپانیا نه تنها خمالف۵٠از 
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دلیل شروع فعالیت من در 
فدراسیون فکر کنم این واقعیت 
باشد که تبعیضات، حق کشی ها، 
عدم درک شدن توسط جامعه و بی 
حقوقی ما مهجنسگرایان، مرا 
متقاعد کرد که نباید عاطل و 

یر شوم بلکه باید باطل گوشه گ
برای تغییر شرایط و مهچنین حقوق 
انسانی مهه انساا کار و تالش 

چون اگر من و یا دیگری که . کنم
حتت ظلم و ستم هستیم کاری برای 

١۶ 

موضوع هم پیشداوری داشتند و وقتی شدت در باره این ه مهجنسگرایی بودند بلکه ب
اسم مهجنسگرایی را می شنیدند طوری واکنش نشان می دادند که انگار چندش شان 

 .و اکثر مردم فکر می کردند که مهه مهجنسگرایان ایدز دارند. شده
واقع در جنوب اسپانیا در ایالت (در شهر کوردوبا ) کوالگس(فدراسیون ما 

ه کم کم و ب. صورت یک گروه دانشجویی در دانشگاهه بهم  پا گرفت و آن) اندلوس
های دیگری هم در شهرهای دیگر تشکیل شدند و امروز فدراسیون ما  مرور گروه
.  گروه و اجنمن خمتلف از نواحی مادرید، والنسیا و اندلوس می باشد١۶متشکل از 

و در فدراسیون ما عالوه بر گی و لزبین ها و ترانس جندرها، مهچنین پدر 
مادرهای زیادی هم عضو 
هستند که فرزندان 
مهجنسگرای خود را محایت 
کرده و برای حقوق 
مهجنسگرایان مبارزه می 

عالوه بر آن تعداد . کنند
زیادی هم افراد غیر 
مهجنسگرا که به برابری 
جنسی و حقوق مساوی برای 
مهجنسگرایان اعتقاد 

. دارند، نیز عضو هستند
 ٣٠در هر شعبه ما حدود 

 فعال و علنی کار می نفر
البته این را هم . کنند

هم بگویم که اعضایی 
داریم که هنوز خود را 

 .علنی نکرده اند
چطور شد که : ماها

خودت وارد فعالیت شدی و چند وقت است که به عنوان یک فعال مهجنسگرا کار می 
 کنی؟

که (  ده سال است که من در شعبه این فدراسیون در شهر ماالگا:گونزالو
اضافه کنم که من در شعبه سازمان . فعالیت دارم) در ناحیه اندولس واقع شده

 .عفو بین امللل در این شهر هم فعالیت می کنم
دلیل شروع فعالیت من در فدراسیون فکر کنم این واقعیت باشد که 
تبعیضات، حق کشی ها، عدم درک شدن توسط جامعه و بی حقوقی ما مهجنسگرایان، 

 که نباید عاطل و باطل گوشه گیر شوم بلکه باید برای تغییر مرا متقاعد کرد
چون اگر من و یا . شرایط و مهچنین حقوق انسانی مهه انساا کار و تالش کنم

کار  دیگری که حتت ظلم و ستم هستیم کاری برای تغییر وضع نکنیم پس چه کسی این
 من به فعالیت را می کند؟ البته چند تن از معلمامن در دبیرستان هم در جلب

تاثیر داشتند و مهچنین والدینم چون موضوعاتی مهچون حقوق زنان و حمیط زیست در 
اوائل که با فدراسیون متاس گرفتم، . خانه ما مهیشه مورد حبث و گفتگو بودند

بیشرت به خاطر دیدار و آشنایی با افرادی بود که مثل خودم احساس به مهجنس 
عالیت عملی شدم و مسئولیت خبش حقوق بشر و حمیط داشتند اما خیلی سریع وارد ف

 .زیست در آن شعبه فدراسیون مهجنسگرایان اسپانیا را به عهده گرفتم
برای پیشربد حقوق مهجنسگرایان در اسپانیا گروه مشا چه کارهایی : ماها

 اجنام می دهد؟
را بگویم که من فعآل در شهر مادرید هستم و با شعبه   این:گونزالو

 .کنم ون در این شهر کار میفدراسی
تعداد اعضا فعال ما زیاد نیستند چون بسیاری از اعضا ممکن است وقت 
فعالیت عملی زیادی نداشته باشند اما آا در جاهای دیگر کمک می کنند مثآل به 
  تشکیالت پول و کمک مالی می کنند یا اگر قرار است یک حرکت اعرتاضی
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 در این عکس دیده میشود) گونزالو( مصاحبه کننده

)مست راست، قسمت باال با تی شرت آبی(  
 

١٧ 

 کنند که شرکت کنند وحتی دوستان خود را هم بیاورند صورت بگیرد حتمآ سعی می
برای معرفی و پیشربد حقوق مهجنسگرایان و . و از این طریق به ما کمک می کنند

 :کارها را می کنیم ترانس جندرها ما این
شود و منایندگان  برگزاری کنفرانس ملی که هر سه ماه یکبار برگزار می

 .سر کشور در آن شرکت می کنندهای عضو فدراسیون از سرا مهه گروه
برگزاری کالسها و دوره های یک روزه در رابطه با خانواده و مهچنین 
خانواده های مهجنسگرا 

مثآل ( که فرزند دارند
یکی از آا قبآل ازدواج 
کرده و بچه دار شده 

 ).است
برگزاری فوروم ها 

در مهکاری با ) جتمعات(
سازمان عفو بین امللل 

وضوع در رابطه با م
حقوق بشر و حقوق 
اقلیتهای جنسی، برنامه 
رادیویی هفتگی و حملی 
برای مهجنسگرایان این 
منطقه که از یک 
ایستگاه رادیویی حملی 
در مادرید پخش می شود، 
انتشار یک جمله، تیمهای 

این تیمها . آموزشی
بصورت دو یا چند نفره 
به مدارس و دانشگاهها 
رفته و در سر کالسها 

نسگرایی و درباره مهج
حقوق اقلیتهای جنسی با 
دانش آموزان و 
دانشجویان صحبت و اطالع 
رسانی می کنند و به 
سئواالت افراد جواب می 

 .دهند
سر زدن به زنداا و مالقات با زندانیان، سر زدن به خانه ساملندان و 

های حمل نگهداری خارجیان متقاضی پناهندگی  عیادت از آا، رفنت به پناهگاه
هدف ما تنها آگاهی رسانی به افراد ساکن این جاها نیست بلکه مطمئن شدن . ..و

. شود، هم هست از این که حقوق اجتماعی و انسانی آا توسط مسئولین رعایت می
کار محایت و پشتیبانی خود را از افراد و قشرهای ضعیف  در واقع ما با این

 .جامعه ابراز می داریم
های آموزشی در باره مهجنسگرایی و حقوق بشر ما مهچنین جزوات و بروشور

 .نیز چاپ و پخش می کنیم
طور گروه خاصی داریم که کار نظارت بر مطبوعات و رسانه های  ما مهین

مجعی را پیش می برد به این شکل که اگر مطلبی بر علیه حقوق ما چاپ شود، به 
گاهی اطالعیه مهین گروه در مورد حوادث مهم روز نیز . شکل منطقی جواب دهیم

ما درسازماای زنان، جوانان و . هایی صادر و به مطبوعات ارسال می کند
یک گروه بین امللل هم داریم که . مهاجران هم عضو هستیم و فعالیت می کنیم

ارتباط با سازماا و گروههای مهجنسگرایان در کشورهای دیگر جهان را به پیش 
 .می برد
 
 
 
 
 

اسیون مشا، احتماآل سازماا و گروههای دیگری که به غیر از فدر: ماها
 .کنند متعلق به مهجنسگرایان باشند هم در اسپانیا وجود دارند و فعالیت می
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امروز دیگر مردم به این که 
فالن رهرب مذهبی چه می گوید گوش 
منی دهند یعنی تفسیر رهربان 

ندارد  مذهبی از اجنیل خریدار
خصوص که اروپا دوره حاکمیت ه ب

سیاه مذهب را جتربه کرده، پس 
 و مردم سعی می کنند شناخت

تفسیر شخصی خود از مذهب داشته 
باشند چون اعتقاد به خداوند 

. هرحال یک اعتقاد شخصی استه ب
های بسیار  در اسپانیا ما گروه

زیادی داریم که در رابطه با 
مذهب و مهجنسگرایی کار می کنند 
و در فدراسیون های خمتلف 
مهجنسگرایان که در باال اسم 
بردم هر کدام گروه خاصی دارند 

طور عمده درعرصه مذهب و ه  بکه
مهجنسگرایی و مسائل خاص 

١٨ 

های مهجنسگرا و  در اسپانیا تعداد بسیار زیادی از گروه. بله:گونزالو
 . مهچنین سه فدراسیون بزرگ متعلق به مهجنسگرایان فعالیت می کنند

 ؛ شهر شعبه و تشکیالت دارد٢٠بزرگرتین فدراسیون و در ، FELGTفدراسیون 
COLEGAS ، ؛ گروه و شعبه تشکیل شده١۶فدراسیون ما که از 

CGL  فدراسیونی که فقط در منطقه کاتولون کار می کند و از تعداد
بسیاری زیادی گروه کوچکرت تشکیل شده که با هم یک فدراسیون را تشکیل داده 

 .اند
یگر هم هست به اسم بنیاد مثلت که از سه گروه تشکیل شده یک فدراسیون د

 .است
و مهچنین ) دیکتاتوری فرانکو(کشور مشا، اسپانیا، یک دیکتاتوری : ماها

شرایط زندگی مهجنسگرایان . را جتربه کرده) ١٩٣٩ تا ١٩٣۶(یک جنگ داخلی 
نیا اسپانیا در آن ساهلا چگونه بود؟ و آیا در آن ساهلا مهجنسگرایان اسپا

 فعالیت خاصی داشتند؟
 جالب است بدانید که سی سال پیش در دوره دیکتاتوری فرانکو :گونزالو

مهجنسگرایی در قانون به 
عنوان یک جرم شناخته شده 

ماده ای بود در باره (بود 
تنبلها و ضعیفان که در 
واقع منظور مهجنسگرایان 

زندان و شکنجه ). بود
مهجنسگرایان هم امری عادی 

 در جنوب اسپانیا دو بود و
زندان خمصوص برای نگهداری 
زندانیان مهجنسگرا وجود 

در آن دوره چیزی در . داشت
باره سکس و جنسیت زنان 
گفته منی شد جون جامعه 
اسپانیا خیلی مردساالر و 

 .سکسیست بود
اسپانیا به : ماها

عنوان یک کشور و جامعه 
) مسیحی کاتولیک(مذهبی 

 هم معروف است و کاتولیک ها
چندان رویه خوبی با 

چطور . مهجنسگرایان ندارند
شد که مشا بر این مشکل غلبه 

 کردید؟
 کلیسای :گونزالو

کاتولیک و بعضی از رهربان 
کلیسا رویه و برخورد خوبی 

د نبا پدیده مهجنسگرایی ندار
ولی در عین حال به آزار و 

ن مهه خود مردم با ای. اذیت و به حاشیه راندن مهجنسگرایان هم معتقد نیستند
مرور و با کارهای روشنگری و فعالیت و علنی شدن هر چه بیشرت ه اسپانیا ب

امروز مردم حتی اگر مذهبی هم باشند ولی به . مهجنسگرایان، کم کم روشن شدند
دستورات و آموزش های رهربان مذهبی امهیتی منی دهند و برداشت خود را از مذهب 

  . دارند
 

 
 

 
 

رهربان آن با سقط جنین، استفاده ار کاندوم و طالق خمالفند اما مثآل کلیسا و 
 .مردم کار خود را می کنند

 آیا کشیش های مهجنسگرا که خود را علنی کرده باشند هم دارید؟: ماها
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تعدادی از مهجنسگرایان در صحن داخل 
پارملان، حبث های منایندگان را دنبال 

 .میکنند

١٩ 

 تعداد کشیش های مهجنسگرا بسیار زیاد است و بسیاری از آا :گونزالو
ه این مرحله نرسیده اند که آا فعالیت جنسی مهجنسگرایی هم دارند اما هنوز ب
خصوص که از چند هفته پیش ه ب. خبواهند مهجنسگرایی خود را در جامعه علنی کنند

توانند کشیش شوند و احتماآل این دستور،  واتیکان اعالم کرده که مهجنسگرایان منی
 .علنی شدن کشیش ها را سخت تر می کند

 و گفته می شود که هنوز رحال اسپانیا یک جامعه مذهبی است هبه: ماها
چطور شد که مشا ذهنیت مردم مذهبی . هم خبش بزرگی از مردم به کلیسا می روند

خود را به مست پذیرش حقوق مهجنسگرایان ترغیب منودید؟ و مهجنسگرایانی که خود 
مذهبی هستند چگونه توانسته اند تعادلی بین مذهب و گرایش جنسی خود ایجاد 

 کنند؟
طور که گفتم، امروز دیگر مردم به این که فالن رهرب مذهبی   مهان:گونزالو

ه ندارد ب چه می گوید گوش منی دهند یعنی تفسیر رهربان مذهبی از اجنیل خریدار
خصوص که اروپا دوره حاکمیت سیاه مذهب را جتربه کرده، پس مردم سعی می کنند 

ه  خداوند بشناخت و تفسیر شخصی خود از مذهب داشته باشند چون اعتقاد به
در . هرحال یک اعتقاد شخصی است

های بسیار  اسپانیا ما گروه
زیادی داریم که در رابطه با 
مذهب و مهجنسگرایی کار می کنند و 
در فدراسیون های خمتلف 
مهجنسگرایان که در باال اسم بردم 

ه هر کدام گروه خاصی دارند که ب
طور عمده درعرصه مذهب و 
مهجنسگرایی و مسائل خاص 

جنسگرایان مذهبی فعالیت می مه
 . کنند

این را هم بگویم که بعضی 
از گروه ها روش برخورد تند و 
افشاگرانه ای با کلیسا و رهربان 
 آن دارند و از مهجنسگرایان می

خواهند که کآل کلیسا را ترک و 
اما فدراسیون ما روش . حتریم کنند

دیگری را اجرا می کند به این 
ساها و در شکل که ما در درون کلی

زندگی روزانه در متاس با افراد 
مذهبی سعی می کنیم این مسائل را 
برایشان توضیح دهیم و آا را 

 . جنسی انساا احرتام بگذارند هایترغیب می کنیم که به تنوع گرایش
در تعداد زیادی از کشورهای اروپایی مهجنسگرایان از حق ثبت : ماها

ا تا امروز تنها در چهار کشور است که قانونی رابطه خود برخوردارند ام
. مهجنسگرایان حق ازدواج رمسی دارند و اسپانیا یکی از این چهار کشور است

 احساس مشا در این رابطه چیست؟
 شرایط ما سخت بود اما ما بیکار ننشستیم بلکه زور زدیم و :گونزالو

  ما از تالش و . نتیجه هم گرفتیم
 

 
 
 
 

دن به حق و حقوق خود در این ساهلا اجنام داده ایم احساس کوششهایی که برای رسی
غرور می کنیم چرا که حق ازدواج را کسی به ما نداده بلکه نتیجه تالش خود 

ما از این که مهجنسگرایان . مهجنسگرایان اسپانیا در طول ساهلای طوالنی است
و کشورهای دیگر هنوز از حق ازدواج برخوردار نشده اند، متاسف هستیم 

نوبه خود برای ه ما ب. زودی به چنین حقوقی برسنده امیدواریم که آا هم ب
 .کمک به مهجنسگرایان در کشورهای دیگر حاضریم
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وقتی که ما در باره 
ان در شرایط سخت مهجنسگرای

بعضی کشورها از مجله در 
ایران صحبت می کنیم خیلی 
ها با تعجب و ناباوری به 
ما نگاه می کنند یعنی 
قبول این مسئله که در 
قرن بیست و یکم فردی را 
به خاطر گرایش جنسی و 
نیاز او اعدام کنند، 

  .واقعآ برایشان سخت است

٢٠ 

  

ان بعد از شادی و غرور مهجنسگرای
 تصویب قانون، در بیرون پارملان

را می دانیم که کلیسا و رهربان مذهبی اسپانیا با الیحه حق  این: ماها
آیا احزاب سیاسی مذهبی هم دارید و برخورد . ازدواج مهجنسگرایان خمالفت کردند

ا با این مسئله چطور بود؟آ 
هر چند که حزب . در اسپانیا ما احزاب سیاسی مذهبی نداریم: گونزالو
روابط نزدیک و حمکمی با کلیسا، مؤسسات و ) نام حزب مردمه ب(دست راستی 

. مهین دلیل هم حزب مردم بر علیه الیحه رای داده ب. گروههای لوبی مذهبی دارد
زب موافق الیحه بودند ولی چون طبق قانون پارملان، البته بسیاری از اعضا مهین ح

توانند بر خالف نظر حزب خود رای دهند مهه بر علیه الیحه رای  اعضا یک حزب منی
 .با این مهه دو زن مناینده مهین حزب مردم در موافقت با الیحه رای دادند. دادند

جنسگرایان بعضی از نظریه پردازان و تئوریسن ها در جنبش جهانی مه: ماها
خصوص کسانی که خود را کوئیر می نامند، ه ب

بر این اعتقادند که مهجنسگرایان نباید برای 
بدست آوردن حق ازدواج مبارزه کنند چون به 

ه اعتقاد آا، کآل ازدواج و تشکیل خانواده ب
شکل مرسوم یک موضوع مذهبی است و مهجنسگرایان 
نباید از اشکال سنتی و کهنه روابط 

نظر مشا . سگرایان کپی برداری کننددگرجن
 چیست؟

 قبل از هر چیز صحبت بر سر :گونزالو
داشنت حقوق برابر مهه افراد ملت است فارغ از 

اگر . این که به کدام گرایش جنسی تعلق دارند
قرار است ارزش ها و معیارهای تشکیل خانواده 
و ازدواج و برابری مدرن و غیر سنتی داشته 

 را به مهه تعمیم دهیم و نه باشیم هم باید آن
چون این  .فقط آن را خمتص مهجنسگرایان بکنیم

به برابری و مساوات بیشرت در مورد حق زنان 
 .هم می پردازد

تنها چند ماه است که مهجنسگرایان اسپانیا از حق قانونی ازدواج : ماها
گرا  بگویی که در این مدت کوتاه چند جفت مهجنس استممکن. برخوردار شده اند

 ازدواج خود را ثبت کرده اند؟
 .) میلیون نفر مجعیت دارد۴٣اسپانیا . ( جفت۶٠٠حدود .  نه زیاد:گونزالو

ه اما ب. عضو ایلگا است) کوالگس(حدس می زنیم که فدراسیون مشا : ماها
 غیر از این، آیا مشا در عرصه بین املللی فعالیتهای دیگری هم دارید؟

که " برنامه جوانان اروپا" در ایلگا ما در جز عضویته  بله، ب:گونزالو
از سازماای جوانان هلستان، آملان، ایتالیا و فرانسه تشکیل شده هم فعالیت 

ما مهچنین در اینجا یک سری کنفرانسهای بین املللی برگزار و از . داریم
  منایندگان 

 
 
 

سازماای مهجنسگرایان در 
کشورهای دیگر برای شرکت 

ت می کنیم و در آا دعو
از این طریق با مبارزات 
مهجنسگرایان کشورهای خمتلف 

جدیدترین . آشنا می شویم
کنفرانس بین املللی ما در 
رابطه با اروپای شرقی 
بود که منایندگان 
مهجنسگرایان کشورهای 
هلستان، استونی، اسلواکی، 
روسیه، جمارستان و اتریش 

. در آن شرکت کردند
کنفرانس بعدی ما که سه 
ماه دیگر برگزار می شود 
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و حرف آخر من این که 
اکثریت نباید بنشیند تا 
چند نفر حمدود مهه کارها 
را و سختیها را حتمل کند 
چون این دلسردی می 

بلکه باید به . آورد
حرکت پیوست و در حد خود 

یعنی هر کسی . کمک کرد
در حمدوده زندگی و بسته 

٢١ 

در مورد مهاجران و پناهندگان و کشورهای اسالمی خواهد بود جون تعداد زیادی 
در ) مغرب( خصوص از کشور مراکشه از مهاجران و پناهندگان از کشورهای اسالمی ب

زبان اسپانیایی در ه ما مهچنین اطالعیه ها و جزواتی ب. اسپانیا زندگی می کنند
ی مهجنسگرایان و مسائل نقض حقوق بشر در کشورهای خمتلف منتشر باره شرایط زندگ

می کنیم و در این رابطه با شعبات سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو 
 .بین امللل در اسپانیا مهکاری داریم

مهجنسگرایان اسپانیا چه شناختی از وضعیت مهجنسگرایان در ایران : ماها
 .رای مهجنسگرایان در ایران دارید بفرمائیددارند و اگر حرفی یا پیامی ب

 وقتی که ما در باره شرایط سخت مهجنسگرایان در بعضی کشورها :گونزالو
از مجله در ایران صحبت می کنیم خیلی ها با تعجب و ناباوری به ما نگاه می 
کنند یعنی قبول این مسئله که در قرن بیست و یکم فردی را به خاطر گرایش 

مدتی قبل ما اطالعیه ای .  او اعدام کنند، واقعآ برایشان سخت استجنسی و نیاز
ما از شرایط مهجنسگرایان . در حمکومیت اعدام دو مهجنسگرا در ایران منتشر کردیم

اول متاس با . در کشور مشا خرب داریم و ما به دو شکل در این رابطه کار می کنیم
 به آا و چه ارسال نامه به مسئولین دولتی ایران چه ارسال نامه های مستقیم

و شکل دوم فعالیت، مهکاری و مهاهنگی با سازماای . سفارت ایران در اینجا
جهانی حقوق بشر و مهچنین تقاضا از دولتها که قانون پناهندگی خود را اصالح 

 .کرده تا شامل حق پناهندگی مهجنسگرایان هم بشود
 دوستان مهجنسگرا در ایران حرف من برای خوانندگان جمله ماها و کآل مهه

کسی که برای حقوق مهجنسگرایان کار می کند تنها آن نیست که در یک : این است
یک فعال و تالشگر حقوق مهجنسگرایان  .سازمان یا گروه عضویت دارد و کار می کند

عدالتی و نابرابری منی  آن هم هست که درحمیط زندگی و اطراف خود زیر بار بی
یر واقعیت حمیط دور و رود و برای تغی

یک فعال و تالشگر . بر خود تالش می کند
عدالتی را  برای تغییر شرایط باید بی

بشناسد و از آنچه در دور و برش اتفاق 
می افتد شناخت کافی داشته باشد تا 

پس اگر هر . بتواند واقعیت را عوض کند
  کسی سهم خود را ادا کند و در 

 
 
 
 

 

عدالتی را بشناسد و برای اصالح آن کار کند  راف آن، بیحمدوده زندگی خود و اط
وقت تالشها در سطح وسیعی شکل می گیرد و مطمئن باشیم که نتیجه هم خواهیم  آن

شرطی که نگوئیم چون چشم اندازی وجود ندارد یا چون ما تعدادمان ه گرفت اما ب
این تنها راه کم است پس نتیجه هم منی گیریم بلکه باید کار و فعالیت کرد چون 

حرکتی نکند چیزی عوض منی شود و  است و عکس آن هم صدق می کند یعنی اگر کسی
حرف آخر من این که اکثریت نباید بنشیند تا چند نفر حمدود مهه کارها را و 

بلکه باید به . این دلسردی می آوردسختیها را حتمل کند چون 
حمدوده زندگی یعنی هر کسی در . کمک کردحرکت پیوست و در حد خود 

در پایان هم برای مهه مهجنسگرایان در و . و بسته به توان خودش
رزوی موفقیت می کنم و امیدوارم که مشا هم روزی به آزادی برسید و آکشور مشا 

 .بدانید که مشا تنها نیستید و مهه مشا را محایت می کنند
 

یتان می آدرس متاس و آدرس وب سایت سازمان ما فدراسیون کوالگس را برا
 :نویسم که به خوانندگان خود معرفی کنید

www.colegaweb.org  
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حاال با هم .باالخره موفق شدیم
 .ازدواج می کنیم

 

 
 .لزبین های اسپانیا مهپای گی ها پیروزی خود را جشن می گیرند

 

 
 )Oscar Atadero (مصاحبه با اسکار آتادرو 

یکی از فعاالن حقوق 
 مهجنسگرایان در فیلیپین

 
مـسیحی  ( یـک کـشور مـذهبی        یپینفیل

نفوذ مذهب در جامعه    . است) کاتولیک
 و برگـزاری مراسـم مـذهبی        فیلیپین

سینه زنی ها و مراسـم مـذهبی         آجنا،
. در کشور خود ما را تداعی می کنـد        

نسگرایان این کشور تقریبآ مهزمان     جمه
بــا مهجنــسگرایان ایــران شــروع بــه 
فعالیت کردند، با ایـن تفـاوت کـه         

ه فعالیـت ایرانیـان در      اولین جرقـ  
ی هـا در     فیلیپین  اما ،خارج زده شد  
.  اینکـار را کردنـد     شانداخل کـشور  

 ایده آل   فیلیپینشرایط مهجنسگرایان   
 اما حال و روزگار بسیار هبرتی       ؛نیست

 . از ما مهجنسگرایان ایران دارند
دها و  روابرای آشنایی با جتارب، دست    

ــان ــارزات آن ــک  ،مب ــحبت ی ــای ص  پ
ی نشستیم که   فیلیپینال  مهجنسگرای فع 

  .می خوانیم با هم
  ماها-این مصاحبه از راه دور و از طریق ایمیل اجنام گرفته است

 
 . ابتدا خود را معرفی کنیدالطف: اهام

 1993 ساله هستم و از سـال  Oscar Atadero(، 42 ( من اسکار آتادرو:اسکار
‹‹ نـام   ه   بـ  فیلیپینبا سازمان مرتقی مدافع مهجنسگرایان       ) قبل  سال 12حدود  (

 .م تشکیل شد، کار می کن1993 در سال که (ProGayPhilippine) ››فیلیپینپرو گی 
 

چطور شد که به فعالیت کشیده شدید، یعنی حتت تاثیر چه عـواملی             : ماها
 وارد فعالیت برای کسب حقوق مهجنسگرایان شدید؟

انی برای  من در حمیطی رشد کردم که در آن هیچ جا و مکان و امک           :اسکار
اسـتفاده   و یا مـورد سـو      انزوا می کردیم    احساس تنهایی و   کسانی مثل من که   

   بـرای حقـوق    1981قبل از آن، من از مهان سال        . قرار می گرفتیم، وجود نداشت    
های روستایی، ماهیگیران و حاشیه نشینان شهری فعالیت مـی کـردم و در               گروه

 مسائلی مهچون خمالفـت بـا پایگـاه       های خمتلف حول     حرکات و جتمعات اعرتاضی گروه    
شرکت مـی  ...  اخراج افراد بی زمین از مزارع و       ،)در کشور (های نظامی خارجی    

 این سئوال را برای خود مطرح کردم که چرا من          ،هایم در جریان فعالیت  . کردم
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 اما برای مهجنسگرایان کاری     ،های دیگر زور می زمن     گروه  برای منافع و آزادی   
  !؟اجنام منی دهم

ق به مهجنسگرایان مرد شده و      ل سعی کردم وارد یک گروه متع      1993در سال   
 یک مجع خمـصوص گـی هـای     ا اما متوجه شدم که آن گروه صرف       ،با آا فعالیت کنم   

طبقات مرفه بود که فقط به طرح مسائل مهجنسگرایان و صحبت درباره آن عالقمند            
یـک  . وجهی نـشان منـی داد   بودند و به مسائل مهم دیگری مهچون فقر در جامعه ت          

ایان آشنا تظاهرات بر علیه قیمت نفت بود که با گروهی از مهجنسگر          روز در صف  
این موضـوع کـه مهجنـسگرایان       از  .  بودند ››پرو گی ‹‹شدم که افراد مهین گروه      

 بلکه بـرای عـدالت     ، و نه تنها برای حقوق مهجنسگرایان       اند، فقیر متشکل شده  
مهـین  ه بـ .  فعالیت شده اند، خیلـی ذوق زده شـدم         در مهه مسائل اجتماعی وارد    

 . دلیل به گروه آا ملحق شدم و تا حاال هم با آا کار می کنم
در شروع فعالیت برای حقوق مهجنسگرایان، در ابتدا حتت تاثیر فـرد یـا              
گروهی نبودم و فقط حس درونی ام بود که مرا به این مست کشاند اما بعدها حتت            

 و اورواشـی وایـد   )Larry Kramer (یکـایی مهچـون الری کرامـر   تـاثیر فعـاالن آمر  
)Urvashi Vaid (واقع شدم. 

 
 ایـن   دربـاره .  هـستید  فیلیپـین مشا رئیس و مسئول گروه پرو گی        : ماها

 .گروه و اهداف آن برایمان توضیح دهید
از مهجنسگرایان  ) نه چندان بزرگ  ( شبکه ای    ››پرو گی فیلیپین  ‹‹ :اسکار

فقیـران  (ه برای حقوق بشر در پایگاه اجتماعی افراد گـروه          فقیر شهری است ک   
و تـرانس هـا      بیشرت اعضا گروه مـردان و زنـان مهجنـسگرا         . کار می کند  ) شهری

ابتـدا در دانـشگاه      1993ایـن گـروه در سـال        . هستند که اکثرآ فقیر هستند    
عنوان یک گروه مطالعاتی شکل گرفت، اما قبل از آن یـگ گـروه گـی             ه  مانیل ب 

 دربـاره  از دانشجویان مقیم خوابگاه دانشجویی که مهجنسگرا بودنـد کـه             دیگر
 . مهجنسگرایی مطالعه و مطالبی منتشر می کردند

 بیشرت وارد کردن فشار سیاسی بود و بـه عمـل مـستقیم             ؛ هدف ،در ابتدا 
اعتقاد داشت یعنی هر جا که ظلمی یـا سـتمی یـا بـی حقـی ای در مـورد یـک                   

.  بالفاصله وارد عمل شده و اعرتاض می کردند      ،می گرفت مهجنسگرا یا ترانس صورت     
. و مستقیم برای مقابله با مهوفوبیا ضـروری اسـت          ما معتقدیم که واکنش سریع    

هدف امروز ما هم مهین است که بـا مهوفوبیـا، ظلـم و بـی حقـوقی اجتمـاعی و                  
 .اقتصادی و تبعیض و نابرابری در مهه سطوح جامعه مقابله کنیم

 
ی را برای رسـیدن     های ر عضو گروه مشا هستند و چه فعالیت       چند نف : ماها

  اجنام می دهید؟فیلیپینبه حقوق مهجنسگرایان در 
. اعضا ما ثابت نیستند، عده ای می آیند و عـده ای مـی رونـد               :اسکار

 نفـر   20ها صدها نفر عضو داریم و گاهی ممکـن اسـت تعـدادمان بـه                 بعضی وقت 
طور مرتب در شهرهای خمتلف کـشور در      ه  وه ب اما شعبه های گر   . تقلیل پیدا کند  

طور مرتب بر تعـداد لـزبین هـای      ه  تر از مهه اینکه ب     حال رشد هستند و جالب    
عالوه بر مقابله و واکنش مستقیم در برابر هرگونه        . عضو گروه افزوده می شود    

سـت،   مطـرح ا   اولـین هـدف مـا      به عنوان  که   ،بی عدالتی نسبت به مهجنسگرایان    
ی داریم که طبق آن به   اما برنامه   . ین هدف دیگر ما آموزش است     دومین و مهمرت  

 ǚừ ǚ ǚ-   ẬӨƠ ǙһƠǙ    ‹‹مدارس و کارخانه ها رفته و حتت عنوان         
  Ң ẬөǙө ẬǙө‹‹     ما برنامه آموزش عمـومی را از      .  حبث و سخنرانی می کنیم

 آن بـه منـایش     که در  ››ậҒӨ  Ǚғ  ‹‹طریق تبلیغات از مجله از طریق       
 ویروس  درباره مسائل گوناگون مهجنسگرایان و مهچنین آگاهی رسانی         دربارهفیلم  

 ایدز، پرداخته مـی شـود، بـه پـیش مـی           ؛وی و بیماری ناشی از آن     . آی. اچ  
 .بریم

به غیر از گروه مشا، آیا گروه های دیگری برای مهجنـسگرایان در             : ماها
 ؟فعالیت دارند فیلیپین

 ,Lesbond, Lagablad, LEAP :های دیگری هم هستند از مجله روه بله، گ:اسکار
Babylan  Kabaro, BIND, Rainbows for Change, Gay Mens support Group 

 در یک یا چند عرصه کـار مـی کننـد از مجلـه           گروه ها هر کدام از این     
 موضوع هبداشت و سالمتی مهجنسگرایان، مبارزه برای مسائل حقوقی ، لوبی گـری و            

 لـزبین پرایـد   /تصویب قوانین مناسب در جهت منافع مهجنسگرایان، برگزاری گـی         
  ... کمک حقوقی و قانونی به مهجنسگرایان و،مشاوره ، مهفکری،)جشن و کارنوال(

و بر اساس امکان، توان،      ی خمتلف در عرصه های گوناگون     گروه ها فعالیت  
ه مهه عرصه ها و نیازهای  باعث می شود ک    گروه ها و ختصص هر کدام از این        عالقه

 . مهجنسگرایان حتت پوشش قرار گیرند
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بعد از اولین گی پراید بود 
که مهه ناگهان متوجه شدند 

که مهجنسگرایی و مسائل جدی 
. سیاست با هم ارتباط دارند

قبل از آن تلویزیون، 
روزنامه ها و وسایل ارتباط 

مجعی مهه تصویری زشت از 
ائه می دادند مهجنسگرایان ار

مبنی بر اینکه مهجنسگرایی 
صرفا درباره خوشگلی و 
جوانی و سکس است، اما 
امروزه در مهین وسایل 

ارتباط مجعی، هر ازگاهی می 
توان به مطالب و مسائل 

 حقوقی و سیاسی -اجتماعی

احلاق جمدد ‹‹ جشن های 
ا ساالنه برگزار م›› 

می شوند و در آا از 
والدین می خواهیم که 
عشق خود به فرزندان 
مهجنسگرای خویش را با 
. صدای رسا اعالم کنند
منطق ما این است که 
وقتی رهربان کلیسای 

کاتولیک درباره امهیت 
خانواده و گرمی و حمبت 

و حفظ این کانون 
تاکید می کنند، پس ما 

می ›› پرو گی‹‹در 
یم که فرزندان گوئ

 فیلیپـین آیا ممكن اسـت دربـاره تـاریخ مبـارزات مهجنـسگرایان             : ماها
 شـروع بـه حرکـت و       فیلیپینبرایمان توضیح دهی كه از چه زمانی مهجنسگرایان         
 ها چطور بود؟ فعالیت کردند و واکنش حکومت و جامعه در آن سال

 اینکـه اسـتارت     دربارهی مهجنسگرای امروزی    گروه ها اری از   بسی: اسکار
ما در سازمان پرو گی،  . فق نظر ندارند  امبارزه کی و در چه سالی زده شده تو        

سـازمان پـرو    ( یعنی زمانی که مـا       ، می دانیم  1994نقطه عطف مبارزه را سال      
سال البته قبل از آن در    . ه انداختیم اره  اولین گی پراید در آسیا را ب      ) گی

راه ه  ن چپ سعی کردند که یک گروه حامی مهجنـسگرایان بـ            تعدادی از فعاال   1991
 از اولـین    اما بعـد  . اندازند

 گی پراید بود که مهـه ناگهـان       
متوجه شدند کـه مهجنـسگرایی و       
ــم   مــسائل جــدی سیاســت بــا ه

ــاط  ــدارتب ــل از آن . دارن قب
ــا و    ــه ه ــون، روزنام تلویزی
وسایل ارتباط مجعی مهه تـصویری      

از مهجنسگرایان ارائه مـی     زشت  
دادنـــد مبنـــی بـــر اینکـــه 

 دربـــاره امهجنـــسگرایی صـــرف
 ،خوشگلی و جوانی و سـکس اسـت       

امــا امــروزه در مهــین وســایل 
مـی  ارتباط مجعی، هر از گـاهی       

ــوان ــهت ــسائل    ب ــب و م مطال
حقوقی و سیاسی مهمی    / اجتماعی

به قلـم مهجنـسگرایان برخـورد       
 .کرد که جدی گرفته می شوند

 
ــا ــینفی: ماه ــک لیپ  ی
) مسیحی کاتولیک (جامعه مذهبی   

است و مـذهب کاتولیـسم رویـه        
چنــدان خــوبی بــا مهجنــسگرایی 

مشا چطور موفق بـه دور      . ندارد
 زدن این مشکل شدید؟

 درصد مردم ما مسیحی کاتولیک هستند و حکومـت هـم در             80حدود  : اسکار
ه ق و غیره، ب   مهجنسگرایی، سقط جنین، حقوق زنان، طال      مسائلی مهچون تولید مثل،   

ما متوجه هستیم که کلیـسا بـا        .شدت حتت تاثیر آموزه های مذهب کاتولیک است       
 در ادو قرن قدمت از کجا می آید و چگونه حتت نفـوذ مردسـاالری اسـت و مـسلم               

 زمانه که منافعش را هتدید می مناید، در برابر       يگام های رو به جلو       مقابل  
 کلیـسا  ، خوب كه ین نتیجه را می گیریم    پس ما ا  . هرگونه رفرم مقاومت می کند    

ی گـروه هـا  هـا و     اما سـازمان مـا و دیگـر سـازمان          ،کارش خودش را می کند    
سـخنگویان و    .مهجنسگرا در اینجا وظیفه ای دارند که باید بـدان عمـل کننـد             

منایندگان کلیسا در صحبت ها و تبلیغات منفی خود بر علیه مهجنـسگرایی، حتـی              
یا هر گروه دیگر مهجنسگرایان خودداری مـی        ) پرو گی ( از بردن نام سازمان ما    

  .کنند
مهه کلیسا تک صدایی نیست؛ بعضی از روحانیون ما با آموزه های            با این 

در دمکراسـی کوچـک   . پـاپ موافقـت کامـل ندارنـد    
 ما شانس داریم که جدایی بـین کلیـسا و            فیلیپین
های غیر دولتی و عدم دخالت آا در کـار            سازمان

 .ه ایمه دستاورد را بیکدیگر،
 

یی سـعی مـی     راه هـا  چطور و از چـه      : ماها
کنید که ذهنیـت مـردم مـذهبی کاتولیـک دربـاره             
مهجنـسگرایی را عـوض کنیـد و مهجنـسگرایان مـذهبی      

از یـک طـرف و      ) مهجنسگرایی(خود   چطور بین گرایش  
از طرف دیگر به نوعی     ) مسیحی کاتولیک (خود   مذهب

 یرند؟ذود را می پتوازن رسیده و مهجنسگرایی خ
بسیاری از مذهبیون کاتولیـک ارزش        :اسکار

زیادی برای اد خانواده قائـل هـستند بـا ایـن             
حال، بسیاری از مهجنسگرایان و تـرانس هـا تنـها            

مهـین  ه  نان آور خانواده های فقیر خود هستند و ب        
دلیل هم هست که بسیاری از مهجنـسگرایان از طـرف            

مـا بـا اینهمـه      خانواده خود طـرد منـی شـوند، ا        
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بسیاری از ما مهچنان مورد بی مهری و خشونت روانی و فیزیکی از طرف خانواده            
 برنامه خود برای خانواده ها    درمهین خاطر هم سازمان ما      ه  ب. قرار دارمي خود  

 اسـم ایـن برنامـه   .  آن امهیت زیادی قائل می شودرايو بزیادي دارد تاکید 
GIFTانواده مهجنسگرایان در خ؛ امروز‹‹ یا ‹‹)(Gays in Family Today   مـی باشـد . 

 ما که ساالنه برگزار می شوند و در آا از والـدین          ›› احلاق جمدد  ‹‹جشن های   
عشق خود به فرزندان مهجنسگرای خویش را بـا صـدای رسـا اعـالم               می خواهیم که  

 امهیـت   دربـاره منطق ما این است کـه وقتـی رهـربان کلیـسای کاتولیـک               . کنند
پـرو   ‹‹و گرمی و حمبت و حفظ این کانون تاکید می کنند، پـس مـا در            خانواده  

 . می گوئیم که فرزندان مهجنسگرا هم عضو مهین اد خانواده هستند››گی
 

 چگونه تعریف می شود؟ آیا بر طبـق         فیلیپینحقوق مشا در قوانین     : ماها
 قانون کشورتان مهجنسگرایی آزاد است؟ برخورد پلیس چگونه است؟

وجـود نـدارد،    ) لـواط ( سـودمی دربـاره    قـانونی    فیلیپـین در  : اسکار
بـا هـم خـالف قـانون        مهجنسانه دو زن یا دو مرد      بنابراین سکس و رابطه جنسی    

هیچگونه محایت رمسی و قانونی هم برخوردار       از طرف دیگر، ما از    . حمسوب منی شود  
ه بـ هـای خـود      ها و ادهای دولتی در برنامه ریـزی        دولت و سازمان  . نیستیم

بدتر از مهـه دولـت از بعـضی         . می کنند     ندرت به مسائل مهجنسگرایان توجه      
قوانین برای ایجاد فشار، حمدودیت و ترساندن مهجنسگرایان و ترانس ها کـه در             

 صدها نفر از   اهر شب تقریب  . استفاده می کند   ها با هم مالقات می کنند،      پارک
 شوند و پلیس به گرفنت پـول از       ها دستگیر و بازداشت می     مهجنسگرایان در پارک  

د خـشونت   روقتی ما از طرف دیگر شهروندان مو      . افراد بازداشتی اقدام می کند    
ی دهند که گویا ما جمرم هستیم و   مواقع می شویم، اا به قضیه چنان جنبه ای          

 . از حمکوم کردن متجاوز به حقوق ما طفره می روند
 

آیا گروه مشـا در بـین       . ارید مشا یک اقلیت مسلمان د     فیلیپیندر  : ماها
 مهجنسگرایان مسلمان این اقلیت فعالیتی دارد؟

 سازمان پرو گی به جامعـه اقلیـت مـسلمان از طریـق برگـزاری                :اسکار
ما به مهجنـسگرایان   . کنفرانس ها و مسینارهایی در مورد حقوق بشر کمک می کند          

ه هـای خـاص    کمک می کنیم که آا کارهـا و برنامـ          فیلیپیندر اقلیت مسلمان    
و ادهـای  سازمان ها خودشان را بنیان اده و به مهکاری و ایجاد دیالوگ با            

برنامه ریزی برای برگزاری یک کنفرانس              ما در حال    . مؤثر روی آورند  
 .در مورد مهجنسگرایان در مناطق مسلمان نشین در ماه دسامرب امسال هستیم

 
 بارها و کلوب های خاص خـود را         نفیلیپیآیا مشا مهجنسگرایان در     : ماها

 صورت علنی و آزاد منتشر می کنید؟ه دارید؟ یا جمالتی ب
لزبین ها  .  بارها و کلوب های گی وجود دارند       فیلیپینبله، در   : اسکار

گی و لزبین ها است، برگزار مـی      ایی که حمل   درباره هم جشن های ساالنه خود را     
تلف مهجنسگرایان شروع بـه انتـشار       تنها سال گذشته بود که چهار جمله خم       . کنند

 .های خمصوص جوانان گی و لزبین هم وجود دارند کردند و تعداد زیادی کلوب
 

 چگونـه رابطـه ای بـا جامعـه          فیلیپینی مهجنسگرایان    سازمان ها  :ماها
هـایی برخـوردار      در مبارزات خود از چه محایـت       مشاجهانی مهجنسگرایان دارند؟    

 شده اید؟
مـی  یکی از پنج کشور آسیایی است که مهجنـسگرایان آن            فیلیپین: اسکار

ی سازمان ها به مهین دلیل بسیاری از      . ند کنفرانس های علنی برگزار کنند     توان
سگرایان، از  نگا و سازمان جهانی حقوق بشر مهج      لجهانی مهجنسگرایان، از مجله ای    

 آسیا این امکان استفاده کرده و کنفرانس ها و نشست های خود در مورد مسائل           
. سازمان عفو بین املل هم مهین کار را می کند      . را در اینجا برگزار می کنند     

، فیلیپـین ی جهانی در حلظات فشار و تضییق حقـوق مهجنـسگرایان            سازمان ها این  
وارد عمل هم می شوند و کارزارهای وسیعی برای وارد کـردن فـشار بـه دولـت                

ی جهانی، ما در   سازمان ها این  برای جربان زمحات    . راه می اندازند  ه   ب فیلیپین
دستگیر  مهجنسگرای مصری که در سال گذشته در قاهره        52کارزار جهانی محایت از     

 خنست وزیر مالزی که به جـرم     ،شده بودند، و مهچنین در دفاع از انور ابراهیم        
یا در مبـارزات    . مهجنسگرایی دستگیر و بازداشت شده بود، فعاالنه شرکت کردیم        

مسئول منطقـه    .می کنیم  نی برای محایت از قربانیان ایدز شرکت      های جها  و تالش 
) جـشن ( که مسئول انتخاب کـشوری بـرای برگـزاری پرایـد          ،  ای اینرت گی پراید   

 . تصمیم می گیرد، خود من هستم است و در این مواردمهجنسگرایان جهانی ساالنه
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تظاهرات بر علیه دولت مصر و به  
 مهجنسگرای دستگیر شده در 52محایت از 

 دو سال قبل

شور در ماه گذشته، سازمان ایلگا کنفرانس آسیایی خود را در کـ           : ماها
 مهجنسگرایان کدام کشورهای آسیایی در این نشـست         (ILGA-ASIA).مشا برگزار کرد    

شرکت کردند و چه موضوعاتی مورد حبث و گفتگو قرار گرفت و کنفرانس بعدی خبـش             
 آسیایی ایلگا، کی و در کدام کشور خواهد بود؟

در ایــن کنفــرانس مناینــدگان مهجنــسگرایان کــشورهای مــالزی، : اســکار
چگـونگی   . شـرکت داشـتند    فیلیپینا، اندونزی، هنگ کنگ، برمه، هند و        سریالنک

تقویت خبش آسیایی   
ــاری  ــا، مهک  ایلگ

های منطقـه ای و     
ــت  ــازمان تقوی س
ی ملـــــی هـــــا

مهجنـــسگرایان در 
ــورد از   ــیا م آس
مجله مسائل مـورد    
ــرانس   ــث کنفـ حبـ

جالـــب . بودنـــد
 اینکه شرکت وسیع  

ترانس جنـدرها و    
برخورد فعال آا   

این با مسائل در    
نشــــست خیلــــی 

این . برجسته بود 
ــست   ــین نشـ دومـ
مهجنسگرایان آسیا  

اولین نشست  . بود
 در 2002در ســال 

ــد   ــای هن ــوم ب م
برگزار گردیـد و    
سومین نشـست هـم     
قـــرار اســـت در 
خبش آسـیایی ایلگـا یـک سـازمان منطقـه ای حقـوق بـشر                . تایلند برگزار شود  

ورهای بیـشرتی از آسـیا      مهجنسگرایان است و ما امیدواریم دوستان مهجنسگرای کش       
 .دندنویبه آن بپ
 

مهجنسگرایان کشورهای غربی از اوائل قرن گذشته شروع به فعالیت          : ماها
. وردهای مهمـی رسـیدند    ا بـه دسـت    ،کردند و از نیمـه قـرن گذشـته بـه بعـد            

مهجنسگرایان کشورهای آسیا از دو دهه آخر قرن گذشته شـروع بـه جنـب و جـوش                
 وردهای مهجنسگرایان آسیا خواهد بود؟ادستر، قرن ضآیا قرن حا. کردند

هایی داریـم   دسـتاورد به نظر من ما مهجنسگرایان آسیا به مهـان           :اسکار
. نزدیک می شویم که جنـبش مهجنـسگرایان آمریکـای التـین بـه آن رسـیده انـد                  

بزرگرتین چالش ما گسرتدگی و تنوع زبانی در سطح آسـیا و مهچنـین در درون هـر               
هم پیوستگی، ارتباط و تبـادل جتـارب مـا را        ه  است که ب  کدام از این کشورها     

 .سخت تر می کند
 

وضعیت فعلی مهجنسگرایان درکشورهای قاره آسیا در شرایط امـروز          : ماها
 ها در کدام کشورها در جریان است؟  چگونه است؟ و مبارزات و تالشکال

 طور شگفت انگیزی در این راه رو به جلو      ه  هنگ کنگ و تایوان ب    : اسکار
خاطر جنبش رو به رشد و گـسرتده مهجنـسگرایان داخـل          ه  هم ب  حرکت می کنند، آن   

بسیاری از کشورهای آسیایی که زمانی مستعمره بریتانیا بودند         . خود چین است  
جـا مانـده از دوران اسـتمعار دسـت بـه            ه  ب) لواط( مهچنان با قانون سودمی     

عمـل غیـر    ‹‹ی قـانون    ند، مهزمان در بسیاری از کشورهای دیگر آسیای        ا گریبان
 و قانون شریعت اسالمی از شکل گیری فضای لیـربال موافـق مهجنـسگرایی               ››طبیعی

سنگاپور برگزاری جشن های مهجنسگرایان را ممنـوع اعـالم          . ایجاد مانع می کنند   
کرده در حالی که هنگ کنک در حال تصویب قـوانین محـایتی بـرای مهجنـسگرایان                

اقی مانده و در به حاشیه راندن مهجنسگرایان       کشور کره یک جامعه بسته ب     . است
 در یکـی دو    ،در ژاپن مهجنسگرایان آزاد هستند، در چین      . خود پافشاری می کند   

از لیـست    دولـت آن مهجنـسگرایی را      سال اخیر حتوالت مثبتـی اتفـاق افتـاده و         
. های روانی خذف کرده که راه را برای فعالیت بیشرت مهوار کـرده اسـت              بیماری

   نزی، حتی جتمع ساده مهجنسگرایان مورد هجـوم مـسلمانان متعـصب قـرار              در اندو 
 هرگونه سرمایه  در برابر های متعصب مسلمان مذهبی      می گیرد و در مالزی گروه     

گذاری و برنامه ریزی دولتی برای هببود شرایط مهجنسگرایان مـانع تراشـی مـی               
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 قابل توجهی رسیده    وردهایاند و به دست    ا در اسرائیل مهجنسگرایان آزاد   . کنند
ها در حال ذوب شدن هستند، در لبنان و ترکیـه علیـرغم مهـه             اند، در هند یخ   

جنگ و گریزها اما مهجنسگرایان آجنا مهچنان با چنگ و دندان بر طرح مسائل خود            
و تغییر قوانین پافشاری می کنند، در کشور خود مشا ایران یا مصر و بـسیاری             

 امـا مهجنـسگرایان    ،ه فشارها و بـی حقـوقی هـا         با وجود مه   ،از کشورهای دیگر  
خـوب، حقـوق مـا     . بیکار ننشـسته و در حـد خـود تـالش و مبـارزه مـی کننـد                 

... مهجنسگرایان از مهین جنگ و گریز ها، از مهین عقب نشینی ها و پیشروی ها و           
ما بیکار و بی طرف منانیم و هر کسی در      از  مهم اینکه هیچکدام    . حاصل می شود  
 توجه به امکان و توانایی خود بـه طـرح مـسائل از یـک زوایـه              حد خود و با   

خمالفان ما زیادند اما منطـق ضـعیفی دارنـد پـس هـر یـک نفـر از                   . بپردازد
 به مهان اندازه خمالفان ما تضعیف می شـوند         ،مهجنسگرایان که وارد مبارزه شود    

 . و رسیدن به اهداف آسان تر خواهد بود شدهو نیرو و توان ما هم بیشرت
 

 چـه   فیلیپـین  بگوئید کـه مهجنـسگرایان       ،به عنوان آخرین سئوال   : ماها
مقدار از وضعیت مهجنسگرایان در ایران باخربند و اگر خود مشا حرفی یا پیـامی             

 .برای مهجنسگرایان ایران دارید، بفرمائید
 از شرایط مشا    فیلیپینی فعال مهجنسگرایان    گروه ها و  سازمان ها   : اسکار

 خود دوستان ما نگران وضعیت     حقیقتاخوبی باخربند و    ه  یران ب مهجنسگرایان در ا  
ها و مبارزات مشا اعالم مهبستگی می کنـیم و حتـی           ما با تالش  . در ایران هستیم  

طور گسرتده در سطح جهانی مطرح کنیم تا نـشان دهـیم         ه  بضریم مسائل مشا را     حا
 .  برندکه مهجنسگرایان ایران در چه شرایط دردناک و غم انگیزی بسر می

             ậǚƠҢ ǙӨ ǙөǙ Һ Ғ ө Ұ ỈǙəẪ ǚ ө  өǚҰ ǚ
           Ầ ǚ ǙөǙ Һ өổ  ậỡǙ  Өǚ ҺөẦ ҺӨǙ Ң  ҺөẦ . ǚ

                 ҺөƠẦ ậƠ ƠҢ ǙөƠǙ ậǚ Ậǚө ҺǚổǙ  ậầҺ ẬǙө ậҒ ө Ǚ
Ầ ậ ǚớ ǙөǙ ӨҺ ө Ұ  ǙệҰǙ . 

ғ ǚỰ ӨǚẦ ӨҺ  ǚỰ ǚ ǚ... 
 

 مصاحبھ با کریس اسمیث

 Chris Smith ھمجنسگرای نماینده سابق مجلس انگلیس
.) محلھ ماھا منتشر شد6 در شماره - تر جمھ از یکی از مجالت ھمجنسگرایان بریتانیا(   

 
دت شرایط آن روزھا یا. بھ نمایندگی مجلس انتخاب شدید)   سال پیش21 (1984در سال 
 ھست؟

دوره نخست وزیری مارگرت تاچر و حزب . نگاه بھ گذشتھ نشان می دھد کھ ما چھ ساده شرایط آن روزھا را فراموش کرده ایم
 تلویزیون فشار می 4کانال .  سال بود21طبق قانون آن دوره سن قانونی شروع سکس برای ھمجنسگرایان . محاظھ کار انگلیس بود

در حالی کھ تالش ماری . زتر کند و در مورد انواع مسائل جنسی  برنامھ بحث و مناظره پخش می کردآورد کھ مرزھای بحثھا را با
وایت ھاوس و ھمدستانش در تبلیغ برای رعایت عفت عمومی با شکست مواجھ شده بود اما آنھا اتوریتھ اخالقی خود را حفظ کرده 

.بودند  
 چطور شد کھ ھمجنسگرائی خود را علنی کردید؟ 

 آمادگی آن را داشتم 1983چوقت ھمجنسگرائی خودم را یک راز خصوصی نکرده ام و در جریان انتخابات مجلس در سال من ھی
من یکی دو نفر از نمایندگان مجلس را دیده بودم کھ ھمجنسگرا بودند  ولی . کھ اگر مسئلھ مطرح می شد موضوع را علنی اعالم کنم

واع سئواالت خود فشاری سرسام آور بھ آنھا وارد میکردند تا گرایش جنسی خود را علنی آن را مخفی میکردند و روزنامھ ھا با ان
.من با خودم گفتم کھ نمی خواھم با من ھم اینگونھ رفتار شود و تنھا راه خاتمھ دادن بھ قضیھ را علنی شدن میدانستم. کنند   

گ بی حزب محاظھ کار کھ در انتخابات شھرداری شھر را1984در نوامبر سال   
(Rugby) 

پیروز شده بود اعالم کرد کھ  سیاست استخدام مبنی بر تبعیض جنسی کھ قبآل کنار گذاشتھ شده بود را دوباره از سر می گیرد و 
از من دعوت شده بود کھ در یکی از این تجمعات . ھمین بھ انجام اعتراضات و راھپیمایی ھایی از طرف ھمجنسگرایان منجر شد

تنھا پنج دقیقھ قبل از آنکھ روی سکوی محل سخنرانی بروم برایم مسجل شد کھ این ھمان لحظھ ای است کھ . نماعتراضی سخنرانی ک
نماینده . اسم  من کریس اسمیث است: " پس سخنرانی ام را با این جملھ کھ بعدھا معروف ھم شد شروع کردم. رازم را برمال کنم

." من گی ھستمحزب کارگر از شھر ایسلینگون در مجلس می باشم و  
 بعد از آن سخنرانی واکنش ھا و بخصوص برخورد حزب کارگر با شما چگونھ بود؟

 در 1997و در سال . برای مدتھای مدیدی من تنھا فرد علنی ھمجنسگرا در مجلس بودم. ھمھ مرا مورد تشویق و حمایت قرار دادند
( در دولت  حزب کارگر ) وزیر فرھنگ( رای پست وزارتسراسر جھان تنھا یک وزیر ھمجنسگرا وجود داشت کھ من بودم و دا

اما ھیچگونھ واکنش منفی مشاھده نکردم و این دال بر آن بود کھ ما موفق شده بودیم برخوردھا و . بودم) بھ نخست وزیری تونی بلیر
فراد ھمجنسگرا را می شناسند البتھ امروزه اغلب مردم در ھمھ اقشار جامعھ در دور و بر خود ا. قضاوتھای جامعھ را اصالح کنیم

بعد از آن تاریخ کھ ذکر کردم اوضاع خیلی بھتر شده ھرجند کھ ھنوز ھم . کھ صادقانھ و علنی گرایش جنسی خود را بر مال کرده اند
.میتوان آثاری از ھموفوبیا را مشاھده کرد اما نسبت بھ سالھای قبل ما پیشرفت زیادی داشتھ ایم  
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مجلس ھستند کھ ھمجنسگرا می باشند و شما فکر می کنید بھتر است کھ آنھا ھم خود را علنی کرده و برای پس نمایندگان دیگری در 
 حقوق ھمجنسگرایان مبارزه کنند؟

من با وارد کردن فشار بھ افراد . من ھمیشھ گفتھ ام کھ این موضوعی است کامآل شخصی و خود فرد باید در باره آن تصمیم بگیرد
من با آن . با اینھمھ بسیاری از دستاوردھا نتیجھ بیرون آمدن و علنی شدن افراد معروف بوده است. د مخالفمبرای علنی کردن خو

ولی کسانی مثل آلن . دستھ از نمایندگان مجلس کھ ھمجنسگرا ھستند ولی برضد ھمجنسگرایان تبلیغ می کنند مشکل اساسی دارم
 دانکن

 (Alan Duncan)  کھ تا مدتھا نماینده حزب محافظھ کار در مجلس ھم ھستند
ھمجنسگرایی خود را پنھان می کرد اما در عین حال در ھمان زمان ھم چھ در حزب خود و چھ در جاھای دیگر بشدت از حقوق 

.جامعھ ھمجنسگرایان دفاع می نمود  
ع از حقوق ھمجنسگرایان ادامھ می شما اعالم کرده اید کھ در انتخابات امسال مجلس خود را کاندید نمی کنید ولی آیا ھمجنان بھ دفا

 دھید؟ و آیا فکر می کنید کھ ھمجنسگرایان باید خود را درگیر سیاست بکنند؟
بھ اعتقاد من باید گی و لزبین ھا را قانع کرد کھ برای اصالح موقعیت خود در . من بھ دخالت در مسائل سیاسی ادامھ خواھم داد

وظیفھ ما این است کھ از راھھای گوناگون بھ احزاب . ر بھ دخالت در سیاست ھستیمجامعھ و برای اصالح بیشتر اجتماع ما ناچا
یک گرایش . سیاسی فشار آورده و آنھا را قانع کنیم کھ مسائل و حقوق ھمجنسگرایان را جدی بگیرند و ما نباید از این امر غفلت کنیم

تمام . ولی من این را نمی فھمم.  ما بھ سیاست عالقھ نداریمعمومی در جامعھ ھمجنسگرایان حاکم است و آن اینکھ اکثرآ می گویند
دستاوردھای ما در سالھای اخیر بھ این علت بوده کھ ما در سیاست فعاالنھ شرکت و مبارزه کرده ایم، دلیل و برھان آورده ایم و 

ن ھستیم کھ ھمچنان بھ مبارزات خود برای رسیدن بھ حقوق برابر با دیگران ما نیازمند ای. حرفھای خود را بگوش ھمھ رسانده ایم
.ادامھ دھیم و در این راه کمک و نیروی تک تک ھمجنسگرایان مورد نیاز است  

در این رابطھ چھ واکنش ھایی تجربھ کرده اید؟. مبتال ھستید) ویروس عامل ایدز( وی .آی.شما اخیرآ اعالم کرده اید کھ بھ اچ  
قبل از آن من تا حدودی از احتمال واکنش ھای منفی واھمھ داشتم و خودم را . شتھ امواکنش ھای مثبت و حمایتی زیادی دریافت دا

بجز یک مقالھ در روزنامھ دیلی میل، صدھا نامھ . آماده کرده بودم کھ چند روزی در خانھ یکی از دوستان بمانم تا سر و صدا بخوابد
چیزی کھ مرا تحت تاثیر قرار داد .  تایی ھم منفی بوده اند9-10 و ایمیل حمایتی دریافت داشتھ ام و خب در بین این نامھ ھا حدود

وی برایم ارسال شده بودند کھ در آنھا عالوه بر حمایت و تشویق گفتھ .آی. نامھ ھا و ایمیلھایی بود کھ از طرف افراد مبتال بھ اچ
ھ و باعث تقویت روحیھ و اعتماد بھ نفس آنھا شده وی تاثیر خیلی مثبتی بر روی آنھا گذاشت.آی.بودند کھ علنی کردن ابتال خودم بھ اج

.ام  
 چھ چیزی بھ شما توان امیدواری بھ آینده را می دھد؟

دھھ ای کھ مردم امیدوار بودند و ھر کسی فکر میکرد کھ میتوان جامعھ را عوض کرد و از . من در دھھ شصت میالدی رشد کردم
 من ھمین اعتقاد را دارم کھ ما اگر بخواھیم، با اراده و تالش میتوانیم شرایط امروز ھم. طریق آن زندگی انسانھا را بھبود بخشید

درسی کھ میتوان . زندگی خود را بھتر کنیم بشرطی کھ حاظر باشیم برای آن کار کنیم و منتظر ننشینیم کھ دیگران برای ما کار کنند
و استعداد و توان در ھدایت و پیشبرد آگاھانھ و دفمند از تجارب سالھای گذشتھ گرفت این است کھ ھمجنسگرایان با کمک اراده 

.تالشھا و مبارزات خود توانستھ اند شرایط را بھ نفع خود عوض کنند  
درگذشت پسر ماندال بھ علت ابتال بھ ایدز . نلسون ماندال رھبر مبارزات مردم آفریقای جنوبی سرمشق خوبی برای من بوده و ھست

چیز خیلی جالبی کھ روز بعدش . وی را علنی کنم.آی. بھ من کمک کرد تا مبتال بودن خودم بھ اچو برخورد خوب ماندال با قضیھ
 کھ نلسون ماندال زنگ زده و شماره تلفن داده کھ برایش برایم اتفاق افتاد این بود کھ وقتی بھ دفتر کارم رفتم پیامی دریافت کردم

فقط میخواستم ازتو برای شھامتی کھ بھ خرج داده ای تشکر کنم و امیدوارم کھ  کھ شما " وقتی زنگ زدم او گفت کھ . زنگ بزنم
.و نیرو دھنده بوداین موضوع برای من خیلی امیدبخش ." قھرمانا آن حمایتی را کھ واقعآ سزاوارش ھستید، دریافت کنید  

. وی بھ دیگران امید و الھام داده اید.آی. شما یکبار با علنی کردن ھمجنسگرایی خود و یکبار با پرده برداشتن از ابتال خود بھ اچ
 پیام امروزتان چیست؟

 نسبت بھ ھشت سال ما امروزه در شرایط خیلی بھتری. پیام من بھ جامعھ ھمجنسگرایان این است کھ از تالش و مبارزه دست نکشید
و برای افراد مبتال بھ . ما نباید ھدف نھایی خود کھ ھمانا برابری و مساوات کامل در جامعھ است را فراموش کنیم. پیش قرار داریم

شما مبارزه ای را باید بھ پیش ببرید و این امکان عمآل وجود دارد کھ . مصم باشید. وی پیام من این است کھ مایوس نشوید.آی.اچ
.وی ولی ھمچنان زندگی شاد و باارزشی را برای خود و جامعھ داشتھ باشید.آی.یرغم ابتال بھ اچعل  

 
 بیوگرافی کریس اسمیث

  در ادینبوگ اسکاتلند متولد شد1951 جوالی 24در 
  تحصیالت مقدماتی1975-1968
  تحصیل در دانشگاه ھاروارد آمریکا1976-1975
  شھردار شھر ایسلینگتون1983-1978
  نماینده حزب کارگر در مجلس بریتانیا1985-1983
  اعالم علنی ھمجنسگرایی خود1984
.در ھمان سال با دوست و شریک زندگی خود دوریان جبری آشنا می شود. وی.آی. ابتال بھ اچ1987  
)اقتصاد، بازنشستگی و بھداشت(  سخنگوی حزب کارگر در مسائل گوناگون و در دوره ھای مختلف1997-1987  
  اعالم ننصراف از شرکت در انتخابات امسال مجلس بریتانیا2003
. وی مبتال میباشد.آی. سال است کھ بھ اچ17 در مصاحبھ ای با روزنامھ ساندی تلگراف اعالم کرد کھ 2005  

:دو سایت برای اطالعات بیشتر  
http://www.theyworkforyou.com/mp/chris_smith/islington_south_and_finsbury 

 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/mpdb/html/233.stm 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.theyworkforyou.com/mp/chris_smith/islington_south_and_finsbury
http://news.bbc.co.uk/1/shared/mpdb/html/233.stm
http://www.pdffactory.com


 
رسم است کھ ساالنھ کلوبھا و مجالت ھمجنسگرایان در 

کشورھای آزاد مسابقاتی شبیھ بھ مسابقھ انتخاب ملکھ زیبائی 
ھند و در این مسابقات از بین کسانی کھ جھان ترتیب می د

 خود را نامزد کرده اند،
در مراسم . کشورمی دھند" مستر گی"یکی را بعنوان زیباترین مرد ھمجنسگرا برمی گزینند و بھ او لقب 

برگزار شد آقای امانوئل البراکیس بعنوان مستر گی یونان انتخاب " دئون"امسال یونان کھ از طرف مجلھ 
البتھ مصاحبھ از طریق .( ھمین جھت برای انجام مصاحبھ پای صحبت این شاھد زیبا روی نشستیمبھ . گردید

.)ایمیل صورت گرفتھ است  

 
 
 

 
 مصاحبه ماها با آقای گی یونان

Emmanuel Labrakis 

Mr. Gay Greece 
Ө:   
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کندر، برنامه رقص در لباس اسامانوئل 

.آقای گی یونان در تور اروپایی  

 اول از هر چیز از طرف خود وخوانندگان به مشا تربیک می گوئیم و            :ماها
لطفآابتدا خودتـان   . از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشته اید متشکرمي          

 .را معرفی کنید
جزیره ای یونانی در دریای     ( سال پیش در جزیره کریت       25من  : وئل  امان

من در یک دبیرستان ارتـودکس درس خوانـدم، و پـس از             .  متولد شدم ) مدیرتانه
 .اجنام خدمت سربازی، به آتن رفتم

 
چه زمانی احساس مهجنـسگرا بـودن را در خودتـان کـشف کردیـد و                : ماها

، کنـار    هـستید   یـک گـی    کـه  موضـوع    ا خودتان درباره ایـن    چگونه توانستید ب  
 ؟بیایید

  پی بردم  مسربازی به احساس مهجنسگرایی خود    دوران  بعد از   من  : امانوئل
 نیز رابطه داشته ام، اما حس میکنم یک    ی با دخرتان  ام در زندگی    و هر چند که   

 . یک دوجنسگراهستم و نهمهجنسگرا 
 انتخاب آقای   ، مراسم نی یونا جامعه مهجنسگرایان  است که    ند وقت چ: ماها

کند؟  و چه چیزی باعث شـد کـه مشـا خودتـان را بـرای              گی یونان را برپا می    
  ودریافت این عنوان نامزد کنید؟   چند نامزد در رقابت امسال حضور داشتند           

  آقای گی یونان بودن چیست؟ انتخابمعیارها برای
   منظـورم از نظـر      نی هنوز در خـواب انـد،       یونا  مهجنسگرایان :امانوئل
ل ؤ پـ  آقای) DEON"(دئون" برگزاری مراسم ایده سردبري جمله    . ..سازماندهی است 

 لبـاس در آتـن   منایش مـد گذشته با او در یک  در .بود) Paul Sofianos (سوفیانوس
مـن بـه او     . کار کـرده بـودم    

 و تـصمیم گـرفتم      اعتماد دارم 
که یکی از نامزدهای آقای گـی       

ــال  ــم 2004سـ ــان باشـ .   یونـ
مسابقه، تنـها   معیارهای  این    

 هـوش و    ،زیبایی ظـاهری نیـست    
 از دیگر معیارهای ایـن      ذکاوت

  مهمــرت از مهــهانتخــاب بــود و
داشنت شهامت گفنت اینکه من گـی       

 . هستم و به آن افتخار می کنم      
برنده این عنوان، به برنامـه      
ــا و   ــه ه ــون، جمل ــای تلویزی ه

 رروزنامه های یونـان و سراسـ      
شود و مـن هـیچ       جهان دعوت می  

ی برای بیـان مهجنـسگرایی      مشکل
 .خودم ندارم

 
 در یونــانآیــا : ماهــا

 لزبین بـودن سـخت      / گی امروز،
است؟  مردم یونان تا چه حـدی        
این مسئله را قبول کرده انـد       

 چه  جنبش مهجنسگرایان یونانی  و  
احقـاق حقـوق    قدم هایی بـرای     

در ســاهلای جنــسی  قلیــت هــایا
و مهمرتین  گذشته برداشته  است     

  آن کدام است؟درخواست امروز
ایـن  ... بلـه : امانوئل

موضوع که مشا بگوییـد یـک گـی         
هــستید، هنــوز هــم در یونــان 
مشکل است، چراکـه یونـان یـک        

 .کشور سنتی و حمافظه کار اسـت      
م با من    پدر بعد از این جریان   

دامن کـه او     ، اما می  قهر کرده 
خواهـد  در عقایدش جتدیـد نظـر       

 زمان هبرتین درمان بـرای    .  کرد
اکنـون  .   اسـت  سئلهاین مـ   حل

باید به فکر زندگی آینـده ام       
بـسیار حمبـوب و   برای اینکه مهانند یک رقـاص یـا بـازیگر           و این عنوان    باشم  

 . به من کمک خواهد کرد،مردمی باشم
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 و ایـن امـر بـر زنـدگی          است احساسی   گونهگی یونان بودن چ   سرت  م: ماها
 روزمره مشا چه تاثیراتی داشته است؟

 ها،خیلی از  مهجنـسگرا    .  دارم  و مطبوعی  س بسیار خوب  من احسا : امانوئل
 فهمیدمکه من  است  شناسند و مهمرتین مسئله این     بعد از این مسابقه من را می      

 .چه کسی دوست من است و چه کسی نیست
 

  بود؟ی چ اتواکنش دوستان و خانواده: ماها
 امـا   ، بـود  رم تنها مشکل پد   ارم،من با مادرم هیچ مشکلی ند     : امانوئل

هـم  دامن که با گذشت زمان، او     و می  باشممن باید به فکر آینده زندگی خودم        
 .مهانطور که هستم قبول خواهد کرد مرا

 
آیا با تـاریخ مبـارزات اقلیـت        : ماها

 های جنسی یونان برای دستیابی به حقوق مـدنی        
 به عنوان مثال آیا چیـزی در        ؟ هستی  آشنا خود

نی در  باره وضـعیت زنـدگی مهجنـسخواهان یونـا        
   دوره حکومت نظامی سرهنگ ها می دانی؟

دامن کـه در     بلـه، مـن مـی      :  امانوئل
در  یونان باستان، مهجنسگرایی امری کامال عادی     

 . زندگی روزمره بوده است
 

 دو متـدن کهنـه یونـان و ایـران           :ماها
ــته و  ــتدهایی داش ــتان، داد و س ــای باس  چیزه

یاد گرفته اند و در تـاریخ هـر         هم  زیادی از   
 اسناد زیادی در باره مهجنسگرایی وجود        متدن ود

  هر چند که این اسناد بیـشرت در بـاره            .دارد
رابطه استاد و کارآموز،  یک مرد خربه با یـک           
جوان بی جتربه است، اما کآل خـود مشـا و دیگـر             
مهجنسگرایان یونانی رابطه و پیوند با پیشینه       
تارخيی مهجنسخواهی در کشورتان را چگونه تعریف       

 ی کنید؟ م
من درباره عقاید بقیه افراد     : امانوئل

ریـشه  چیزی منیدامن، اما بابت     ن مورد   گی در ای  
 و طرز فکر یونـان باسـتان،        های تارخيی کشورم  

 . احساس افتخار میکنم
 

 ایران و وضـعیت اقلیـت       چقدر با : ماها
  آشنایی دارید؟در آنهای جنسی 

من میدامن کـه مهجنـسگرایی در       : امانوئل
و ایـن موضـوع بـه       یک جرم حمسوب میشود     ایران  
مـن امیـدوارم مهـه      ... استدالیل مذهبی   واسطه  

 .دن با گذشت زمان حل شومشکالت
 

عنوان آقای گی یونان، چقدر زندگی شخصی مشـا را تغییـر داده و              : ماها
حقوق گی ها در جامعه اسـتفاده   تکامل  مشا از این عنوان چگونه در جهت رشد و          

 کنید؟ می
من به شدت درگیر مصاحبه ها، منایش هـای رقـص، مالقـات هـا،               : امانوئل

هستم، اما من واقعا مهان فردی که پـیش از ایـن           ... برنامه های تلویزیونی و   
 . بودم باقی مانده ام

 
، برای مالقـات از  )Maltese Airline(هواپیمایی مالت شرکت مشا توسط : ماها

ضـوع صـحبت کنیـد و اینکـه        با ما درباره ایـن مو     . کشور مالت دعوت شده اید    
؟  آیا این تنها دعوتنامـه خـارجی ای بـود کـه مشـا             یستبرنامه مشا در آجنا چ    

 دریافت کردید؟
 در قـربس بـودم و      منـایش من شب اول سال نو برای اجـرای یـک           : امانوئل

هواپیمایی مالـت، یکـی از      . اکنون، برای چهار روز به مالت سفر خواهم کردم        
گی یونان بود و من برای اجرای یک شـو در باشـگاه          حامیان مالی مراسم آقای     

زیبـای   ایـن کـشور    ، بـه   و مهینطور برای مصاحبه با رسانه هـای حملـی          ،گی ها 
 .کردخواهم سفر مدیرتانه ای 

 

، "Le Cabaret"در لباس امانوئل 
برنامه رقص آقای گی یونان در 

 .تور اروپایی
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چــه نقــشه هــایی : ماهــا
 ؟دبرای آینده در سر داری

 قـصد دارم  مـن   : امانوئل
ــازیگری   ــته ب ــصیالمت را در رش حت

یـا  ادامه دهم و در تلویزیـون       
تئاتر بـه عنـوان یـک بـازیگر         

 .مشغول به کار شوم
 

ــا ــاعر و  : ماهـ ــا شـ مشـ
روزنامـــه نگـــار مهجنـــسگرا و 

ــل   ــی مثـــ ــای معروفـــ             آقـــ
ــوس ــستیانوس دین  Dinus (  کری

Christianus (بــه .   داشــته ایــد
 قدیم و    نسل روابط بین   نظر مشا 

 در یونان    مهجنسگرایان نسل جدید 
 چگونه است؟

ــل ــن اع: امانوئ ــاد م تق
دارم امروزه مردم یونان بسیار     

هـستند و   از گذشـته    روشنفکرتر  
. مهجنــسگرایی را پذیرفتــه انــد

شـود   روز به روز مهه چیز هبرت می      
و این مسابقه، به من این فرصت       
را داد که افراد گـی را وادار        
کنم به خودشان و آنچـه هـستند        

 .افتخار کنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҳ ǚ Ǜə   Ǜ ǛǚẬҰӨҚ əһ .  
 میالدی در جریان تظاھراتی بر علیھ حملھ آمریکا بھ عراق، در بیروت پایتخت لبنان، تعدادی دختر و پسر با 2003در سال : مقدمھ

تظاھرات بر علیھ آمریکا در یک کشور عربی موضوع تازه . برافراشتن پرچم رنگین کمان در صفوف تظاھرکنندگان ظاھر شدند
مثل بمب در جھان صدا کرد و خبرگزاریھا وسیعآ آن را ) سمبل ھمجنسگرایان( انانی با پرچم رنگین کمانای نبود اما شرکت جو

منعکس کردند؛ علت این بود کھ برای اولین بار در تاریخ جھان عرب ھمجنسگرایان علنآ و در انظار عمومی اعالم وجود کرده 
 باره مبارزات و تالشھای ھمجنسگرایان کشورھای  منطقھ، تصمیم بھ ھمین منظور ما در ادامھ مصاحبھ و گزارشات در. بودند

داشتیم مصاحبھ ای با ھمجنسگرایان لبنانی داشتھ باشیم اما تالشھای ما برای تماس با آنھا بھ جائی نرسید و بھ ھمین دلیل ترجمھ ای 
 از مصاحبھ نزار سقیھ

Nizar saghieh 
ایتلبنان با س" حریت خاصھ" از اعضاء مؤسس گروه   

http://www.sodomylaws.org/ 
:لینک مستقیم  

http://www.sodomylaws.org/world/lebanon/lbnews004.htm 
.مل آن را بھ ھمھ دوستان توصیھ می کنیمرا برای اطالع خوانندگان می آوریم و مطالعھ کا  

در حال رقص، در شب اول امانوئل 
 در Secrets Clubسال نو، در باشگاه 

 .قربس
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فعالیت خود را با نمایش فیلم قربانی ) آزادی خصوصی" ( حریت خاصھ" قابل ذکر است کھ سازمان   
)1) (قربانی ( Victim 

اولین اقدام رسمی و علنی در دفاع از حقوق "  حریت خاصھ"تشکیل گروه .  در دانشگاه آمریکائی بیروت، شروع کرد
. قانون جزائی کشور است534گرایان در جھان عرب می باشد و یکی از خواستھ ھای آن لغو ماده ھمجنس  

 قانون 534این گروه با استناد بھ موضوع حقوق بشر سازمان ملل کھ در قانون اساسی لبنان بھ آن اشاره شده، خواستار لغو ماده 
حریت .  " در نظر گرفتھ شده، می باشد" ھ جنسی غیر طبیعیرابط" جزائی لبنان ، کھ طبق آن مجازات یک سال زندان برای 

ھمچنین با ارسال نامھ ای بھ سندیکای روزنامھ نگاران لبنانی و عرب از آنھا بخاطر بکار بردن اصالحات تحقیرآمیز برای " خاصھ
کھ در مطلب خود بشدت " لحیاتا" در این نامھ بخصوص بھ مقالھ یکی از روزنامھ نگاران روزنامھ . ھمجنسگرایی انتقاد می کند 

بھ  تصویب قانون ازدواج ھمجنسگرایان در فرانسھ می تازد، انتفاد شده و بھ محکومیت اعالم وجود ھمجنسگرایان در صفوف 
. در بیروت  و واکنش منفی روزنامھ را محکوم میکند2003تظاھرکنندگان در سال   

گرای لبنانی کھ در کانادا ثبت شده و برای حقوق ھمجنسگرایان در لبنان یک گروه ھمجنس(  البتھ طبق گفتھ مسئوالن گروه حلم 
 534وضعیت ھمجنسگرایان لبنانی نسبت بھ ھمجنسگرایان در دیگر کشورھای عربی بسیار بھتر است اما ماده ) فعالیت می کند

ھ پلیس لبنان در اولین برخورد خود با ھر قانون برای سوء استفاده و باج خواھی از ھمجنسگرایان مورد استفاده قرار می گیرد چرا ک
.ھمجنسگرایی ابتدا سعی میکند او را بھ داشتن سکس با یکی از سیاستمداران کشور بھ اعتراف وادارد  

 
 

========== 
او کتابھا و مطالبی در رابطھ .  تشکیل شد2002کھ در اکتبر " حریت خاصھ" نزار سقیھ خود یک وکیل است و عضو مؤسس گروه 

متن . سیستم دادگستری لبنان و جھان عرب و ھمچنین جنگ داخلی کشور منتشر کرده و خوانندگانی در سراسر جھان عرب داردبا 
. مصاحبھ با او را با ھم می خوانیم  

را تشکیل دادید و کآل اھداف این گروه چیست؟" حریت خاصھ"چطور شد کھ   
.  شرایط اجتماعی و سیاسی  لبنان است کھ ما را بھ تشکیل گروه واداشتاتفاق خاصی باعث تشکیل گروه ما نشده بلکھ این: نزار

علیرغم تنوع سلیقھ اما اعضا گروه متفق القولند کھ فرد باید در مسائل خصوصی خودش استقالل کامل داشتھ باشد و در عین حال از 
 نفع عمومی  و ھم عادالنھ است اما ما بر این این ھم بھ. حق  مساوی با دیگران برای شرکت در زندگی عمومی جامعھ را دارا باشد

باوریم کھ دولت لبنان بطور سیستماتیک وار بر عکس این اصول کار می کند، یعنی در حالی کھ دولت در زندگی خصوصی افراد 
ارونیھای بین م(  اجتماعی ممانعت بعمل می آورد و سیستم توزیع قدرت - دخالت می کند اما از مشارکت افراد در زندگی عمومی

آزادی تعلق " خصوصی" بھمین دلیل در تعریف . را ھم بھانھ قرار می دھد) مسیحی، مسلمانان سنی مذھب، دروزیھا و دیگران
گروه ما ھمچنین در تالش برای تثبیت آزادی فردی در قانون کشور است . نداشتن بھ ھیچکدام از این دستھ بندیھا ھم مد نظر ماست

چنین . وانند گروھھا و دستھ ھایی بر اساس نیازھای خود و خارج از دستھ بندیھای مذھبی فعلی دست بزنندکھ بر اساس آن افراد بت
قانونی بھ دمکراتیزه شدن خانواده، برابری جنسی و برسمیت شناختھ شدن ھمجنسگرایی و حمایت از فروشندگان سکس و کارکنان 

حریت خاصھ بر این اعتقاد است کھ سیستم سیاسی فعلی . منجر می شود) دکھ در حال حاظر بھ نوعی برده گی دچار شده ان( خانگی 
حاکم باعث تشویق و عمقیتر شدن گروھبندیھای مذھبی و در نتیجھ جدائی شھروندان بر اساس تعلق بھ یک اقلیت مذھبی می انجامد 

ی فردی و خصوصی شھروندان، از جملھ آن ایده ما این است کھ آزاد. و این بھ عدم تحقق و شکل گیری فردیت انسانھا منجر میشود
این بھ . دستھ از آزادیھایی کھ با ارزشھای مذھبی ھم ھمخوانی ندارند، را تبلیغ و برای برسمیت شناختھ شدن آنھا در قانون تالش کنیم

.اجتماعی و نابرابر فعلی می انجامد و بھ فرد قدرت می دھد/ تضعیف سیستم سیاسی  
گونھ بھ شل شدن  قدرت و تغییرات وسیع می انجامد؟تبلیغات و تالشھای شما چ  

اعضاء گروه ما شامل وکالی بی طرف، ھنرمندان، خبرنگارانی کھ قبآل در رابطھ با موضوعات حقوق بشر کار میکرده اند، تعدادی 
معرفی ) آرزو" ( حلم "میدانند، چند تایی خود را ھمجنسگرا و متعلق بھ گروه " خط مباشر" افراد چپ کھ خود را متعلق بھ گروه 

ما در واقع ھم دلیل و ھم احساس ھر دو را برای پیشبرد اھداف خود در زمینھ ھای مختلف از جملھ حقوق گی ھا بکار . می کنند
 ما بھ یکسری تحقیقات دست می زنیم، کنفرانسھایی برگزار می کنیم، فیلم مستند و کوتاه تولید می کنیم و پوسترھایی تولید. گرفتھ ایم

 ژانویھ 16برای مثال در . فعالیت و شرکت در تظاھرات ھم بھ ھمان نسبت کنفرانس و تحقیق برای ما مھم ھستند. و پخش می کنیم
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 اعضاء  گروه ما برای لغو قانون اعدام،  در بیرون پارلمان لبنان دست بھ تحصن زدند، قبل از آن ھم وکالی عضو گروه در 2004
اما تمرکز عمده ما متوجھ . شرکت کردند کھ در وسائل ارتباط جمعی لبنان انعکاس وسیعی داشت" مرگ دستھ جمعی" یک نمایش 

 برای ایجاد تغییرات و اضافھ کردن مواد و تبصره ھایی بھ مواد قانون جزائی تقدیم مجلس شده و 2002الیحھ ای است کھ در نوامبر 
رش دخالت در زندگی خصوصی شھروندان و ھر چھ بیشتر ھدف آن سھ مسئلھ مرکزی خصوصی کردن حیطھ عمومی جامعھ، گست

ما در ھمین رابطھ درماه مھ سال گذشتھ کنفرانس بسیار موفقی برگزار کردیم و . بھ حاشیھ راندن بعضی از گروھھای اجتماعی
.یمھمچنان بھ فشار برای انتشار جزئیات الیحھ پیشنھادی بھ ھمکاری با دیگر سازمانھای غیر دولتی ادامھ می دھ  
 حریت خاصھ چگونھ و از چھ راھی برای معرفی و حمایت از حقوق اقلیتھای جنسی در لبنان تالش می کند؟

ھر چند کھ بخشی از اعضاء ما خود را گی و لزبین معرفی کرده و برای ھمبستگی گروھی خودشان تالش می کنند اما حریت 
جنسی درگیر می کند، و مبارزه آن بیشتر بر علیھ کنار زدن و بھ خاصھ کمتر خود را با موضوع تشکیالت گروھی بر اساس گرایش 

ما موضوع جنسیت را در چارچوب وسیع حقوق و ارزشھای بشری مطرح می کنیم، دفاع . حاشیھ راندن گروھھای اجتماعی است
ادی اندیشھ و از حق دگرگونھ بودن، حق انتخاب زندگی خصوصی، حق برسمیت شناختھ شدن کامل بعنوان یک شھروند، حق از

چالشی کھ ما با آن روبرو ھستیم ھمانا پایان دادن بھ تابوھای مربوط بھ ھمجنسگرایی بدون آنکھ خود را صرفآ یک گروه . عقاید
ھمجنسگرا و حاشیھ ای یا تندرو جا بزنیم می باشد؛ بر این اساس ما در فعالیتھای خود فضای بحث و نقد و گفتگو را ھمیشھ باز نگھ 

پوششی (ما آموختھ ایم کھ روش اسب چوبی تروجان . ر فعالیتھا و گفتمان خود شرایط فرھنگی جامعھ را در نظر می گیریمداشتھ و د
در طی کنفرانس . برای جا انداختن ایده ای غیر قابل قبول جامعھ از چتری پذیرفتھ شده استفاده می کنیم. را بکار ببندیم) کار کردن

شان دادن اینکھ چگونھ در اعدام ارزش انسانھا زیر پا گذاشتھ می شود فیلم مستندی کھ در آن جوان ماه مھ سال گذشتھ مثال برای ن
ھمچنین .  ھمجنسگرایی توسط خانواده خودش بھ قتل تھدید شده بود نمایش داده و بر حق او بھ عشق و احساس انسانی پای فشردیم

.روه بھ حاشیھ رانده شده  در کنار قربانیان جنگ و فقرا اشاره شده بودمتنی منتشر کردیم کھ در آن بھ ھمجنسگرایان بعنوان یک گ  
اما مسلم است کھ وکالی ما از حمایت قاطع و دفاع از کسانی کھ بھ جرم ھمجنسگرایی دستگیر می شوند لحظھ ای غفلت نمی ورزند 

با . در مرکز مدافعات خود قرار می دھندو در اینگونھ مواقع دیگر پوششی کار نمیکنند بلکھ نفس دفاع از سکس با ھمجنس را 
اینھمھ از آنجا کھ دستگیری افراد بھ دلیل صرف رابطھ جنسی با ھمجنس بسیار نادر است ما کمتر بھ این مسائل کشیده می شویم 

ما در آن یکی از موارد مربوط بھ ھمجنسگرایی کھ . یعنی در اغلب موارد دستگیری عالوه بر سکس جرائم دیگری ھم اتفاق افتاده
دخالت داشتیم بھ جریان حزب اهللا لبنان مربوط می شود کھ نیروھای امنیتی این حزب در یک اقدام ھماھنگ تعدادی از جوانان 

)  بھ جرم تماس جنسی غیر طبیعی( جرم این جوانان تحت قوانین فعلی . ھمجنسگرا را دستگیر و آنھا را بھ پلیس لبنان تحویل دادند
ما آنھا بالفاصلھ بعد از دستگیری آزاد شدند و دادگاه آنھا برای مدت نامعلومی بھ تاخیر افتاده و گویا فراموش یکسال زندان است ا

از جملھ مواد پیشنھادی کنفرانس ماه مھ ما برسمیت شناختن ھمجنسگرایی در قوانین بود و بسیاری از گروھای حقوق . شده است
 این یک موفقیت بود چرا کھ موفق شدیم دفاع از حقوق ھمجنسگرایان را وارد برنامھ برای ما .بشری لبنان ھم آن را تآئید کردند
.گروھھای مدافع حقوق بشر کنیم  

 واکنش دولت لبنان نسبت بھ فعالیتھای شما چی بوده؟
. ظاره کردننھ اعتراف بھ حقوق، فقط از راه دور ن. نھ واکنشی، نھ حمایتی: ھمان واکنش استاندارد شده حکومت بھ جامعھ مدنی

. است، تقریبآ یک مرکز تحقیقی کھ بر اساس آن ما نیازی بھ تآئید رسمی از طرف دولت نداریم" مشارکت مدنی" موقعیت قانونی ما 
ھر چند کھ ما مسائل جنجال برانگیزی را مطرح . اما آیا حرکت و یا تالشی برای ترساندن و تھدید و محدود کردن ما بوده؟ جواب نھ

از طرف دیگر آیا ھمکاری و تشویق یا حمایتی بوده؟ باز . سیاری موارد سیاستھای دولت را بھ انتقاد شدید گرفتھ ایمکرده و در ب
البتھ از ما دعوت شده کھ پیشنھادات خود بھ کمیتھ حقوق بشر مجلس ارسال کنیم و حدس میزنم کمیتھ ھای دیگری ھم با ما . جواب نھ

نب ارگانھای دولتی مثل ارگانھای فعال در رابطھ با حقوق کودکان یا ارگانھای مربوط بھ ما اغلب از جا. ھمکاری خواھند کرد
می شود گفت کھ ما در این مرحلھ از رشد خود بیشتر در یافتن . مبارزه با ایدز برای شرکت در جلسات آنھا دعوت می شویم

ی و دانش عمومی و ھمچنین یافتن زبان و شیوه مناسب ھمراھانی از جامعھ مدنی خوشبین ھستیم از جملھ در مورد باال بردن آگاھ
فعآل زود است کھ در مورد تمایل دولت بھ ھمکاری با ماچیزی گفتھ شود، در طول شش ماه آینده شاید شرایط عوض . طرح مسائل

.شوند  
 در مورد رسانھ ھا و مردم بطور عام چطور؟

البتھ درجھ پذیرش ھمجنسگرایی در .  ما را بمقدار وسیعی منعکس کرده اندروزنامھ ھا بھترین ھمراه و ھمگام ما ھستند و فعالیتھای
یکبار یکی از روزنامھ . روزنامھ ھا متفاوت است ھمانگونھ کھ این حالت از روزنامھ نگاری بھ روزنامھ نگار دیگر ھم فرق می کند

 آن حذف کنیم یا ھمین روزنامھ از چاپ ھای عمده بشرطی حاضر بھ چاپ اطالعیھ ما شد کھ موضوع حقوق ھمجنسگرایان را از
فکر کنم یکبار . خودداری کرد" حساسیت سیاسی"اطالعیھ ما در رابطھ با موضوع حزب اهللا کھ در باال بدان اشاره کردم، بھ بھانھ 

ر است کھ از ھم یک خانم ژورنالیست از ما خواست کھ اگر مایل بھ انعکاس فعالیتھای خود در روزنامھ کمتر معروف او ھستیم بھت
بعدھا خبردار شدم کھ این خانم با سردبیر روزنامھ خودش کلی . ھمجنسگرایی حرفی نزنیم و البتھ کھ ما پیشنھاد او را قبول نکردیم

درگیری داشتھ و نھایتآ موفق می شود گزارشی از کنفرانس ماه مھ را بھ ھمراه اشاره کوتاھی بھ ھمجنسگرایی  در روزنامھ ای کھ 
دسترسی بھ کانالھای تلویزیونی تا حدودی سخت تر است اما بعضی از کانالھا اخبار و .  می کند، بھ چاپ برسانددر آن کار

ھمچنین از ما دعوت شد کھ شش روز متوالی در برنامھ صبحگاھی یکی از کانالھای . گزارشاتی از کنفرانس ما پخش کردند
.رانس صحبت کنیم کھ این کار را انجام دادیمتلویزیونی شرکت کرده و در باره مسائل مطروحھ در کنف  

در رابطھ با مردم، فکر کنم ما موفق شده ایم تابوشکنی کنیم بدون آنکھ کسی ما را رد کند یا تندرو بداند یا صفت خاصی بھ ما نسبت 
 خاصھ  بعنوان یکی از  ما بسختی می توانستیم توجھ افراد مھم و مقامات را جلب کنیم اما امروز حریت2002در سال . داده شود

در ابتدا ما از این واھمھ داشتیم کھ بھ محض اسم بردن از . مھمترین و عمده ترین گروھھای حقوق بشری لبنان مطرح است
ھمجنسگرایی در جلسات، این موضوع خود بخود بھ مسئلھ مرکزی بحثھا و مناقشات تبدیل شود ولی ما یاد گرفتھ ایم کھ چگونھ با 

نکتھ آخر اینکھ، بھ اعتقاد من . ورد کرده و پرنسیب ھای مورد قبول حریت خاصھ را در اذھان مردم زنده نگھ داریماین مسئلھ برخ
ھمین برای تابو شکنی بدون  ایجاد . مردم لبنان راحتتر از آنچھ کھ خیلی ھا فکر می کنند با پدیده ھمجنسگرایی برخورد می کنند

روم ماه مھ یکی از شرکت کنندگان تنھا در خالل پنج دقیقھ با توجھ بھ واکنش دیگر در جلسھ فو. روردروئی و تنش کافی است
فکر کردن : این ھمان چیزی است کھ حریت خاصھ میخواھد. شرکت کنندگان، نظرات خود را در رابطھ با ھمجنسگرایی عوض کرد

.بھ غیر ممکن ھا  
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ی دارند؟احزاب مذھبی و حاکم چھ برخورد و رابطھ ای با اقلیتھای جنس  
با اینھمھ . با ھدف جرم شناختن آن صورت گرفتھ است" یک عمل غیر طبیعی" توضیح و تعریف ھمچنسگرایی در قانون بعنوان 

)2. (عمومآ تنھا زمانی ھمجنسگرایی مورد پیگرد واقع می شود کھ اخالقآ نتوان از آن دفاعی بعمل آورد  
 شایعھ ای بی 2002 مارچ -در فوریھ. اری و انکار در جامعھ لبنان حاکم استاما در مورد ھمجنسگرایی کآل نوعی دوروئی ، ریاک

با اعمال ھمجنسگرایانھ توسط بگیر و ببندھای پلیس  دامن زده شد کھ بھ ھیچ حایی ھم " شیطان پرستان"اساس مبنی بر ارتباط 
. یات سنتی خود در مورد ھمجنسگرایی پرداختنددر آن روزھا بلندگوھای مذھبی از فرصت استفاده کرده و بھ بازگوئی اخالق. نرسید

کمیتھ "عالوه بر آن . ھمچون ھمجنسگرایی برحذر دارند" اعمال شیطانی" آنھا از والدین درخواست کردند کھ کودکان خود را از 
"حفظ ارزشھای اخالقی  

 ھمجنسگرایی و حتی ازدواج مدنی را زیر کھ جریانھای شناختھ شده لبنان را نمایندگی می کند، از ھمین اصطالحات استفاده کرد تا
است و سعی می کند کھ اصول آن را وارد مواد درسی " ارزشھای اخالقی" این کمیتھ در حال تھیھ متن پیشنھادی . ضرب بگیرد
اعضا و بغیر از اینھا، حزب اهللا عمومآ از ورود بھ بحثھای اجتماعی می پرھیزد ھر چند کھ ارزشھای خود را در بین . مدارس کند

.ھواداران خود تبلیغ می کند  
آیا یک خرده فرھنگ    

(Subculture) 
 ھمجنسگرایانھ در لبنان وجود دارد و آیا این مختص پایتخت، بیروت است؟

شاید بتوان گفت کھ این خرده فرھنگ در حال . درغیاب آمار و تحقیقات علمی من فقط میتوانم برداشت خودم را با شما قسمت کنم
اعمال و رفتارھایی وجود دارند کھ از منطقھ . است ھر چند کھ تناقضات و سردر گمی ھایی را ھم از خود بروز می دھدشکل گیری 

با اینھمھ روابط . مسلمآ بیروت بیشتر با انواع رفتارھا روبروست تا جاھای دیگر. ای بھ منطقھ دیگر متفاوت می باشند
اکثر این اعمال در . ھم معروفند) ھمجنسگرایانھ(ز شھرھا برای اینگونھ رفتارھا ھمجنسگرایانھ ھمھ جا گسترده است و حتی بعضی ا

و . حد ھمان رفتار باقی می مانند و بھ شیوه زندگی فرا نمی رویند و چون مخفی و ممنوع ھستند در نتیجھ حاشیھ ای باقی می مانند
جنسی ( روز و انعکاس ھمجنسگرایی بعنوان یک ھویت اما در مورد ب.  بیشتر در بین فقرا و خارج از بیروت مشاھده می شوند

در ھر دو حالت، این انسانھا در شرایط و حالتی گسیختھ با جامعھ واقع . ،  مدل غالب در این شرایط ھمان مدل غربی است)فرد
.ھستند و این واقعیت زمینھ گفتگو و تبادل نظر را مشکلتر می کند  

اسب فرھنگ لبنان نمی باشد؟من" مدل غربی" آیا منظورت این است کھ   
) عربی(حریت خاصھ با زبان عربی صحبت می کند و در تالش برای قانونی کردن احساس و روابط ھمجنسگرایانھ  با ھمین زبان

البتھ کھ ما باور داریم کھ انتخاب ھمجنسگرایانھ یک نیاز انسانی را بازتاب می دھد و بنابر ھمین اساس یک .در شرایط لبنان است
امکان . با این وجود ما معتقدیم کھ اعتراف اجتماعی نیازمند کنش و واکنش فرد با جامعھ می باشد.  جھانی است-وع  بشری موض

پاگیری چنین روابطی زمانی قوت می گیرد کھ جامعھ بھ تاریخ خود در برخورد با ھمجنسگرایی و نیازھای انسانی شھروندان خود 
ی گفتگو و روابط نیازمند این ھم ھست کھ خود ھمجنسگرایان بھ حد معینی از اعتراف بین عالوه بر این،شکل گیر. اعتراف کند

تولیدات ادبی و ھنری در رابطھ با موضوع ھمجنسگرایی بھ زبان . ھویت جنسی خویش و فرھنگ محیط اطراف خود دست یابند
( ھمچنین مطالعھ تاریخ واقعی اعراب. ان استبا زبان مادری اش)  لبنانی- عرب( عربی قدم بسیار مھمی در آشتی ھمجنسگرایان

روش مناسب خوبی برای جامعھ، و بخصوص خود ھمجنسگرایان، جھت آشتی با حافظھ عربی در ....) قوانین، مقرارات، شعر و
مآخذ و بعنوان مثال، در بعضی قوانین تاریخ عرب شاید بتوان . رابطھ با ھمجنسگرایی و یافتن قوانین عقلی برای زمان حاظر است

ھر کس " (من ستر عال مسلیم، ستر اهللا علیھ" زمینھ ای برای حقوق و حرمت شخصی پیدا کرد، بعنوان نمونھ این گفتھ معروف کھ 
ما تالش می . با ھمھ اینھا حریت روی منافع مردم تاکید می ورزد.) راز مسلمانی را حفظ کند خداوند راز او را حفظ خواھد نمود

بر اساس تعاریف ماکس ( رم دانستن ھمجنسگرایی در تاریخ عرب بھ منافع و شرایط رژیم اسالمی  آن دورانکنیم نشان دھیم کھ ج
پس، بلھ، خرده فرھنگ در حال جا افتادن و رشد . مربوط میشود و حقانیت آنھا ھرگز با دلیل و منطق ثابت نشده است) وبر

ثیر گرفتھ است، از تلویزیون، فیلم، اینرنت، کلوبھای شبانھ، مجالت و ھمجنسگرایان لبنان بھ شیوه ھای مختلفی از فرھنگ غربی تا
اگر چنان تاثیری بیشتر در روابط و رفتارھای . بخصوص از طریق رابطھ با ھمجنسگرایان لبنانی پراکنده در اقصی نقاط جھان

در تالش و . ی با چنین احساسی می باشدھمجنسگرایانھ دیده می شود بھ این دلیل است کھ این تنھا روش شناختھ شده برای انسانھا
. اسالمی و نیازھای انسانی، ما مدل غیر غربی را ھم از نظر دور نمی داریم- تبلیغات خود بر زمینھ ارزشھای عربی  

 دستھ بندیھای مذھبی چھ و چگونھ تاثیری بر سیاست ھویت ھمجنسگرایانھ دارند؟
در تئوری میتوان این انتظار را داشت کھ . ھبی ھمجنسگرایی را محکوم می کننداوآل ھمھ آگاھند کھ تمام گروھھای شناختھ شده مذ

. اما، واقعیت چیز دیگری است. ھمین موضوع، ھمجنسگرایان تندرو را بر علیھ سیستم تقسیمات سیاسی و مذھبی موجود بشوراند
ست کھ بھ ھمجنسگرایان کمک شود تا اعتماد راه حل این ا. مذھبی ھمجنسگرایان قوی تر از ھویت جنسی آنھاست- فعآل تعلق قومی 

تا ھویت جنسی ھمجنسگرایانھ آنھا . بھ نفس بیشتری در زمینھ حقوق اشان در کسب و داشتن ھویت جنسی و حق انتخاب کسب کنند
علقات یک نمونھ مثبت ھمبستگی خانوادھای مفقود شدگان  جنگ داخلی است کھ حد و مرز ت. ارجح تر ار تعلقات قومی اشان گردد

 بطور 1983این خامواده ھا کھ از بخشھا و تعلقات مذھبی مختلف جامعھ می باشند، از سال . قومی، طایفھ ای و مذھبی را بھم ریختھ
بعبارتی عزیز دلبند مفقود شده آنھا ارجح تر از تعلقات قومی . موفقیت آمیزی با ھم ھمکاری کرده اند، حتی در طول جنگ داخلی

و باالخره . جایی برای تعلقات قومی، طایفھ ای و مذھبی نیست) آرزو(ر حریت خاصھ و ھمینطور در گروه حلم د. مذھبی اشان است
 باید بھ این ھم اشاره شود کھ وجود تقسیم بندیھای مذھبی و طایفھ ای، تقسیمات و تفاوتھای اقتصادی و جغرافیایی را فراھم نموده

.  ھر کدام از آنھا متفاوت کرده استکھ بنوبھ خود درجھ پذیرش ھمجنسگرایی را در  
طبقھ متوسط و باالی جامعھ ) اغلب غربی(آیا منظورت این است کھ سیاست ھویت ھمجنسگرایانھ بیشتر در قشر تحصیل کرده 

 است؟
بھ جلو می من فکر می کنم کھ پدیده کپیھ برداری در لبنان، راه و رفتار و روابط و مراوده ھا، مھم ھستند و مسائل خیلی سریع رو 

بھر حال، در حالی کھ آنھایی کھ خود را با ھویت جنسی ھمجنسگرایانھ تعریف میکنند بھ . روند بخصوص در بیروت و اطراف آن
البتھ موقعیت . طبقھ خاصی تعلق ندارند، اما آنھایی کھ ھویت جنسی خود را می پذیرند بیشتر از طبقھ متوسط جامعھ می باشند

بط ھمجنسگرایان ھم عمل می کند بھ این شکل کھ افراد ھمجنسگرای متعلق بھ یک طبقھ کمتر بھ ایجاد  طبقاتی در روا-اجتماعی
.رابطھ با  افراد ھمجنسگرای طبقھ دیگرمبادرت می ورزند  
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 آیا حریت خاصھ روی مسائل مربوط بھ ایدز ھم کار می کند؟
ھ ما برای رفرم در مسائل ضروری قانونی برای جلوگیری بھ این شکل ک. حریت از زاویھ حقوق بشری بھ موضوع ایدز می پردازد

کھ ) سازمان ھمجنسگرایان لبنان= آرزو(حلم. وی.آی.از گسترش ایدز کار می کنیم یا بر علیھ تبعیض نسبت بھ افراد مبتال بھ اچ
 سازمان ھمکار نزدیک و ھمسو با ماست تنھا سازمانی است کھ

ھنوز ھیچگونھ کمک مالی ازمنابع " حلم" یدز رابطھ و ھمکاری نزدیک دارد با اینھمھ با مقامات و تشکیالت مسئول مبارزه با ا
.دولتی دریافت نکرده است  

 آیا حریت خاصھ با سازمانھای مدافع حقوق ھمجنسگرایان  در اروپا و آمریکا ھمکاری می کند؟
بی طرفدار حقوق ھمجنسگرایان دھھ ھا پیش موانع را در حالی کھ سازمانھای غر.  تا بحال با اینگونھ سازمانھا ھمکاری نداشتھ ایم

حریت بھ غیر وابستھ بودن خود بھ . برطرف کردند، توجھ اصلی ما در شرایط فعلی قانونی کردن ھمجنسگرایی در لبنان است
ی عالقمندیم بشرطی با اینھمھ ما بھ برقراری روابط بر اساس احترام متقابل با سازمانھای جھانی و غرب. ھرقدرتی خیلی بھا می دھد

با . بی طرف بوده و  در اھداف، یعنی دفاع از عدالت و ارزش انسانی با ما ھم جھت باشند" حریت خاصھ" کھ آنھا ھم ھمچون 
 فردی در جھان عرب -اینھمھ، من فکر میکنم کھ توجھ و عمده نیروی ما در آینده باید صرف ایجاد شبکھ ای برای آزادی خصوصی

.گردد  
 - - -- - - -- --- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --  

 این فیلم داستان جوان ھمجنسگرایی است کھ دست بھ خودکشی می زند تا مانع از آن شود کھ باج گیران، معشوق او کھ یک - )1(
نقش وکیل . تحت فشار و باج خواھی قرار دھند) ودنش و تھدید بھ افشاء اوبا سؤء استفاده از گی ب( وکیل معروف و متاھل است را

 معروف را دورک بوگارد
کھ از روی کتابی بھ ھمین " مرگ در ونیز"  کھ خود ھم ھمجنسگرا است و در فیلم  Dirk Bogard 

.  نام از توماس مان نویسنده ھمجنسگرای آلمانی، ساختھ شده، نقش اول را دارد  
را بھ دادگاه می کشاند و ) کھ کارشان فشار و باج خواھی از ھمجنسگرایان بوده( ف برای دفاع از خود، باج خواھان  وکیل معرو

فیلم . درجریان دادگاه بھ تعداد زیادی از افراد دیگر برخورد می کند کھ در نتیجھ ھمین مشکل باج خواھی زندگی اشان فنا شده است
وکیل و زنش با موضوع ھمجنسگرایی اش کنار آمده و قانون جرم دانستن ھمجنسگرایی با این صحنھ تمام می شود کھ  خود 

فیلم قربانی یک فیلم انگلیسی است کھ انتشار آن بھ قانونی شدن . انگلستان را نوعی باج خواھی از ھمجنسگرایان معرفی میکنند
د در زندگی عادی و خصوصی خود ھم ریسک جالب اینھ کھ دورک بوگار.  در انگلستان منجر شد1960ھمجنسگرایی در سال 

.میکند و بھ دفاع علنی از ھمجنسگرایی می پردازد  
. ظاھرآ منظور بچھ بازی است، یعنی زمانی کھ مردی با پسری کم سن و سال رابطھ جنسی برقرار میکند - )2 (  

 
 

 
 
 
 

  ت مالزیگفتگوی ماھا با نماینده سازمان زنان مسلمان فمینیس

.) مجلھ ماھا منتشر شد15این مصاحبھ در شماره (  

 
نوب کشور فدرال مالزی دارای سیستم حکومتی پادشاھی مشروطھ است و با بیش از بیست میلیون نفر جمعیت در قمست ج: اشار

 درصد جمعیت شھر نشین و 55.  استقالل یافت1957 اگوست 31 مستعمره بریتانیا بود و در 1957شرقی آسیا واقع شده، تا سال 
معروف بھ (زبان رسمی آن زبان مالزی .  درصد مردان باسوادند89 درصد زنان و 79.  درصد در روستاھا زندگی می کنند45

و بقیھ پیرو مذاھب مسیحی، ) اقلیت بسیار کوچک شیعھ ھم دارد( آن مسلمان  سنی مذھب   درصد مردم60. می باشد) بھاس مالیو
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بھ ھمین دلیل دارای دو نوع قانون مربوط بھ امور خانوداه می باشد ، یکی برای مسلمانان و . بودایی، ھندو و دیگر ادیان ھستند
سبت بھ دیگر زنان این کشور کھ تابع ادیان دیگرند، از حقوق ھمین باعث شده کھ زنان مسلمان مالزی ن. دیگری برای غیر مسلمانان

.کمتری برخوردار باشند؛ از جملھ در مورد طالق، چند ھمسری مردان، پوشش اسالمی و غیره  
تغییر جنسیت و ھمینطور ھمجنسگرایی در مالزی ممنوع است با اینھمھ تعدادی از گروھھای ھمجنسگرایان در این کشور فعالیت 

کھ در کشور ما جریان دارد، در مالزی نیز رایج ...  بحث ھای نواندیشی دینی، فمینسیم اسالمی و سکوالر،  جامعھ مدنی و.می کنند
. گروھھای مختلف زنان در مالزی فعالیت دارند. اخیرآ محمد خاتمی ھم از کواال المپور پایتخت آن کشور دیداری بعمل آورد . است

"اھران در اسالمخو" و یکی از این گروھھا بنام   
کھ خود را فمینیست مسلمان معرفی می کند، عالوه بر انجام مالقاتی با خاتمی،  میزبان نمایندگانی از طرف دولت ایران،  گروھھای 

بعضی از گزوھھای زنان ایرانی روابط نزدیکی با گروھھای فعال زنان مالزی از جملھ  .  غیر دولتی و چند کارشناس ایرانی بود
خواھران در "گروه مسلمان فمینیست . دارند و در کنفرانسھا و نشست ھای ھمدیگر شرکت می کنند"  خواھران در اسالم" گروه 
با ھم پای صحبت یکی از فعاالن . بر خالف گروھھای زنان ایرانی، با گروھھای ھمجنسگرا در مالزی روابط نزدیکی دارد" اسالم

.این گروه می نشینیم  
 

.قبل از ھر چیز لطفآ خود را برای خوانندگان ماھا معرفی کنید. ینکھ وقت خود را در اختیار ما گذاشتھ ایدبا تشکر از ا: ماھا  
من در سن بیست سالگی بھ فعالیت . ولی برای اختصار، شما میتوانید مرا تونی بنامید. ھستم) قاسم(من زیتون محمد کاسیم : زیتون

کھ در عرصھ عدالت اجتماعی کار می ) ان جی او( ادی از سازمانھای غیر دولتی  سال اخیر در تعداد زی18جذب شدم و در این 
 کنند، فعالیت داشتھ ام، از جملھ در ان جی او ھایی کھ

. فعالیت داشتھ ام.....جنسیت و سکسوالیتھ، حقوق بشر، اسالم زنان و سیاست، مخالفان تبعیض، مدیریت درست و/  در عرصھ جندر
مربوط بھ حقوق زنان، خود را بعنوان یک کاندید ) برنامھ( در دھمین انتخابات فدرالی مالزی، با پالتفرم 1999من ھمچنین در سال 

زندگی در جھانی کھ در آن یکی حقوق بیشتری . من از تھ قلب  بھ عدالت، آزادی و برابری معتقدم. مستقل نماینده زنان معرفی کردم
ھمچنین نمی توانم این را تحمل کنم کھ کسی بخواھد مرا از حقوق . عذاب آور استدارد و حق دیگری را انکار می کند برای من 

چرا کھ ھمیشھ از من می پرسد کھ . مادرم تا حدود زیادی در جلب من بھ فعالیت تاثیر داشتھ است. طبیعی و انسانی ام محروم نماید
ھ اعتقادات و باورھای خودم را مورد سئوال و پرسش قرار فالن کار یا حرکت عادالنھ بوده یا نھ و با اینکارش مرا وادار کرده ک

.دھم  
 

"خواھران در اسالم"   شما با گروه : ماھا  
(Sisters in Islam) 

 ممکن است درباره این گروه، فعالیتھا و اھداف آن توضیح دھید؟
 از زنانی شکل گرفت کھ با قرائتی  سال پیش از تجمع تعدادی18 یعنی حدود 1988در سال " خواھران در اسالم"  گروه ما :تونی

 از اسالم مبتنی بر برتری جنس مرد نسبت بھ جنس زن و تفسیر و ترجمھ متون دینی
ما در این گروه احساس می کنیم و اعتقاد داریم کھ ادامھ حق کشی نسبت بھ زنان . برای موجھ جلوه دادن چنین قرائتی مخالف بودند

تون دینی از جملھ قرآن است کھ باعث شده کسی صدای ما زنان را نشنود و بی حقوقی ما ناشی از ترجمھ و تفسیر نادرست از م
. این بی عدالتی نسبت بھ زنان در واقع ھستھ اصلی مرد ساالری است. رانبیند و تجارب و واقعیت ھای زندگی ما نادیده گرفتھ شود

. یعنی ما با قرائت یک جانبھ مردانھ از قرآن مخالفیم. ردرا ممکن ک" خواھران در اسالم"ھمھ این حق کشی ھا، شکل گیری گروه 
ھدف ما آگاھی رسانی در این باره است کھ باید قرائت و تفسیری واقعی و غیر جانبدارانھ از اصول و تعالیم واقعی اسالم صورت 

طریق ایجاد جامعھ ای کھ یعنی نشان دادن ھمان پرنسیب ھای اسالمی کھ در خدمت برابری زن و مرد ھستند و از این . بگیرد
عدالت اجتماعی و برابری انسانھا را فارغ از جنسیت اشان، بعنوان یک اصل می پذیرد و ھمورا کردن راه برای آزادی و احترام بھ 

بر این اساس فعالیت ما تنھا شامل مبارزه برای عدالت جنسیتی  زنان و تآکید بر .  ارزش انسانی افراد در یک حکومت دمکراتیک
وانین و ساختارھای ضد زن نیست بلکھ ھمینطور تالش برای ایجاد فضای عمومی کھ در آن گفتمانھای مختلف امکان بروز یافتھ و ق

.گسترده شوند  
 در شرایطی کھ اسالم چنان نقش مسلطی در شکل دھی و تنظیم روابط و زندگی ما دارد، کسی نمی تواند و حق ندارد کھ فقط و تنھا 

چرا کھ در حالت انحصاری کردن . ئت از اسالم را جایز دانستھ و تفسیر متون دینی را حق انحصاری خود بداندیک تفسیر و قرا
.قرائت دینی، زندگی زنان ھرگز شکوفا نخواھد شد  

فعالیتھای گروه شما و ارائھ قرائت ھای تازه از اسالم تا چھ حدودی در کشوراتان، مالزی، تحمل می شود؟: ماھا  
ھر مورد دیگری، وقتی شما نیروی حاکم، گفتمان مسلط و ساختارھای موجود را بھ چالش بکشید، تعدادی موافق و   مثل :تونی

فعالیت گروه ما ھمیشھ توسط حزب اسالمی، دیگر فعاالن مسلمان، حکومت و آن دستھ از وسایل . تعدادی ھم مخالف خواھید داشت
. معرفی شده و آنھا وا را محکوم کرده اند" جدال آمیز،ستیزه جو و آشوب گرانھ" ی ارتباط جمعی کھ با گفتمان ما مخالفند،  تا حدود

نھ تنھا تفاسیر ما از اسالم را .  آنھا اعتبار ما را مورد سئوال قرار داده و ما را متھم می کنند کھ از مسیر اسالم و دین خارج شده ایم
رو در روی اسالم قرار " ز اسالم قرائتھای متفاوتی وجود داشتھ را بعنوان رد می کنند بلکھ استناد بھ این فاکت تاریخی کھ ھمیشھ ا

ھر کاری،  ھر فعالیتی و ھر قرائتی کھ ما در مخالفت با بی عدالتی، در جھت مساوات و برابری و بر علیھ . تعبیر می کنند" گرفتن
 بعضی ھا حتی فراتر از این رفتھ خواستار این می شوند .تبعیض ارائھ می دھیم ، آنھا فورآ اعتبار ما را مورد سئوال قرار می دھند

در واقع ھمین حاال کھ من دارم بھ این سئواالت شما جواب می . کھ حکومت فعالیت ما را غیر قانونی اعالم کرده و ما را ماکمھ کند
عت را نمی دانیم و باعث تشویش اذھان دھم یکی از ھمکاران ما، در دادگاه است و بھ اتھامات مبتنی بر اینکھ  ما اسالم و قانون شری

من اینطور بھ قضیھ نگاه می کنم کھ گروه ما باید خیلی قدرت داشتھ باشد و مسئولین حکومتی ما را . زنان می شویم، جواب می دھد
. تھدیدی جدی برای خود بحساب می آورند و بھ ھمین دلیل ھم می خواھند صدای ما را خاموش کنند  

، متاسفانھ اسالم  را بعنوان دینی ضعیف،  خشن، بی منطق و تلخ کھ وزن مجادالت دینی را برنمی تابد و توان و برخورد مخالفان ما
.  قدرت تحمل بحث ھا و نظرات دینی  را ندارد، در اذھان مردم جا بیفتد  

 دمکراتیکی است اما با انواع و اینرا را ھم نباید فراموش کنیم کھ ما در محیط و شرایطی فعالیت می کنیم کھ ادعا می شود محیط
دستگاه دولتی ھمیشھ . اقسام قوانین و دستورات سرکوبگرانھ، مردم مالزی را از آزادی تشکل یابی و حق ابراز نظر محروم کرده اند
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 بر علیھ گروھھای اجتماعی کھ خواھان متشکل شدن ھستند، اقدام کرده و از طرف دیگر بخش مخصوصی در اداره پلیس و نیروی
.انتظامی ھست کھ مخفیانھ اطالعاتی را در باره فعالین جمع آوری می کند تا در روز مبادا بر علیھ آنھا وارد عمل شوند  
اما چھ . من فکر می کنم ما گامھای بزرگی برداشتھ و تا اینجا ھم دستاوردھای خوبی داشتھ ایم و گرنھ آنھا کاری بھ ما نداشتند

ما در جدیدترین کارزار مبارزاتی خود بھ ھمراه .  ھ حتمی است؛ آنھا نمی توانند ما را نادیده بگیرندبخواھند و چھ نخواھند یک مسئل
انجام دادیم، بسیار " قانون اسالمی خانواده" دیگر گروه ھای زنان کھ در مخالفت با اضافھ کردن بند ھا و مواردی بسیار ناعادالنھ بھ 

 حمایتھای بسیار وسیعی از طرف زنان و حتی مردان، ھم مسلمان و ھم غیر مسلمان، در ما. موفق بودیم و باعث خشم آنھا شده است
میتوان این سئوال را مطرح کرد کھ اگر ما زنان حق مشارکت در بحث ھا و مسائل مختلف . سطوح مختلف جامعھ دریافت می کنیم

باشیم؟ کجای اسالم گفتھ شده کھ فقط مردان حق تفسیر اجتماعی را دارا ھستیم، پس چرا نباید در عرصھ دینی حق اظھار نظر داشتھ 
 اصول دینی و قرآن را دارند؟

مسلمان فمینیست؟ یعنی چھ؟ واقعآ گروه شما این عقیده را دارد کھ اسالم دینی است کھ میتواند برابری را برای زنان بھ : ماھا
. طبق اسالم مردان حقوق بیشتری از زنان دارندارمغان آورد، در حالی کھ بسیاری از رھبران دینی ادعا می کنند کھ بر  

برای خیلی ھا تعجب آور است اما  برای من  تناقضی را تفسیر می کند بھ " مسلمان فمینیست" من متوجھ ھستم کھ اصطالح :تونی
ھ مرد و بر ھمین خود بخود یعنی اعتقاد بھ مادون بودن زن و کھتری او نسبت ب" مسلمان بودن" این شکل کھ تو اعتقاد داری کھ 

مسلمآ  استناد بھ اسالم و عمل بھ آن بھ شکلی کھ امروز در . اساس مسلمان بودن و در عین حال فمینیست بودن با ھم تجانسی ندارند
.جھان می بینیم، چنین تصوری را در اذھان مردم جھان ایجاد کرده است و خیلی ھا اسالم را دینی خشمگین و تنبیھ کننده می دانند  

لذا کنار گذاشتن آن بخش . می کھ من بھ آن اعتقاد دارم بر اساس اصول عدالت، برابری، آزادی و بدور از تبعیض بنا شده استاسال
من بھ چیزی کمتر از این . از ساختارھا و اصول سرکوب کننده و خشن از جملھ بی عدالتی نسبت بھ زنان بسیار ضروری است

ت ،اصول دین متناقض و بی ربط جلوه می نمایند ومن شخصآ سیستمی از اصول متناقض رضایت نمی دھم چرا کھ در غیر اینصور
.و بی ربط را بعنوان دین و اصول اعتقادی خودم نمی پذیرم  

را زیاد بکار نمی برم چرا کھ نامگذاری را کآل بیھوده می دانم و ھر وقت از من سئوال شده " مسلمان فمینیست" من خودم اصطالح 
ھستم، ابتدا سعی می کنم برداشت و فھم خودم از مسئلھ را بیان کنم چرا کھ یک آری یا خیر ساده " مسلمان فمینیست" ک کھ آیا من ی

" مسلمان فمینیست" و ھم از واژه " فمینیست" من ھم از واژه . بھ چنین سئوالی، آنطور کھ باید و شاید مسائل را روشن نمی کند
. سئوال و پاسخی کھ می خواھم  بھ آن بدھم،  یکی از این دو واژه را استعمال می کنماستفاده کرده  و با توجھ بھ مفھوم  

در واقع بھ معنای رد کردن سرکوب و بی عدالتی ھایی است کھ تحت نام و لوای " مسلمان فمینیست" دفاع از واژه و اصطالح 
زیادی با استفاده از ھمین شیوه توانستھ اند نیروی اتخاذ چنین موضعی گاھی بسیار قدرتمند است و زنان . اسالم صورت می گیرد

مسلمآ محافظھ کاران مذھبی زیادی پیدا می شوند کھ . مقابلھ با سرکوب را در خود تقویت کرده  و در مقابل ظلم و بیعدالتی بایستند
 اسالم معرفی می کنند، و در و رقیق کردن" ایدئولوژی و فرھنگ غربی" چنین رھیافتی بھ مسائل را حمل بر تسلیم شدن در برابر 
) دینی( یعنی چپاندن زنان در سیستمی از اصول اعتقادی " مسلمان فمینیست"مقابل اینھا، فمینیست ھای سکوالر ھم ادعا می کنند کھ 

.است کھ ذاتآ ضد زن و ناعادالنھ است  
 کھ بر این ادعای دردسر ساز تاکید می کنند تو درست می گویی، بسیاری از مسلمانان، رھبران مذھبی مسلمان و وکالی دینی ھستند

اما بدتر از آن، اینکھ صداھای محافظھ کار . کھ اسالم حق بیشتری بھ مرد داده است  
توانستھ اند با انحصاری کردن فضای اجتماعی و سیاسی، تفکرات و برداشتھای عدالت ستیزانھ خود را بصورت یک سیستم مسلط و 

ل تنھا راه درست و حقیقت اسالم بھ مردم قالب کنندحاکم در آورده، آن را در شک  
. و بدین وسیلھ اسالم را بھ وسیلھ ای برای رد پلورالیسم سیاسی، فرھنگی و اجتماعی، و در جھت حفظ منافع خود، بکار گرفتھ اند

سیاسی و ارزشی حاکم در می اما جای بسی خوشحالی است کھ روز بروز بر تعداد افراد و گروه ھا و حتی افراد مذھبی کھ با سیستم 
اگر ما . افتند و می گویند کھ ما نمی توانیم سیستم و قوانینی را بپذیریم کھ فاقد عقالنیت اند و با زندگی امروزی ما ھمخوانی ندارند

ره مطابقت داشتھ دلسوز اسالم ھستیم باید بھ گذشتھ، حال و آینده توجھ کنیم و قرائتی از دین ارائھ دھیم کھ با شرایط تاریخی ھر دو
.ھمانطور کھ گفتم ھر روز صداھای بیشتری در این خصوص بگوش می رسند و این مایھ دلگرمی است. باشد   
آیا شما با فمینیستھای سکوالر در مالزی ھم ھمکاری دارید؟" مسلمان فمینیست" بعنوان یگ گروه : ماھا  
ھ در عرصھ مسائل زنان، حقوق بشر، دمکراتیزه کردن عرصھ ھای ما در موراد مختلف  با گروه ھای زیادی ک. صد در صد: تونی

 مختلف جامعھ و سیاست،  گروه ھای خواستار لغو قوانین خشن و سرکوبگر،
.مدافعین آزادی بیان و دیگر حقوق گروه ھای اجتماعی بھ حاشیھ رانده شده  فعالیت دارند، ھمکاری داریم  

 مورد مھمی می شد کھ برای دسترسی 11کھ شامل " برنامھ برای تغییرات: "تحت عنوانبرای مثال، در مالزی کارزاری براه افتاد 
در این کارزار گروه ما . بھ برابری جنسی و ایجاد زمینھ ھای رشد زنان و مردان در مالزی، بایستی تغییراتی در آنھا داده شود 

ی و دیگران  یک ائتالف گسترده ای صورت گرفت کھ بھمراه تعداد زیادی از دیگر گروھھای زنان سکوالر، گروھھای حقوق بشر
. سازمان غیر دولتی دیگر ھم  از آن اعالم حمایت و پشتیبانی کردند65  

گروھھای دیگر در مالزی، متوجھ این ھستند کھ چرا گروه  ما در چارچوب اسالم  و حقوق بشر کار می کند، بھ این دلیل کھ شرایط 
.خوب درک می کنندسیاسی و اجتماعی محیط اینجا را   

  اسالمی- ھربحث و گفتگویی در باره اسالم و تفسیر قوانین دینی در فضای رسمی در انحصار دو حزب مالی
موجود در کشور و گروھھای متعصب دینی می باشد کھ برای ھر چھ بستھ تر کردن فضا و تطبیق قوانین و جامعھ با شریعت 

اگر اینھا موفق شوند، نھ تنھا اختالفات حقوقی بین زنان و مردان . در رقابت می باشندخشکی کھ آنھا از اسالم قبول دارند، با ھم 
مسئلھ بحدی جدی است کھ حتی دادگاھھا و وکال ھم . بیشتر خواھد شد بلکھ روابط زن و مرد را ھم تحت شعاع قرار خواھند داد
در چنین شرایطی، تالش برای . ز اسالم، را بخود نمی دھندجرائت زیر سئوال بردن قوانین شریعت منتج از تفاسیر محافظھ کارانھ ا

تاثیر گذاری و ارائھ قرائتی نوین از اسالم، در چارچوب اسلمی بسیار مھم است ھر چند کھ محافظھ کاران با انواع ترفندھا ما را فاقد 
.صالحیت ورود بھ اینگونھ مباحث می دانند  

  ھمھ عرصھ ھای زندگی زنان از جملھ سکس و جنسیت زنان ھم می پردازد؟بھ" خواھران در اسالم" آیا گروه شما : ماھا
از چگونگی پوشش گرفتھ تا . فکر می کنم پرداختن بھ ھمھ عرصھ ھای زندگی زنان بدون توجھ بھ جنسیت زنان ناممکن است: تونی

ھمھ و ھمھ .... در باره بچھ دار شدن وبروز احساس، تا اختیار داشتن ورود بھ یک رابطھ و کنترل آن، تا نوع رابطھ،  تا تصمیم
ارزشھای مردساالر کھ توسط نرم ھا، دگم . عرصھ ھایی زندگی زنان ھستند، عرصھ ھایی کھ در مرکز مشاجرات و تفاسیر متفاوتند

د تا ھا و قضاوتھای یک جانبھ فرھنگی پا بر جا نگھ داشتھ شده اند، حق زن در کنترل بر بدن و جنسیت خود را انکار می کنن
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توجھ  بھ مکانیسمھای ناظر بر زندگی زنان، کنترل آنھا بر بدن و جنسیت خویش و تنظیم . خشونت بر علیھ زنان را موجھ جلوه دھند
روابط زنان، بسیار ضروری است چرا کھ ما را در درک و فھم توقعات جامعھ از زنان، رفتار و گفتار و حرکات آنان، یاری می 

امروز در ھر خشونتی . تارھا و گفتمانھای ناعادالنھ  مسلط مربوط بھ ھویت، جنسیت و سنت ھا باز می کنددھد و چشم ھا را بر ساخ
کھ بر علیھ ھر زنی روا می شود، قبل از ھر چیز رفتار و حرکات آن زیر زره بین قرار می گیرد تا ریشھ ھای خشونت را در رفتار 

بر ھمین اساس صحبت از جنسیت زنان یکی از مھمترین و . معرفی نمایندخود آن زن جستجو کنند و او را عامل بدبختی خود 
.اساسی ترین بخش فعالیت ھر گروھی است کھ ادعای مبارزه برای حقوق زنان را دارد  

کھ تو عضو آن ھستی، از حقوق زنان در کنترل جسم و جنسیت خود دفاع می کند، آیا این " خواھران در اسالم" اگر گروه : ماھا
معنا است کھ شما از حقوق زنان لزبین ھم دفاع می کنید؟بدان   
در عرصھ بحث ھای مربوط بھ جنسیت ، زمان می برد تا مسائل حقوقی ھمجنسگرایان و ترانس سکشوالھا  ھم جایگاه خود : تونی

رداختن بھ مسائل را بیابند اما وقتی کھ در مالزی مسائل جنسی کآل در یک عرصھ بستھ و مسکوت در نگھ داشتھ شده باشد، پ
. عالوه بر آن در بسیاری از جوامع چنین بحثی باعث ایجاد حس ناخوشایند و بدبینی می شود. ھمجنسگرایان کار آسانی نیست

در طرح مسائل ھمجنسگرایان از زوایھ اچ آی وی برخورد کرده اند کھ ھمین،  ) ھا- ان جی او( بسیاری از سازمانھای غیر دولتی 
ھمزمان ایجاد می کند اول اینکھ اینطور تبلیغ می شود کھ  ھمھ ھمجنسگرایان ایدز دارند یا بھ ایدز مبتال می دو مشکل را بطور 

ولی ھمینکھ این مسائل بھر حال مطرح می . شوند ودیگر اینکھ این ذھنیت ایجاد می شود کھ ھمھ بیماران ایدز ھمجنسگرا ھستند
با سکوت در مورد گروھھای مختلف آنھا را از انظار عمومی بدور نگھ می دارد چرا کھ فرھنگ مسلط . شوند خود امر مثبتی است
در مالزی بحث مسائل جنسی با استقبال مواجھ می شود . پس شکستن سکوت خود کار خیلی خوبی است. و آنھا را حاشیھ ای می کند

.ر چھ بیشتر این مسائل کرده اندو گروھھای زنان و دیگر تشکالت حقوق بشری  با ھمھ محدودیتھا اما شروع بھ طرح ھ  
ما یک برنامھ کالس ھای آموزشی در باره موضوع ھمجنسگرایی برای اعضا تشکیل دادیم " خواھران در اسالم" در گروه خود ما 

روه میتوان گفت کھ ھر چند ھمھ اعضا گ. تا افراد گروه با موضوع اسالم و ھمجنسگرایی و دالئل مخالفت و موافقت بیشتر آشنا شوند
خواھران " ما ممکن است خود را مدافع حقوق لزبین ھا معرفی نکنند چرا کھ این موضوع جدیدی برای ماست،  اما با اینھمھ گروه 

بر این اصل اعتقادی خود پافشاری می کند کھ ھیچ کسی نباید بخاطر گرایش جنسی خود مورد تبعیض، بی حرمتی و " در اسالم
.خشونت واقع شود  

کھ در ائتالف با دھھا گروه مختلف عملی کردیم و در جواب یکی " برنامھ برای تغییرات" را ھم بگویم گھ در کارزار بد نیست این 
تبعیض نسبت بھ افراد با گرایش جنسی و عمل جنسی ای کھ : " از سئواالت قبلی بھ آن پرداختم، ما ماده ای داشتیم بھ این شکل

دولت نباید روابط جنسی انسانھای بالغ کھ بر اساس نیاز و گرایش خود .... لغو شودضرری بھ کسی نمی زند نادرست است و باید
دست بھ انتخاب می زنند را مورد تھدید و تبعیض قرار دھد و  تنوع گرایشات جنسی تا زمانی کھ ضرری بھ کسی نمی زنند باید 

کھ نوع دیگری از زندگی خصوصی را انتخاب می کنند تحمل، مدارا و احترام  نسبت بھ زنان و مردانی . مورد احترام قرار بگیرد
."نبایستی مورد خشونت و بی مھری قرار گیرند" دگر باش" افراد . باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرد  

    ھژمونی مسلط قرائت باریک بین  از احکام اسالمی اما ھر چیزی را را رد می کند بجزء ارزشھایی  کھ در خدمت 
مردساالرانھ ھستند و حاضر نیست بھ استداللھای دیگر گوش دھد و ھر چیزی کھ در این چارچوب نگنجد را با دگرجنسگرایی  

اما ھمانطور کھ قبآل اشاره کردم خوشبختانھ قرائت ھا و تفاسیر امروزی از . خشونت و تھدید و ارعاب از سر راه خود بر می دارد
در مالزی بحث ھای فراوانی در این رابطھ در بین روشنفکران دینی در جریان احکام دینی ھر روز ھوادران بیشتری می یابد و 

.است  
 

" مسلمان فمینیست" با اینھمھ بعضی از گروھھای زنان مسلمان کھ خود را . حقوق گی و لزبین ھا جزئی از حقوق بشر است: ماھا
 ھمکاری با گروھھای ھمجنسگرایان مالزی روی چرا گروه شما بھ. معرفی می کنند از صحبت در باره ھمجنسگرایی می پرھیزند

 خوش نشان داده  و بدان ھم عمل کرده است؟
منظورم بھ آن شکلی کھ در غرب معمول ( گروھھایی کھ علنآ خود را گروھھای مدافع حقوق ھمجنسگرایان معرفی می کنند :  تونی
کار می کنند، ) پوششی( مجنسگرایان کھ تحت نامھای دیگر اما گروھھای ھ. ، در مالزی نھ اینکھ نباشند ولی نسبتآ کم ھستند)است
جای تاسف است کھ این گروھھا از اعتراف علنی بھ گرایش جنسی خود و اینکھ حق و حقوقی دارندریا، می پرھیزند یعنی . زیادند

ر سطح وسیع و کشاندن صرفآ در سطح ارائھ خدمات حمایتی و اطالعاتی بھ ھمجنسگرایان باقی می مانند و از طرح مسائل خود د
دلیل این کار شاید ترس از واکنش منفی دولت و . آن بھ سطح دولتی و درخواست مستقیم از مسئوالن برای تغییر قوانین می پرھیزند

ما در گروه خود در بحثھا و کالسھای آموزشی کھ در مورد اسالم، جنسیت و قانون شریعت اسالمی برگزار می . سرکوب آنھا باشد
ا چندین گروه ھمجنسگرایان ھمکاری داریم مثآل برای نمونھ از نمایندگان آنھا دعوت می کنیم کھ در کالس ما حاظر شده و در کنیم ب

.باره ھمجنسگرایی و مسائل و مشکالت جنسی ھمجنسگرایان صحبت کنند کھ تاثیر خیلی خوبی داشتھ است  
ورھای اسالمی از صحبت در باره ھمجنسگرایی می پرھیزند در کش" مسلمان فمینیست"اینکھ بعضی از گروھھای معروف بھ 

البتھ این مختص .( احتماآل بھ این دلیل است کھ بعضی از آنھا واقعآ و خالصانھ باور دارند کھ اسالم مخالف ھمجنسگرایی است
گروھھا ھم بر این عقیده ، بعضی از )گروھھای زنان مسلمان نیست و بعضی از گروھھای زنان پیرو ادیان دیگر ھم ھمینطور ھستند

چھ بسا کھ . ھستند کھ کآل ھمجنسگرایی موضوع مبارزات زنان نمی باشد و در چارچوب آن نمی گنجد، پس آن را کنار می گذارند
و بعضی از گروھھای زنان ھم معتقدند کھ . بعضی گروھھا حتی  نتوانند  با کسی کھ از مرد بھ زن تغییر جنسیت داده، کنار بیایند

با اینھمھ کار روشنگری . ختن بھ مسائل ھمجنسگرایان دست آوردھای مبارزاتی زنان را در اذھان جامعھ تھدید می کندپردا
بخصوص کھ لزبین ھا . ھمجنسگرایان  برای گروھھای زنان خیلی مھم است تا بر شک و تردید ھای خود در این رابطھ غلبھ کنند

. قرار داردھم زن ھستند و مردساالری در مقابل ھمھ ما   
با دیگر گروھای زنان مسلمان فمینیست در کشورھای دیگر رابطھ دارید؟" خواھران در اسالم" آیا گروه شما :  ماھا  
شاید ھر کدام از ما در شرایط خاص ملی و کشوری بسر . ما با بسیاری از گروھھای زنان مسلمان در جھان رابطھ داریم: تونی

ھمکاری جھانی زنان باعث می شود تا زنانی از ھر گوشھ دنیا با . ت بھ زنان ھمھ جا یکی استببریم اما سرکوب و و تبعیض نسب
تجارب ملی و محلی متفاوت اما با مشکالت مشترک یعنی بنام دین و تحت لوای اسالم مورد بی حقوقی، تبعیض و خشونت واقع 

این کار، ما را از تنھایی و .  با مشکالت برخورد کنندشدن، دور ھم جمع جمع شده، بھ ھم اعتماد بھ نفس داده و بصورت مشترک
.انزوایی کھ ممکن است در محدوده کشوری خود احساس کنیم بدر می آورد  

  چقدر در باره ایران، فعالیت فمینیستھای ایرانی و مبارزه ھمھ جانبھ برای مدرنیزاسیون در کشور ما اطالع داری؟:ماھا
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)1357 ( 1979حدس می زنم حوادثی کھ بھ تحوالت بعد از سال . مطلق گرایی کار سختی است: تونی  
یادم می آید کھ وقتی در باره اصالحاتی کھ رئیس جمھور . منجر شد طوری بوده اند کھ نمی توان آنھا را از ذھن بدور نگھ داشت

کھ دو ایران متفاوت در ذھن اما گاھی حس می کنم . سابق ایران، محمد خاتمی، از آنھا صحبت می کرد چقدر من خوشحال می شدم
یکی ایرانی است کھ من از آن می ترسم؛ و آن ایرانی است کھ زنان و اقلیتھای جنسی را سرکوب می کند و دیگری . من وجود دارند

کھ یادم می آید چقدر از این مسئلھ شوکھ شدم وقتی کھ متوجھ شدم . ایرانی است کھ فیلمھای فمینیستھای آن در جھان غوغا می کنند
آزادی بیان و اقلیتھا در ایران خیلی کمتر از آن چیزی است کھ ما اینجا در مالزی داریم، با اینھمھ مشاھده فیلمھای زنان کارگردان 

ایرانی بھ من قدرت می دھد وقتی کھ می بینم آنھا با امکانات خیلی کمتری از ما، چنین فیلمھایی می سازند، فیلمھا با  تم 
.دانان مالزیایی بھ آنھانزدیک نمی شوندوموضوعاتی کھ کارگر  

آنھا بھ . اخیرآ میزبان نمایندگانی از طرف دولت،  گروھھای غیر دولتی و چند کارشناس ایرانی بودیم" خواھران در اسالم"  ما 
. ان، استفاده کنندمالزی آمده بودند تا از تجارب ما در چگونگی بسیج کردن افراد و جا انداختن ایده رفع ھر گونھ ستم بر علیھ زن

. اعضا ما ھم چندین بار در باره موضوعات مختلفی بھ ایران سفر کرده  و در کنفرانس ھای متعددی در کشور شما شرکت کرده اند
و اخیرآ ھم دعوتنامھ ای از یکی از سازمانھای زنان در ایران دریافت کرده ایم کھ پیشنھاد ھمکاری بیشتر و تقسیم تجارب را بھ ما 

یکی از دانشگاھھای ایران برای شرکت در . ما  در حال سازماندھی نمایشگاھی ھستیم در موضوع زنان مسلمان و ھنر..  اندکرده
اعضاء گروه ما اخیرآ در سفر محمد خاتمی بھ مالزی با ایشان مالقاتی داشتیم کھ بسیار جالب . این نمایشگاه اظھار عالقھ کرده است

.یش آید تا خود من بتوانم از ایران دیدن کنمامیدوارم بزودی فرصتی پ. بود  
.از صحبتھای شما بسیار متشکریم و امیدواریم بزودی شما را در ایران مالقات کنیم: ماھا  
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һ Ỹһứ қҗ ҖңỸǔ үỷ  ƏҚǎ Ỹǎ  
)گروه دفاع از حقوق ھمجنسگرایان ایران(مصاحبھ با بابک از فعاالن سابق گروه ھومان   

 
ن تاریخ گروه ھومان،  مبارزات و تالشھای آن بخشی از تاریخ ھمجنسگرایان ایرا. اکثر ما اسم گروه ھومان را اینجا و آنجا شنیده ایم

اما ھومان چی بود؟ چطور شکل گرفت؟ چھ کاری می کرد؟ اعضا آن . و مبارزات آنھاست و نباید گذاشت کھ تاریخ ما فراموش شود
.ھمھ اینھا سئواالتی بودند کھ باید پاسخی برای آنھا می یافتیم..... چھ کسانی بودند؟ چھ اھدافی داشت؟ چرا منحل شد و  

چند .   در اروپا سکونت دارد، از فعاالن گروه ھومان بوده و بھ ایران ھم رفت و آمد می کندبابک یک ھمجنسگرای ایرانی است کھ
.وقت فرصتی پیش آمد تا پای صحبت ایشان نشستھ و سئواالت خود را مطرح کنیم  

 کی و چرا از ایران خارج شدید؟
ت سالم نبود و بعد از روی کار آمدن حکومت  من جزء یکی از اقلیتھای دینی تو ایران ھستم، در دوره انقالب ھنوز بیس:بابک

و چند سال بعد کھ موج پناھنده شدن بھ .جمھوری اسالمی فشار زیادی بھ اقلیتھای دینی و ھمچنین گروھھای مخالف حکومت وارد شد
چون . کشوراما از چند سال قبل بھ این طرف شروع کردم بھ رفت و آمد بھ . خارج در اوج خودش بود من ھم از کشور خارج شدم

.کشورم را دوست دارم و دلم می خواھد شرایطی پیش بیاید کھ بتوانم برای ھمیشھ در ایران سکونت کنم  
چطور شد کھ ھومان را تشکیل دادید؟. شما گویا از بچھ ھای فعال گروه ھومان بوده اید  

در دوره شاه ھم ما حق . در ایران شروع شدبالفاصلھ بعد از انقالب،  تعقیب، دستگیری، ضرب و شتم و حتی اعدام ھمجنسگرایان 
و حقوق چندانی نداشتیم ولی کسی کاری بھ ھمجنسگرایان نداشت و تازه در باره ھویدا کھ زمانی نخست وزیر بود ھم گفتھ می شود 

پ شد ھم بھ  در تھران چا1372کھ در سال " زندگی و خاطرات امیر عباس ھویدا" این مطلب در کتاب . کھ او ھمجنسگرا بوده است
، طبق بعضی از آمار تآئید نشده گفتھ می شود کھ حدود چھار ھزار نفر از ھمجنسگرایان ایران در بعد از انقالب .شکلی مطرح شده

حتی اگر در  این آمار غلو شده باشد ولی در اعدام تعدادی از ھمجنسگرایان آنھم بھ شکل خیلی وحشیانھ ای مثل . اعدام شده اند
شما میتوانید با مراجعھ بھ  آرشیو روزنامھ ھای بعد از انقالب، اطالعیھ ھای .  کوه، در بعد از انقالب شکی نیستپرتاب کردن از

خوب این سرکوبھا در . دادستانی و کمیتھ ھا و پاسداران انقالب در باره دستگیری و حتی اعدام ھمجنسگرایان  را در آنھا پیدا کنید
و . نسگرایان کشورھای غربی بازتاب خیلی گسترده ای داشت و ھمھ شوکھ شده بودندخارج از کشور و بخصوص در بین ھمج

سازمانھای ھمجنسگرایان غربی  تظاھرات زیادی در حمایت از ھمجنسگزایان ایران و در اعتراض بھ اعدامھا، در مقابل سفارت 
در روزنامھ ھای داخل ھم منعکس می ) ھت دارو البتھ ج( ایران در کشورھای گوناگون برگزار کردند کھ بصورت جستھ و گریختھ 

کھ در ابتدا از انقالب ایران حمایت کرد، بعد از انقالب بھ ) ھمجنسگرا و فیلسوف معروف فرانسوی( جالبھ بدانید کھ میشل فوکو . شد
قالب زده شد و با آن ایران آمد و با مسئولین مالقات کرد ولی وقتی متوجھ  برخورد حکومت ایران با ھمجنسگرایان گردید از ان

 وقتی سازمان ایلگا کنفرانس جھانی خودش را در استکھلم پایتخت سوئد برگزار کرد یکی از مباحث 1368در سال  . مخالف شد
جانبی کنفرانس مسئلھ اعدام ھمجنسگرایان ایران بود و در روز پایان کنفرانس ھم یک راھپیمایی برگزار کردند کھ سخنرانان بھ 

بعد از این بود کھ . م ھمجنسگرایان در ایران اشاره کردند و گویا یکی از بچھ ھای ایرانی ھم در آنجا حضور داشتھموضوع  اعدا
جرقھ دست زدن بھ یک حرکت جمعی از طرف ھمجنسگرایان ایران زده شد و مدتی بعد یکی از بچھ ھای گی ایرانی مقیم سوئد 

از ایرانیان ھمجنسگرا کھ ممکن بود خواننده آن روزنامھ  باشند درخواست مطلبی در یک روزنامھ ھمجنسگرایان سوئد نوشت و 
این تالش برای جمع و جور کردن بچھ ھا حدود شش ماه طول کشید  و نتیجھ آن اولین نشست . کرده بود کھ با ایشان تماس بگیرند

من ھم در آن نشست  . 1369 بھمن ماه   27مؤسسان گروه ھومان بود و دقیقآ یادم می آید کھ آن روز مصادف بود با  روز شنبھ 
 نفر ھم ساکن نروژ، کشور ھمسایھ سوئد، 13 پسر و یک دختر بود کھ یکی از این 12شرکت کرده بودم و تعداد کل حاظرین ھم 

انی این اولین نشست در ساختمان صلیب سرخ در شھر استکھلم برگزار شد چون در آن زمان یکی از بچھ ھای ھمجنسگرای ایر. بود
.وی و ایدز این سازمان کار می کرد و او توانست اتاقی مجانی برای جلسھ بگیرد. آی. در بخش اطالع رسانی در باره اچ  

 نتیجھ آن نشست شما چی بود؟
در آنجا درباره ضرورت تشکیل یک گروه برای ایرانیان ھمجنسگرا و اھمیت آن بحث شد و بعد از توافق سر اسم گروه و اینکھ چھ 

گروه دفاع از حقوق (  گروه ھومان - تعیین اسم : ایی باید انجام دھد ھم توفقاتی صورت گرفت کھ عمده آنھا از این قرار بودکارھ
 نفره، کھ یکی از وظایف ھیئت مدیره تھیھ یک آدرس پستی 3، تصویب یک اساسنامھ و تعیین یک ھیئت مدیره )ھمجنسگرایان ایران

ب، تماس مرتب با اعضا، تشکیل جلسھ ساالنھ و انتخابات جدید، انتشار یک مجلھ بعنوان ارگان برای گروه، افتتاح یک شماره حسا
گروه و تالش برای دور ھم جمع کردن ھمجنسگرایان ایرانی در خارج از کشور بود کھ بعنوان صدای کل ھمجنسگرایان ایران در 

تماس برقرار کند و در آگاھی رسانی و متشکل شدن بچھ ھای داخل داخل و خارج باشد و بتواند در آینده بشکلی با بچھ ھای داخل ھم 
. کمک کند  

 بعد از آن شروع کار چطور بود؟
تھیھ آدرس کار سختی نبود چون در عصر روزی کھ کنفرانس پایان یافت سخنگوی سازمان ھمجنسگرایان سوئد کھ از جریان با 

نھ دعوت کرد و در آن نشست اعالم کرد کھ سازمان آنھا با تمام وجود خبر شده بود، از ھمھ شرکت کنندگان برای یک نشست دوستا
در نتیجھ مسئلھ آدرس ھومان خود بخود . از حرکت ما حمایت می کند و برای شروع کار ما میتوانیم روی حمایت آنھا حساب کنیم
ھمچنین ما برای . ز شھر استکھلم دارندحل شد و ما توانستیم از آدرس پستی آنھا استفاده کنیم چون آنھا ساختمان بزرگی در مرک

 ھزار کرون بما کمک 2شروع کار بھ بودجھ نیاز داشتیم کھ تقاضا نامھ ای برای حمایت مالی ھم بھ آنھا تحویل دادیم و چیزی حدود 
بعد از آن  . خود اعضا ھم حق عضویت ساالنھ خودشان را پرداخت کردند.  آگھی می شد3- 2کردند کھ پول حداکثر   

ئت مدیره یک آگھی در باره تشکیل گروه ھومان و آدرس آن بزبان انگلیسی نوشت و آن را برای تعداد زیادی از مجالت ھی
کھ بعضی از آنھا استقبال کرده و خبر تشکیل یک گروه ) آن روزھا اینترنت نبود( ھمجنسگرایان در کشورھای مختلف ارسال کرد

اعث شد کھ تعداد کمی از ایرانیان ھمجنسگرا در کشورھای دیگر از جملھ آمریکا، ھمین ب. ایرانی ھمجنسگرایان را چاپ کردند
دقیقآ یادم نیست ولی نتیجھ ھمین تماسھا بود کھ بعدآ جلسھ ای با شرکت دوستانی . کانادا، انگلیس، آلمان و فرانسھ با ما تماس گرفتند

لم تشکیل شد و ھمین بچھ ھا در برگشت بھ کشور محل از کشورھایی کھ گفتم با شرکت خود بچھ ھای ساکن سوئد، در استکھ
.سکونت خود ھر کدام شعبھ گروه ھومان را درآن کشور تاسیس کردند کھ بعضی بیشتر و بعضی کمتر موفق بودند  
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د انتشار مجلھ ارگان گروه بھ اسم مجلھ ھومان کھ با حداقل امکانات و خیلی ابتدایی تھیھ و پخش می شد کم کم وضع بھتری بخو
این انستیتو از دولت مستقل است ولی . گرفت و ما توانستیم از انستیتوی بھداشت سوئد برای انتشار این مجلھ تقاضای بودجھ کنیم

سازمان ھمجنسگرایان سوئد کھ . دولت سوئد ساالنھ پولی در اختیار آن می گذارد تا بھ سازمانھا و گروھھای غیر انتفاعی کمک کند
و بودجھ ای کھ این موسسھ ساالنھ در اختیار ھومان می گذاشت بھ ما . یتو نفوذ دارد ما را با آن آشنا کرددتا حدودی در این انست

البتھ این را ھم بگویم کھ بودجھ ای کھ بھ ھومان داده می شد کفاف ھمھ .  امکان داد تا مجلھ را با کیفیت بھتری تھیھ و منتشر کنیم
ھمھ بچھ ھا از جیب خودشان .. ھ خارج و تماس با بچھ ھای کشورھای مختلف، یا مسافرت یامثآل زنگ زدن ب. فعالیتھا را نمی داد

پرداخت می کردند چون ما  ساالنھ گزارش کاملی از اینکھ بودجھ تحویل گرفتھ شده  صرف چھ کارھایی شده را می بایست بھ آن 
تا یادم نرفتھ این را ھم بگویم . ل بعد درخواست بودجھ کنیمانستیتو گزارش می دادیم و در صورت تآئید آنوقت می توانستیم برای سا

کھ مؤسسھ ای در نروژ ھم بھ شعبھ ھومان در آن کشور کمک محدودی می کرد و بچھ ھای ھومان در لس آنجلس آمریکا جشن 
ق فروش بلیط ھایی ھمراه با صرف غذا برگزار می کردند کھ تعداد زیادی در آن شرکت می کردند و پول بدست آمده از طری

.ورودی صرف مخارج گروه می شد  
ممکنھ بیشتر توضیح دھید؟. گفتید کھ ھومان تلفن مشاوره ای ھم داشت  

بلھ ھومان مدتی بعد از شروع فعالیت یک خط تلفن بھ اسم سنگ صبور ھم راه انداخت کھ در سوئد بود و روزھای چھارشنبھ  بمدت 
 و افراد ھمجنسگرای ایرانی چھ از سوئد و چھ خارج از سوئد کھ سئوالی در باره  ساعت باز بود کھ یک نفر پشت آن می نشست2

البتھ گاھی دوستان یا افراد . ھمجنسگرایی یا ایدز یا ھر مشکلی داشتند میتوانستند زنگ بزنند و درد دل کنند یا راھنمائی شوند
تلفن سنگ صبور تا سالھای آخر . رایی بدست آورندخانواده ھای ھمجنسگرایان ھم زنگ می زدند تا اطالعاتی در باره ھمجنسگ

. فعالیت ھومان کار می کرد ولی بعدآ تعطیل شد  
 بھ غیر از تلفن سنگ صبور و انتشار مجلھ ماھا ھومان چھ فعالیتھای دیگری داشت؟

چندین نسخھ ھم ( ایرانیانتشکیل جلسات ھیئت مدیره، جواب دادن بھ نامھ ھایی کھ می رسیدند، پست کردن مجلھ بھ تعداد زیادی از 
، برگزاری جشن  بمناسبت نوروز، شرکت در چشن پراید ھمجنسگرایان سوئد در استکھلم و یک بار )بھ داخل کشور ارسال می شد

ھم در پاریس، سعی در ایجاد شعب گروه در کشورھای مختلف و کمک بھ تقویت شعب موجود، چاپ آگھی برای مجلھ ھومان و 
از دیگر فعالیت ھای  اعضا گروه ارسال نامھ . نشریات و مجالت ایرانی ھمھ اینھا از جملھ فعالیتھای گروه بودتلفن سنگ صبور در 

ھا و مطالبی در باره ھمجنسگرایی بھ  مجالت ایرانی خارج از کشور بود و اگر کسی مثآل از کلمھ بچھ باز استفاده می کرد افراد بھ 
 کھ چرا ھمنس باز غلط است و  پیشنھاد می کردند کھ بجای آن از کلمھ ھمجنسگرا استفاده آن مجلھ نامھ نوشتھ و توضیح می دادند

در واقع لوبی کردن برای جا انداختن اصطالح ھمجنسگرا کھ بسیار موفق بود و نتیجھ آن شد کھ مجالت و روزنامھ ھا و افراد . شود
.کم کم شروع کردند بھ استفاده از کلمھ ھمجنسگرا  

ممکنھ این مسئلھ را برای خوانندگان بیشتر توضیح بدین؟. ای خصوصی از فریدون فرخزاد صحبت کردیدشما در صحبتھ  
فریدون قبل از انقالب در آلمان تحصیل . فریدون فرزاد یک شومن تلویزیون و یک ھمجنسگرای علنی بود و  ھمھ این را می دانستند

با توجھ بھ شرایط بعد از (  چندانی طول نکشید و دوباره بھ آلمان برگشتو کار می کرد ولی بعد از انقالب بھ ایران آمد کھ مدت
اھل شعر و ادب ھم بود و کتاب شعر ھم بھ فارسی چاپ کرده از جملھ  کتاب شعر ) فروخ فرخزاد(فریدون مثل خواھرش ). انقالب

فریدون اھل سیاست ھم بود و . رده استاین کتاب را فریدون بھ دوستش سعید محمدی تقدیم ک". در نھایت جملھ آغاز است عشق" 
وقتی برای بار دوم بھ آلمان برگشت بھ ھمراه نھضت مقاومت ملی برھبری دکتر شاپور بختیار فعالیتھای خودش را بر علیھ حکومت 

 پخش او در یک برنامھ رادیویی نھضت مقاومت کھ در آن زمان از کشور مصر بھ فارسی و برای ایران برنامھ. اسالمی شدت داد
او ھمچنین برنامھ ھای شووھای خود را در کشورھای مختلف کھ . می کرد ھمکاری داشت و مرتب بھ مصر رفت و آمد داشت

در جریان تماسھای اولیھ برای تشکیل گروه ھومان، یکی از دوستان با ایشان تماس . ایرانیان پناھنده در آنجا بودند اجرا می کرد
ی بدلیل مشغولیت خودش در فعالیتھای سیاسی و شوھایی کھ اجرا می کرد امکان شرکت عملی در گرفت کھ فریدون استقبال کرد ول

بفاصلھ خیلی کوتاھی بعد از تشکیل گروه متاسفانھ فریدون در خانھ خودش در آلمان بقتل رسید کھ ھنوز . فعالیتھای ھومان را نداشت
کھ فریدون در شوھای خودش گرایش جنسی اش را ھم ابراز می کرد و جالبھ .  معلونم نیست عامل یا عامالن قتل چھ کسانی ھستند

یکی از آرزوھای فریدون این بود کھ حکوت اسالمی سرنگون شود و او بھ ایران برگردد و . ھمھ می دانستند کھ او ھمجنسگرا است
این آرزو را فرویدون در صحبت . ( ندبتواند بعنوان نماینده مجلس انتخاب شود و در آنجا مسائل و حقوق ھمجنسگرایان را دنبال ک

چون بمحض برگشت فرویدون از  فعالیت ھایش در مصر حتی . تلفنی خود با یکی از بچھ ھای ھومان در سوئد مطرح کرده بود
.)نیمھ شب ھم کھ شده بھ این دوستمان در سوئد زنگ می زد و از جریان فعالیت ھای ھومان با خبر می شد  

ی در بین بقیھ ایرانیان مقیم خارج داشت؟فعالیت ھومان چھ تآثیر  
برداشت من این است کھ ھومان در موقعیت خیلی مناسبی شروع بکار کرد؛ یعنی شکست انقالب، سرکوبھای خشن بعد از آن و 

ی ھزیمت میلیونھا ھموطن بھ خارج و آشنایی با دمکراسی و حقوق بشر و آزادی آن جوامع باعث بوجود آمدن یک بحران جدی ھویت
و این سئوال مطرح شد کھ چرا ما  آزادی ، حقوق بشر و دمکراسی غربی را در ایران نداریم؟ آیا تقصیر . در ایرانیان مقیم خارج شد

چرا ھر کسی کھ در ایران بقدرت می رسد دیکتاتور می شود؟ آیا این بخاطر وجود فرھنگ . از حاکمان ما است یا از فرھنگ ما
ھمین سئواالت باعث شد کھ نسخھ ھای قبلی ..... ؟ چرا مردم ما نبود دمکراسی را تحمل می کنند وغیر دمکرات  در جامعھ است

تازه کشورھای معروف بھ اردوگاه سوسیالیست کھ شامل . کنار نھاده شوند و کم کم ھمھ چیز مورد نقد و پرسشگری قرار گیرد
 خودش بحران فکری نیروھای سیاسی، روشنفکران و فعاالن شوروی و کشورھای اروپای شرقی می شد ھم از ھم پاشیده شد و این

ھمھ اینھا زمینھ طرح مسائل . فرھنگی ایرانی مقیم خارج را دوچندان کرد، بار و غم غربت و احساس رانده شدن از وطن ھم بود
و فعالیتھای آن با مانع و جدید از جملھ نقد نگاه سابق بھ ھمجنسگرایی را ھموار کرد و بھ ھمین دلیل اعالم تشکیل گروه ھومان 

برخورد جدی از طرف ھموطنان خارج مواجھ نشد و در ابتدا ھمھ تقریبآ سکوت کردند تا اینکھ کم کم یخھا آب شد و اینجا و آنجا 
برای نمونھ کیھان لندن کھ یک روزنامھ با کیفیت و در بین ایرانیان خارج رواج دارد و . شروع بھ نوشتن در باره مسئلھ کردند

خود داری می کرد اما ) حتی پولش را ھم می دادیم( رھمھ کشورھا خوانده می شود تا چندین سال از چاپ یک آگھی برای ھومان د
" بار دیگر عشقی ممنوع" یا آقایی بنام نادر ثانی در سوئد کھ گی ھم نیست خودش کتابی بنام .  سال بعد براحتی چاپ میکرد7-8

گروھھا و مجالت فرھنگی ایرانی در خارج ھم ھر . ی بھ ھمجنسگرایان و دفاع از حقوق آنھاستچاپ کرد کھ در باره فشار تاریخ
کدام بشکلی اخبار مجلھ ھومان یا نامھ ھای ھمجنسگرایان کھ برایشان ارسال می شد را چاپ میکردند، اما گروھھای سیاسی ایرانی 

" د متوجھ شدند و برای اولین بار در تاریخ ایران یک گروه چپ بنام ابتدا با احتیاط برخورد کرده و فقط سکوت کردند اما سالھا بع
اصل دفاع از ھمجنسگرایان را وارد برنامھ خود کرد کھ این یک پیروزی بزرگی بود ومجلھ ھومان ھم مصاحبھ ای با "  راه کارگر
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دیگر گروھی نیست کھ با ھمجنسگرایی بعد از آن سھ چھار گروه سیاسی دیگر ھم ھمین کار را کردند و امروز . آنھا ترتیب داد
حتی نیروھای مذھبی مسلمان دور و بر بنی صدر، رئیس جمھور سابق کھ در خارج ھستند ھم بشکلی آزادی جنسی را . مخالفت کند

.وارد برنامھ خود کرده اند  
و اگر بھ قدرت برسند بھ ما منظورتان این است کھ نیروھای ایرانی مخالف حکومت در خارج نظر مثبتی بھ ھمجنسگرایان دارند 

آزادی خواھند داد مثآل اجازه خواھند داد کھ انجمن یا سازمان مخصوص ھمجنسگرایان در کشور تشکیل شود یا خواھیم توانست 
. کلوب خاص خودمان را داشتھ باشیم  

شما ناچارم تا حدودی وارد  خوب شما در ابتدای صحبت گفتید کھ زیاد وارد سیاست نشویم اما من برای جواب دادن بھ سئوال 
مشکالتی کھ ھمجنسگرایان امروز در نظر من این است کھ اگر این حکومت عوض شود  بدون شک بسیاری از . سیاست بشوم

..  اسالمی گرفتھ تا شالق و اعدام تا بستن سایتھای اینترنتی وکشور با آن مواجھ ھستند برطرف خواھد شد، از لغو قانون مجازات  
ن موضوع این است کھ در فردای روزی کھ این سختگیریھای حکومتی از بین می روند خود ھمجنسگرایان چھ مقدار اما مھمتری

آماده بھره برداری از این آزادی بوجود آمده خواھند بود و این بستگی دارد بھ اینکھ  در شرایط فعلی ھمجنسگرایان تا چھ حد 
ولی من شک ندارم کھ اگر این حکومت عوض ). حتی بصورت نیمھ علنی( دفرھنگ سازی کنند، خود را بشناسند و متشکل شون

.شود ھمجنسگرایان داخل خواھند توانست آزادانھ ھم تشکیل انجمن بدھند و ھم کلوب خاص خود را داشتھ باشند  
د؟آیا اعضا و فعاالن ھومان بیشتر پسر و مرد ھمجنسگرا بودند یا زنان و دختران لزبین ھم در آن نقش داشتن  

ھمانطور کھ گفتم در اولین جلسھ تشکیل ھومان یک زن حضور داشت، بعدآ تعداد بیشتری از زنان و دختران لزبین با ھومان آشنا 
. شدند و بچھ ھا واقعآ تالش کردند این خانمھا را قانع کنند کھ بیایند و در گروه مسئولیت بعھده بگیرند ولی این تالش بھ جایی نرسید

بین بمدت دو سھ سال در بخش مالی گروه فعالیت زیادی داشت و خیلی کمک کرد و  یکسالی ھم در ھیئت مدیره آن تنھا یک دختر لز
فعال بود ولی این خانم کھ تا امروز ھم با ھم دوست ھستیم ھیچ مطلب یا مقالھ ای در مجلھ ھومان ننوشت حتی ترجمھ ھم نکرد و 

.دلیلش را عالقھ نداشتن عنوان می کرد  
یا یکی از انتقادات وارد شده بھ ھومان این بوده کھ بقول معروف مردساالر بوده و بیشتر در باره مردان و پسران گی می ولی گو

.نوشتھ تا دختران و زنان لزبین  
ر من توی مجلھ ھومان نقشی نداشتم و ھیچ مطلبی ھم ننوشتم ولی در ارتباط تقریبآ نزدیکی با سردبیران و دست اندرکاران مجلھ قرا

داشتم و این را صد در صد مطمئن ھستم کھ بدون استثنا ھر مطلبی در باره لزبین ھا یا کآل زنان بھ مجلھ ھومان می رسید آن را 
من یادم ھست کھ برای انجام مصاحبھ .دلیلش ھم این بود کھ میخواستند مجلھ و گروه را از صرفآ گی بودن در بیاورند. چاپ می ردند

ر بچھ ھا زور زدند ولی تا آخرش ھم حاظر بھ مصاحبھ نشد، خوب وقتی خود لزبین ھا عقب می نشینند طبیعی با یک خانم لزبین چقد
بھ این دلیل من با مرد ساالر بودن ھومان و مجلھ آن موافق نیستم، و علت اصلی را ضعف . است کھ مجلھ بیشتر مردانھ می شود
کھ ھومان مردساالر بود خوب چرا خود زنان لزبین دور ھم جمع نشدند و کاری حاال گیریم . فعالیتی زنان و دختران لزبین می دانم

بد نیست بدانید کھ تقریبآ ھمزمان با تشکیل گروه ھومان تعدادی از لزبین . نکردند؟ اینجاست کھ ضعف فعالیتی آنھا روشن می شود
کردند ولی چندان طولی نکشید کھ از ھم پاشید ولی ھای ایرانی در ایالت کالیفرنیا در آمریکا گروھی بنام حاشا برای خود درست 

.ھیچوقت دلیل از ھم پاشیدگی آن را اعالم نکردند  
و آن این است کھ وقتی چند نفری دور ھم جمع می . یک چیز دیگر را ھم دوست دارم اضافھ کنم کھ شاید این یک اشکال کلی ما باشد

ولی . اری بکنند طبیعی است کھ کارشان خالی از نقص و اشکال ھم نباشدشوند و سعی می کنند بر اساس اطالعات نسبی خودشان ک
حال من نوعی گی یا لزبین وقتی می بینم کھ . ھمینکھ اراده کرده اند و زور می زنند و وقت می گذارند  خودش کلی ارزش دارد

ا درست است اما این ضعف و اشکال ھم باید بروم جلو بگویم حرکت شم. حرکتی شروع شده نباید از دور بنشینم و ھی انتقاد کنم
بعضی از افراد متاسفانھ اینکار .  دارد و من یک گوشھ کار را می گیرم کھ این ضعف کھ بھ نظر خودم عمده ھست را رفع می کنم

م کھ بھ مجلھ در جایی خواند. را نمی کنند بلکھ ھی دورادور انتقاد می کنند و ھمین چند نفری کھ زور می زنند را ھم دلسرد می کنند
با خودم گفتم اینھا باز سر و کلھ اشان . شما ھم انتقاد شده بود و درست ھمان انتقادات وارده بھ ھومان را بھ شما ھم نسبت داده بودند

ا برای حاال ھمان افرادی کھ بھ ھومان انتقاد می کردند تا بحال چند مطلب در باره زنان و لزبین ھ. پیدا شده تا  افراد را دلسرد کنند
آیا ارزش مجلھ شما از فالن سایت ایرانی کھ . خود شما فرستاده اند کھ چاپ نکرده اید؟ چقدر مجلھ شما را معرفی کرده اند؟ ھیچی

 یک مطلب نیم بند در باره مسئلھ 
 حتمآ بدون اشکال جنسی نوشتھ کمتر است کھ بھ فالن و بھمان سایت غیر گی لینک می دھند ولی بھ مجلھ شما نھ؟ حاال مجلھ شما ھم

آیا بھتر نیست کھ بجای دور نشستن و . نیست ولی ھمانطور کھ خودتان بھتر می دانید توان و دانش و نیروی شما در ھمین حد است
گفتن لنگش کن افراد بیایند و یک گوشھ کار  مجلھ کھ فکر می کنند نقص دارد را بگیرند و کمبودھا را رفع کنند؟ و یا با ارسال 

ضعف ھا و کمبودھا را جبران نمایند؟ ولی می بینید کھ نھ این دستھ از افراد ھمان حرفھ خودشان یعنی انتقاد ...  ترجمھ و مطالب و
و من خوشحالم کھ بنا بھ صحبت خودتان در . از راه دور، را ترجیح می دھند ولی جای خوشحالی است کھ تعداد این افراد زیاد نیست

. و لزبین ھا بخصوص در تھران بھ ھمکاری با مجلھ رو آورده اندمورد مجلھ شما وضع بھتر است  
 چطور شد کھ ھومان بھ  فعالیتھایش خاتمھ داد؟

این سئوال جواب طوالنی الزم دارد و امیدوارم حوصلھ شنیدن داشتھ باشید چون بھ نظر من مھم است کھ آیندگان این چیزھا را 
.بدانند  

فر محدودی در اروپا فعالیت جدی داشتند، زور می زدند، تماسھا را برقرار می کردند، دنبال جمع از ابتدای فعالیت ھومان تنھا چند ن
خوب ھر کسی بعد از یک .... آوری کمک مالی برای انتشار مجلھ بودند، خود مجلھ را سردبیری می کردند و مطلب می نوشتند و

از طرف دیگر . ارد کھ دیگران ھم بیایند و مسئولیت قبول کنندمدت فعالیت خستھ می شود و احتیاج بھ استراحت دارد یا دوست د
دختر لزبینی  کھ در شعبھ ھومان در آمریکا فعالیت می کرد و یک لزبین دیگر کھ دوارادور با ھومان تماس داشت مرتب انتقاد می 

 جلسھ ای در آمریکا برگزار شد کھ 2001بھ ھمین دلیل در ماه اکتبر . کردند کھ ھومان مردانھ ھست و بھ زنان لزبین توجھ نمی کند
از صحبتھای مقدماتی قبل . قبل از آن تمام جلسات ھومان در سوئد برگزار می شد. دو نفر از بچھ ھای اروپا ھم در آن شرکت کردند

د کھ جلسھ باز از جلسھ ھم قرار بر این بود کھ ھمھ چیز  بعھده برگزارکنندگان جلسھ در آمریکا واگذار شود از جملھ تصمیم گرفتن
باشد و ھر کس میخواھد شرکت کند ولی ذھنیت این بود کھ اینبار فرصت و امکانی فراھم شود تا لزبین ھا کھ اینھمھ شاکی بودند 

.بیایند و خودشان آنطور کھ می خواھند تصمیمات و دستور جلسھ را پیش ببرند  
ومان نیست ولی در کنار ھومان ھستش، این مسئلھ را مطرح از ھمان ابتدای جلسھ یکی از آن دخترانی کھ ادعا می کردعضو ھ

باید اسم گروه فراھنجارھای ) گروه دفاع از حقوق ھمجنسگرایان ایران(کردکھ کآل اسم ھومان باید عوض شود و بجای اسم  ھومان
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 سالھ ھومان خط کشیده می 13- 12این باعث می شد کھ روی تاریخ . ایرانی را انتخاب کنیم یا چیزی شبیھ این کھ دقیق یادم نیست 
بعد . ولی از آنجا کھ ھدف راضی کردن افراد و تشویق آنھا بھ ھمکاری بود حاضرین قبول کردند کھ اسم پیشنھادی پذیرفتھ شود. شد

این . از آن ھمان دختر بالفاصلھ پیشنھاد داد کھ حاال باید کل اساسنامھ ھومان را ھم عوض کنیم و یکسری پیشنھادات ھم آورده بود
دو مسئلھ باعث بحثھای زیادی شد  و بخصوص دو نفری کھ از اروپا رفتھ بودند با پیشنھاد تغیر اسم و اساسنامھ مخالف بودند و 

ساکن آمریکا گفت اساسنامھ و اینکھ چھ چیزی در آن ) مرد( در وقت استراحت یکی از بچھ ھای . بحث ھای مفصلی ھم در گرفت
این است کھ افراد مسئولیت بگیرند و کار کنند و از آنجا کھ ما میخواھیم و دوست داریم کھ اینبار لزبین نوشتھ شود مھم نیست،  مھم 

ھا مسئولیت بیشتری بگیرند پس بھتر است با  اساسنامھ و اسمی کھ خودشان پیشنھاد می کنند موافقت شود چون در آن صورت برای 
بعد نوبت . نتیجھ تمام پیشنھادات آنھا در باره اسم و اساسنامھ پذیرفتھ شددر . گرفتن مسئولیت رغبت بیشتری ھم خواھند داشت

وقتی افراد داشتند خود را کاندید می کردند یا دیگران را کاندید می کردند یکی از حاضرین ھمان . انتخاب ھیئت مدیره جدید رسید
ھومان را ھم داده بود، کاندید کرد ولی در کمال دختری کھ خودش را عضو ھومان نمی دانست و پیشنھاد تغییر اساسنامھ و اسم 

این برخورد آب سردی بود . تعجب جواب داد کھ من عضو ھومان نیستم و نمی خواھم در فعالیتھای گروه شرکت مستقیم داشتھ باشم
 این دلیل قبول ای بابا، تو کھ اینھمھ برای تغییر اسم و اساسنامھ زور می زدی و ھمھ ھم بھ. کھ روی دست حاضرین ریختھ شد

کردند کھ دیگھ ھومان بھ مردانھ بودن متھم نشود، قبول کردند و حاال ھم اسم و ھم اساسنامھ ھمان چیزی است کھ میخواستی پس چرا 
نمی آیی مسئولیت بگیری؟ مگر قبآل نمی گفتید کھ ھومان مردانھ است پس چرا تو کھ لزبین ھستی و تمام نظرات و پیشنھاداتی کھ 

ه داشتی ھم پذیرفتھ شدند دیگر بھ چھ دلیلی حاظر بھ شرکت در گروه  نیستی و کاندید نمی شوی کھ ھومان از مردانھ بودن برای گرو
این چیزھا ھم باعث افسردگی و ھم ناراحتی فعاالن قبلی شد . خارج شود؟ کلی بحث در این باره ھم صورت گرفت ولی بی نتیجھ بود

با این اسم و اساسنامھ جدید ما احساس غریبی می کنیم و چون بعد از سالھا . تی نخواھیم گرفتو بچھ ھای اروپا گفتند ما مسئولی
فعالیت احتیاج بھ استراحت داریم و گروه نیازمند نیروھای تازه است ما مسئولیتی نمی گیریم اما بھ خاطر اھمیتی کھ برای بودن 

سرتان را درد نیاورم در پایان کار چند . ید ھر گونھ کمک و ھمکاری بکنیمگروه قائل ھستیم قول می دھیم کھ با افراد ھیئت مدیره جد
نفر مسئولیت گرفتند  کھ شامل سھ زن و دو مرد می شد و آن دختری کھ خودش را عضو نمی دانست ھم قول داد کھ کمک کند ولی 

 ساکن آمریکا بودند تماسھا و فعالیتھا را کھ بعد از آن ھیئت مدیره جدید کھ ھمھ بجز یک نفر. بدون آنکھ عضو ھیئت مدیره باشد
را در ھمان حول و حوش زمانی ) آخرین شماره مجلھ(  مجلھ ھومان18البتھ یادآوری کنم کھ آن خانمی کھ گفتم،  شماره . ادامھ ندادند

و بعد از آن دیگر تکرار کرد ... سردبیری کرد کھ در سخن سردبیر باز ھم یک سری انتقادات قدیمی بھ ھومان و مردانھ بودن و
اما زمانی تیر خالص  بھ ھومان شلیک شد . شماره جدید چاپ نشد چرا کھ ھیئت مدیره جدید ھمانطور کھ گفتم تماسھا را ادامھ نداد

در  آخرھمان جلسھ عنوان کردند کھ )  را سردبیری کرد 18از جملھ ھمین خانمی کھ شماره ( کھ بعضی از بچھ ھای مقیم آمریکا 
ید بھ داخل ایران کار داشتھ باشد و گروه ھومان فقط باید بعنوان یک گروه خارجی در امریکا و اروپا در کنار اقلیتھای ھومان نبا

در حالی کھ کآل فلسفھ تشکیل ھومان از ھمان ابتدا این بود کھ با جمع کردن . جنسی و گروھھای زنان و صلح و حقوق بشر کار کند
تشار مجلھ بزبان فارسی، زدن وب سایت فارسی و غیره  بتواند در داخل تاثیر بگذارد و بمرور با ھمجنسگرایان ایرانی در خارج، ان

 بچھ ھای داخل تماس برقرار کند و فعالیتھا را در داخل بھ پیش ببرد و تمام فعالیتھای قبلی ھومان ھم در ھمین مسیر بود
ر بھبود پیدا کند و گرنھ ھمجنسگرای آمریکایی یا اروپایی  چون ھدف نھایی ھم ھمین بود کھ وضع ھمجنسگرایان در داخل کشو

خودش خیلی چلوتر از ماست و اگر من ایرانی مقیم اروپا بھ ایران کار نداشتھ باشم دیگر چھ لزومی ھست کھ گروه ایرانی تشکیل 
 یک شھروند یک کشور اروپایی در بدھم یا با یک ایرانی مقیم آمریکا تماس بگیرم و با او ھمکاری کنم خیلی راحت میتوانم بعنوان

و بچھ ھای اروپا کھ این را دیدند کآل از گروه کنار گرفتند و بھ این . ھمین گروھای موجود در کشور محل سکونتم وارد فعالیت  شوم
 طریق ھومان ھم متالشی شد

 ولی ھنوز ھم یک سایتی بھ اسم ھومان ال ای وجود دارد؟
 کھ بشکلی بھ مسائل ھمجنسگرایان بپردازد موافقم، گیرم کھ کلی اشکال ھم داشتھ باشد یعنی من با ھر سایت و وبالگ و مجلھ ای

بودن را بر نبودن ترجیح می دھم چون بھتر از ھیچی است اما دایر بودن سایتی بھ اسم ھومان ال ای را واقعآ توھین بھ گروه سابق 
 سایت  اسم  سایت خودشان را عوض کنند و از اسم ھومان سوء استفاده ھومان و اھداف آن می دانم و ای کاش فرد یا افراد پشت این

این سایتی کھ بھ . چون ھومانی دیگر وجود ندارد و ھومان بھ بخشی از تاریخ گذشتھ فعالیت ھمجنسگرایان ایران تبدیل شده. نکنند
 جھت پشتوانھ و اعتباری برای خود کرده اسم ھومان ال ای ھستش در واقع از اسم و شھرت ھومان سوء استفاده کرده و آن را بی

شما ببینید در این سایت چند مطلب جدید نوشتھ شده؟ تمام این سایت شامل چندین مقالھ و مطلب ھستش کھ  چندین سال قبل نوشتھ . اند
ر اروپا کارش را شده اند؛ یعنی  زمانی کھ سایت اصلی ھومان در اروپا فعالیت میکرد در آن سایت قرار داشتند و وقتی ھومان د

تمام کرد اینھا بالفاصلھ ھمان مطالب را کپی کرده و در سایت خود گذاشتند و بعد از آن حتی یک مطلب جدید ھم در سایت خود 
شاید متوجھ شده اید کھ اینھا در سایتھای خود مثآل سازمان پی جی ال او یا مجلھ شما یا وبالگھای بچھ ھای داخل را . ننوشتھ اند
ی کنند ھم بھ نظر من یک بخش عمده آن بھ ھمین دلیل است کھ آنھا اعالم کرده اند کھ کاری بھ ایران ندارند و این درست معرفی نم

.استفاده کرده و می کنندبرعکس اھداف و فعالیتھای ھومان ھست و بھ این دلیل ھم معتقدم کھ اینھا صرفآ از اسم ھومان سوء   
یشان خیلی فعال بوده اند؟در مورد ساویز شفایی بگوئید گویا ا  

ساویز چند سال  بعد از تشکیل ھومان با گروه تماس ( طبق اطالعاتی کھ من بعد از شروع ھمکاری ساویز با ھومان بدست آوردم،
 کھ در دانشگاه شیراز بوده برای اولین بار گویا در باره ھمجنسگرایی در آن دانشگاه صحبت کرده ولی 1356ایشان در سال ) گرفت

خالصھ ساویز بعدآ .  متن سخنرانی و نھ نوشتھ ایشان را ندیده ام و تا آنجا کھ اطالع دارم کسی از متن آن سخنرانی اطالعی نداردنھ
بھ آمریکا می رود و با گروھھای مختلفی از گروھھای طرفدار صلح و محیط زیست گرفتھ تا گروھھای طرفدار حقوق زنان تا 

حدود سھ سال بعد از شروع فعالیت ھومان ھم با ما تماس گرفت و یک تنھ . ن فعالیت می کندگروھھای مدافع حقوق ھمجنسگرایا
شعبھ ھومان در فلوریدای آمریکا را بوجود آورد و از منطقھ کالیفرنیا کھ در واقع اولین شعبھ ھومان در آمریکا در آنجا شکل گرفت 

ومان بود بخصوص کھ علنی بود و از اینکھ با مجالت و روزنامھ ھا ساویز یک امکان و توان بسیار خوبی برای ھ. بسیار دور بود
خوبی دیگر ساویز عالقھ . مصاحبھ کند و از او عکس بگیرند یا در کنفرانسھا بعنوان نماینده ھومان شرکت کند ھیچ واھمھ ای نداشت

شماره ( ساویز تنھا یک شماره .  می کردو آشنایی او با ادبیات بود کھ در رساندن پیام ھمجنسگرایان از زبان خودش بھ او کمک
سردبیری مجلھ ھومان تا حدودی بصورت ادواری بود و سعی می شد کھ ھر شماره را یک نفر ( مجلھ ھومان را سردبیری کرد) 14

رش در ، ساویز ھمچنین بعنوان نماینده ھومان و بھ اتفاق ماد)سردبیری کند تا نظرات ھر چھ بیشتری مجال طرح شدن داشتھ باشند
مادرش ھم بعنوان مادر . چھاردھمین کنفرانس بنیاد پژوھشھای زنان ایران در آمریکا شرکت کرد و سخنرانی جالبی ھم ایراد نمود

یک ھمجنسگرا در ھمان کنفرانس سخنرانی کرد کھ دیدم  شما متن سخنرنی مادر ساویز را در ویژه نامھ ھمجنسگرایی و خانواده بھ 
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از اینھا گذشتھ . ساویز شعر ھم می گفت و گویا کتاب شعر ھم بیرون داده ولی من ندیده ام. ا چاپ کرده بودیدھمراه شماره چھار ماھ
ولی ساویز بیشتر تمایل داشت کھ دیگران را بھ . ساویز در نوشتن نامھ و مطلب برای مجالت ایرانی غیر گی ھم نسبتآ فعال بود

تاسفانھ ساویز  بیماری سرطان ھم داشت و مسلمآ مبارزه با این بیماری خیلی از م. شرکت در کارھا و گرفتن مسئولیت تشویق کند
.روانش شاد. کھ متاسفانھ چند سال قبل ھم بر اثر ھمین بیماری درگذشت. نیروی او را تحلیل می برد  

 در مورد فعالیت ھمجنسگرایان داخل کشور چھ نظری دارید؟
اینترنت در .  شده اما تا رسیدن بھ یک وضع ایده آل ھنوز راه درازی در پیش استشرایط ھمجنسگرایان داخل خیلی بھتر از سابق

اما ھنوز .... تعدادی از دوستان وبالگ دارند و. آشنا شدن ھمجنسگرایان بھ مسائل و خواستھ ھا و احساس خودشان خیلی کمک کرده
کافی از گرایش جنسی خود نرسیده اند ولی انتشار کھ ھنوز است شاید بتوان گفت کھ درصد باالیی از ھمجنسگرایان بھ شناخت 

مجالت، وجود اینترنت و سایتھای فارسی زبان ھمجنسگرایان این امیدواری را تقویت می کند کھ ھمجنسگرایان ایران در مسیر 
یت شوند بھ ھمان ھر چھ تعداد بیشتری از دوستان وارد فعال. صحیحی کار می کنند و خواه ناخواه بھ آزادی خود دست خواھند یافت

منظورم این است کھ احساس . مھم این است کھ ھر کسی در حد خود کاری بکند. نسبت رسیدن بھ آزادی ھموارتر خواھد شد
مسئولیت و عمل بھ آن خیلی مھم است ، بھ نظر من ھر چند کھ وبالگ زدن و یا چاپ مجلھ در جای خودش ارزش دار و مفید است 

بھ ما می گوید کھ بدون متشکل شدن ھمجنسگرایان و ایجاد گروھھا و سازمان خاص برای دفاع از حقوق اما تجربھ ھمھ جا این را 
ھدف من نسخھ پیچیدن نیست و دوستان داخل خود بھتر می دانند کھ چھ می کنند و . خود، رسیدن بھ نتایج ملموس مشکل خواھد بود

. چھ باید بکنند  
ماھا . برایتان آروزی موفقیت می کنیم. ختیار ما گذاشتیدبا تشکر از صحبتھا و اطالعاتی کھ در ا  
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