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3 سرمقاله

در این یاداشت منظور از» ال جی بی تی کوییرافراد همجنسگرا، دوجنسگرا، 
ترنس، کوییر و... است. 

همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و کوییرهای ایرانی سال هاست 
مجله ای از خود ندارند. مجله به معنی مجموعه مقاالتی که در قالب یک 
فایل دیجیتال یا نسخه ی چاپی با گرافیک و تصاویر منتشر شود، سردبیر 
داشته باشد و گروهی در تهیه مطالب به سردبیر یا گروه سردبیری کمک 

کنند. 
یک مجله می تواند چند نقش را بازی کند: اگر فراگیر باشد، به جریان 
اصلی تبدیل می شود؛ اگر خواننده ی الیت داشته باشد، جریان دهنده خواهد 
بود؛ اگر مخاطب خاص داشته باشد، هدایت گر است. درواقع سردبیر یا 
شورای راهبردی مجله می توانند با سیاست گذاری، تعیین کنند چه مخاطبی 

می خواهند و به دنبال چه نوع تاثیرگذاری هستند. 
ماه نامه هم سرشت برآمده از دغدغه ایست که می خواهد آرشیو رویدادهای 

زمانه، مرجع توان گری جامعه و بازوی فرهنگی برای کاهش آسیب باشد.
این نام وام گرفته از وبالِگ »آخرین بازمانده از نسل ... هم سرشت« است 
که توسط فردی با نام هم سرشت منتشر می شد. ایشان از سال 1388 دیگر 
پستی منتشر نکردند و این وبالگ از بین رفته است اما بک آپی از آن روی 
وردپرس باقی مانده. شخصا تالش کردم تا ارتباط با هم سرشت برقرار کنم 
اما موفق نبودم. پیش فرضم بر این است که هم سرشت از چنین کاری 
استقبال می کند زیرا دغدغه های او به عنوان یک هنرمند همجنسگرای 

مرد، قدرت بخشی به جامعه ال جی بی تی کوییر ایرانی بوده. 
هم سرشت در دوران وبالگ نویسی، بسیار محبوب و عزیز بود زیرا با زبانی 
تند و پیشرو، از خوِد انکارشده اش می نوشت. در بخش خانه ی فرهنگ 
گفتگویی از ساقی قهرمان با رادیو زمانه را باز نشر می کنم که ما را با او 

و ادبیات همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و کوییرها آشنا می کند. 
که  جایی ست  و  فرهنگی-اجتماعی ست  ماه نامه ای  هم سرشت  مجله 
بر  قدم  آسیب ها  برای کاهش  و  آموخت  بیشتر خواهیم  از یک دیگر  ما 
خواهیم داشت. هدف و رسالت این مجله مبارزه با همجنسگراهراسی، 
مجله  این  نیست.  و...  کوییرهراسی  ترنس هراسی،  دوجنسگراهراسی، 
مخاطب خود را افراد جامعه ی ال جی بی تی کوییر و متحدان خود می داند تا 

با به اشتراک گذاری مطالب مفید، ضمن قدرت دهی برای ادامه ی زندگی، 
انگیزه و ایده هایی برای مبارزه ستیز و هراس ها بیان کند.

هم سرشت در خود معنی هم گرایی و با هم بودن دارد. همین طور به یاد 
می آورد که از یک سرشت هستیم و در یک قبیله زیر پرچم رنگین کمان گام 

بر می داریم. به ما حس افتخار می دهد و آماده ی مبارزه می کند.
هم سرشت همچنین یادآور عقبه ی تاریخی کنشگری برای حقوق خودمان 
است. دورانی که ال جی بی تی کوییر ایرانی مسئولیت پذیر بود و برای رهایی 
خودش تالش می کرد. ایده های خود را طرح می کرد و به دنبال مطالبه گری 
در جامعه بود. شیوه های متفاوت در کنشگری داشت اما از هم قبیله بودن و 
هم سرشتی غافل نبود. با هم گفتگو می کرد و تالش داشت نقد درست و با 

اصول را پیشه بگیرد. 
هم سرشت شش سرویس پیش فرض خواهد داشت که با نقد و نظر شما 

توسعه و یا حذف خواهد شد. 

انجمن نویسندگان: جایی برای نوشته های همه ی ما، از شعر و داستان 
گرفته تا خاطره گویی و یا حتی دل نوشته. جایی که به یکدیگر اعتماد به 
نفس بدهیم و از دل آن هنرمندانی را معرفی یا تشویق به کار بیشتر کنیم. 
جایی که از داستان های زندگی خودمان بخوانیم و به یاد داشته باشیم ما 
بی شماریم و درد مشترک داریم؛ پس در قلم همدیگر را به آغوش خواهیم 

کشید. 

فصل مقاله: سرویسی برای هزار و یک موضوع و مساله درباره جامعه ی 
ال جی بی تی کوییر است که بهتر است به روزرسانی شود یا درباره ی آن 
آگاهی بخشی کنیم. این سرویس، میزبانی برای انتشار مطالبی ست که به 
ما اطالعات بیشتر در حوزه ی اجتماعی می دهد. هر فردی می تواند درباره 
مسایل اجتماعی ال جی بی تی کوییرها مقاله ای تالیف و یا ترجمه کند و از این 

فضا برای انتشار آن اقدام کرده باشد.

بهداشت و سالمت جنسی: یکی از اصلی ترین مسایل جامعه ما، 
سالمت در رابطه با برقراری رابطه جنسی درست و لذت بخش است. این 
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امر نیاز به آموزش دارد و بهتر است دانش خود را در این موارد به روزرسانی 
کنیم. تالش خواهد شد تا از عالمان این امر برای یاری به نوجوانان استفاده 

شود تا از آسیب ها جلوگیری کرده باشیم.

یا موضوعات  و  مهم  رویدادهای خبری  برای  جایی  پرونده ی ویژه: 
اجتماعی ست که تاثیر ویژه بر زندگی روزمره ی افراد ال جی بی تی کوییر 
پرونده ی  بخش  در  دارد.  ویژه ای  تحلیل  و  بررسی  به  نیاز  و  می گذارد 
ویژه تالش خواهد شد تا خوِد افراد ال جی بی تی کوییر برای این رویدادها 
یادداشت بنویسند. افرادی که تجربه زیست و یا همراهی و پژوهش در این 

موضوع را دارند. 

از  که  دارد  خودمراقبتی  مهارت های  به  نیاز  رنگین کمانی:   زندگی 
اصلی ترین موضوعات جامعه ال جی بی تی کوییر است. در نبودن یک سیستم 
حمایتی، آسیب های بسیاری به جان و روح ما وارد شده و این سخت ترین 
بخش از کار هم سرشت است؛ زیرا باید متخصصان این حوزه احساس 
مسئولیت کنند و برای همه ی زخم ها و دردهای مشترک قلم به دست 
بگیرند. نوشتن درباره ی چگونگی آشکارسازی درست و یا جلوگیری از 
اوت شدِن پرهزینه، مواجه با واکنش ها نسبت به شک ها و یا اوت شدن 

ناخواسته، تالش برای استقالل مالی، کنار آمدن با هویت گرایش جنسی و 
یا هویت جنسیتی و مسایلی از این دست نیاز به متخصصان دلسوزی دارد 
که خود در چنین شرایطی بوده اند و امروز می توانند راهنمای ما به ویژه 

نوجوانان بی گناه و معصوم ال جی بی تی کوییر باشند. 

خانه ی فرهنگ: میعادگاهی برای همه ی افرادی ست که راه فرهنگی 
را برای آگاه بخشی خود و جامعه ی خود می دانند. نقد و معرفی کتاب، 
مقاله، فیلم، سریال، موسیقی، قطعه ی هنری یا هنرمند ال جی بی تی کوییر، 
به آگاهی ما و غنای دانش مان یاری می رساند تا خودمان را قوی تر و سر 

زنده تر کنیم.
یادآور می شوم، هم سرشت مطالب دریافتی را سانسور نمی کند اما برای 
تمرکز به راه خود، از انتشار نوشته هایی که صرفا سیاسی هستند پرهیز 
می کند. شما می توانید در یک نقد اجتماعی، موضوع سیاسی را طرح کنید 
اما هم سرشت ابتدا به خودمان توجه می کند، از خودمان مراقبت می کند و 
رهبرانی برای جامعه خواهد ساخت که با دانش و آگاهی مکتوب جنبش 

خواهند شد. 
قلم برنده ترین سالح است و جوهر آتشین تیر. به دست بگیر و بزن بر 

صفحه ی سیاه روزگار، ای هم سرشت.

شایان میم
سردبیر
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شما نیز می توانید با ارسال شعر، داستان، خاطره و دل نوشته های 
خود در انجمن نویسندگان حضور پیدا کنید و احساسات خود را با 

هم سرشت های خود به اشتراک بگذارید.

hamsereshtmagazine@gmail.com



6انجمن نویسندگان

شاید اگر عراق به ایران حمله نمی کرد، جنگ نمی شد و کسی نمی رفت 
جبهه. اون دو تا پسر هم دیگه رو نمی دیدن و با هم دوست نمی شدن 
که این دوستی ادامه داشته باشه و دو خانواده رو از اصفهان و یزد به هم 
وصل کنه که باعث بشه برادر یکی و خواهر اون یکی  با هم آشنا و به هم 
عالقه مند بشن، در نهایت با هم ازدواج کنن و بچه دار هم بشن. اما همه ی 

این اتفاق ها افتاد و اونا هم اسم من رو گذاشتن مازیار. 
این شروع داستان پر پیچ و خم زندگی من از یلدای هزار و سیصد و هفتاد 

و دو بود.
معمولی ترین بخش زندگیم که احتماال چیزی مشابهش رو همه تجربه 
می کنن، همون سه یا نهایتاً چهار سال اول بود. نمی دونم دلیل اون حجم 
از درونگرا بودنم توی اون سن دقیقا چی بود؛ شاید به این خاطر که تا اون 
موقع تنها بچه خانواده بودم. و  یا احتماال به این خاطر که بین در و همسایه 
بچه ای هم سن من پیدا نمی شد که باهاش ارتباط داشته باشم و از دنیاهای 
کودکی مون به هم بگیم. علتش هر چی که بود، باعث شده بود مادرم تنها 
دوست من باشه. تمام دنیای اطرافم رو از نگاه اون ببینم و هرچیزی که بهم 
می گفت رو بدون شک قبول می کردم. اما بعدها با بزرگ تر شدنم، فهمیدم 

خیلی چیزها با اونچه که مادرم بهم گفته بود، فرق داشت.
مادرم بهم یاد داده بود کسی که بیشتر از همه منو توی دنیا دوست داره، 
خودشه و بعد از اون پدرم دومین کسیه که عاشق منه و من باید متقابال به 
هردوشون احترام بذارم و به غیر از اون ها به هیچ کس اعتماد نکنم. بهم 
یاد داد برخالف خاله هام که آدم های خیلی خوبی هستن و خوبی من رو 
هم میخوان، عمه ام آدم چندان خوبی نیست باید خیلی مراقبش باشم. یاد 
گرفته بودم که باید احترام پدربزرگ و مادربزرگ پدریم رو نگه اما پدربزرگ 
و مادربزرگ مادریم رو باید می پرستیدم. حتی پدرم هم متوجه این قداست 

خاطرات یک زاغ

بخش یکم: کابوس کودکی

شده بود و برای اینکه دعوایی پیش نیاد، مخالفتی نمی کرد.
قبل از اینکه برم مدرسه، خیلی پیش می اومد که من و مادرم برای یکی 
دو هفته پدرم رو تنها بذاریم و بریم روستای مادرم. توی یکی از همین 
سفرها بودیم که یک روز مادرم، خاله هام و عزیز خواستن به یک دوست 
قدیمی سر بزنن. ولی قبل از این که بریم بیرون آقاجون گفت: »مازیار رو 

با خودتون نبرید. هم هوا گرمه، هم من تنهام«.
احترام  آقا جون آدم خیلی خوبیه. همه بهش  اون روز فکر می کردم  تا 
می ذاشتن، توی روستا کسی روی حرفش حرف نمی زد و بقیه جلوی پاش 
بلند می شدن. توی مسجد همیشه پشت سر حاج آقا بود. حتی چند بار پیش 
اومده بود که حاج آقا نتونه بیاد و آقاجون پیش نماز بشه. با این که سواد 
زیادی نداشت، تمام قوانین اسالم رو می دونست و همیشه مراقب بود ما 
گناه نکنیم. اما اون روز وقتی با هم تنها شدیم خیلی زود فهمیدم خودش 

هم گناه می کنه.
نمیدونم به خاطر وزن زیاد آقاجون بود یا به خاطر شوکی که بهم وارد شده 
بود، ولی اصال نمی تونستنم نفس بکشم. احساس درد و خفگی کل وجودم 
رو گرفته بود. اونقدر ترسیده بودم که حتی نمی تونستم گریه کنم. نه اون 
روز، نه روز های بعد و نه حتی سال های بعدش. اون روز اولین بار بود اما 
آخرین بار نبود و من همیشه از حرف زدن درموردش می ترسیدم. از مادرم 
می ترسیدم. می دونستم اگر بگم، کسی که تنبیه می شه منم. برای مادرم، 
همیشه پدرش در اولویت بود. این ترس همیشه همراهم بود و هر بار هم 
بیشتر می ترسیدم. حتی اون شب که یک جیغ کافی بود تا همه بیدار بشن 
هم، ترسیدم و ساکت موندم. یک روز وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم همه 
از خونه رفتن بیرون و من و آقاجون دوباره تنها شدیم. اون روز برای اولین 
بار گریه کردم چون فهمیده بودم که قرار نیست تموم بشه و هر بار تکرار 

این داستان برگرفته از رویداد های واقعی زندگی زاغ شاه است که در قالب داستان برای انتشار سریالی در مجله هم سرشت 
تدوین و ارسال شده است. , پاریس، ویراستار ویژه ی این داستان است. اگر با خواندن این مطلب بحرانی روحی و یا خاطرات 

ناگوار به یاد شما آمد و نیاز به گفتگو داشتید، لطفا با دفتر مجله تماس بگیرید.
hamsereshtmagazine@gmail.com
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خواهد شد. برای این که کسی دلیل اشک هام رو ندونه صورتم رو خاکی 
کردم تا بگم خوردم زمین و خاک رفته توی چشمم.

برای تموم شدن این کابوس خیلی تالش کردم. یا غذا نمی خوردم که 
الغر بشم یا زیاد می خوردم که چاق بشم. از خاله شنیده بودم اگر کسی 
توی استخر باغ روستا که پر از لجن بود، شنا کنه و بعد توی آفتاب بمونه تا 
خشک بشه، پوستش سیاه میشه. اما اون کار هم جواب نداد. چند بار تالش 
کردم کثیف و بد بو باشم ولی هر بار عرق های اون بدبوتر بود. حتی با 
یک لیوان شکسته باسنم رو زخم کردم تا زشت بشه اما فقط یک بار من 
رو نجات داد که همراه بود با یک خونریزی شدید و تعدادی بخیه. همیشه 
فکر می کردم چیزی توی وجود من هست که باعث میشه این اتفاق بیوفته 
و تالش هام برای تغییر اون بی ثمر بود. اما یک روز فهمیدم که موضوع 
من نیستم یا بهتره بگم من تنها نیستم. این اتفاق برای دختر خاله و پسر 
خاله هام هم می افتاد، این یعنی ایراد از من نیست، اما از طرف دیگه به این 
معنی هم بود که تا وقتی من نوه ی اون و اون پدربزرگ منه، این اتفاق 

تکرار می شه و نمی تونم کاری بکنم.
ناامیدی تمام وجودم رو پر کرده بود و تا جایی پیش رفت که تصمیم به 
خودکشی گرفتم. حاال دیگه بزرگ شده بودم. می تونستم از چهار پایه باال 
برم و طناب رو به قالب پنکه که توی سقف بود گره بزنم. اما هرچی تالش 
می کردم نمی تونستم حلقه ی پایین طناب رو اونطوری که توی فیلم ها دیده 
بودم، درست گره بزنم. مهم نبود. فقط باید کارش رو درست انجام می داد، 

حاال ظاهرش هر طور که می خواد باشه.
وقتی طناب رو انداختم دور گردنم، قبل از این که چهارپایه رو بندازم، برای 

آخرین بار به اتاقم نگاه کردم. از تمام وسایلم دل کنده بودم. دیگه همه چیز 
برام نفرت انگیز بود. به غیر از یک چیز! یک جفت کفش کوچیک پسرونه 
که مال برادرم بود. برادری که تازه دو سالش شده بود و این کفش رو من 
برای کادوی تولدش انتخاب کرده بودم. این یعنی االن بهترین زمان برای 
خودکشی بود چون احتماال وقتی بزرگ بشه هیچ تصویری از من توی 

ذهنش نداره و دلش هرگز برای من تنگ نمی شه.
اما ناگهان ترس تمام وجودم رو گرفت، ترس از این که اون هم وقتی بزرگ 
بشه چیزی که من تجربه کردم رو تجربه می کنه و احتماال اون هم مجبور 
می شه خودکشی کنه. نه! من نمی تونستم اجازه بدم این اتفاق بیوفته. من 
باید ازش محافظت می کردم. پس طناب رو باز کردم و از چهار پایه پایین 

اومدم.
همچنان به تالش های بی فایده ام برای خالص شدن از این ناپدربزرگ 
ادامه دادم تا اینکه یکی دو سال بعد، اون مریض شد. کارش به بیمارستان، 
بستری شدن و جراحی کشید. روزی که از بیمارستان مرخص شد و داشتن 
می آوردنش خونه، همه اونجا جمع شده بودن. اصال نمی دونستم بیماریش 
چیه ولی وقتی از خاله ام پرسیدم: »خاله، آقاجون می میره؟« خاله ام منو بغل 
کرد و گفت: »نه عزیز دلم! ناراحت نباش، حالش خوب می شه«. اما این 
شنیدن جمله ی خاله م بود که منو ناراحت کرد. این که آقاجون زنده می مونه.

با شنیدن صدای زنگ در، همه رفتیم توی حیاط. بعد از اینکه در رو باز 
کردیم و اونها اومدن داخل، یکی از همسایه  در مورد وضعیت آقاجون از 
داییم پرسید. اون هم جواب داد: »به خاطر اینکه عفونت تمام مثانه رو گرفته 

بود، مجبور شدن کل مثانه و کل دستگاه تناسلیش رو تخلیه کنن.

راغ شاه
 شهریور هزار و سیصد و هشتاد و دو
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چکیده
در افغانستان، اقلیت ها مورد آزار، ارعاب و حتی مرگ توسط افراطی های 
اسالم گرا قرار می گیرند و رهبران محافظه کار جامعه نیز، سعی در ارائه 
قرائتی خاص از متون دینی دارند و مخالفان این قرائت و حاکمیت را مورد 
مجازات قرار میدهند. اعمال چنین تدابیری، باعث شده است تا امنیت جامعه 
اقلیت های جنسی و جنسیتی نیز مورد مخاطره قرار گیرد، چرا که اعضای این 
جامعه مجبور به مخفی نگاه داشتن هویت خود شده اند و نمیتوانند به راحتی 
درباره گرایش های خود صحبت کنند. نهادهای حکومتی و سازمان های 
جامعه مدنی نیز به دلیل ترس از واکنش شدید گروه های مذهبی، رهبران 
محافظه کار مذهبی و روحانیون، دفاعی از حقوق این گروه نمی کنند و به 
طور عامدانه از صحبت درباره چنین مسائلی اجتناب می کنند. فقدان آموزش 
عمومی و آگاهی اجتماعی باعث شده است تا جرم انگاری، تنفر و آزار جامعه 

کوییر، که بخشی جدانشدنی از جامعه مدرن افغانستان است، ادامه یابد. 

مقدمه
یکی از سیاست های دولت آمریکا در راستای ملت سازی در دوران پس از 
حکومت طالبان در افغانستان، حمایت و اشاعه حقوق بشر و حقوق زنان بود. 
افرادی که پس سقوط دولت تحت حمایت شوروی در سال 199۲، تحت 
ظلم رهبران مجاهدین و جنگجویان اسالمی قرار داشتند، به طرز ساده 
لوحانه ای باور داشتند که دولت آمریکا رهبران و فرماندهان اسالم گرا را به 
دلیل ظلم بی حد و اندازه، مهار خواهد کرد. اما هنگامی که آمریکا دولتی 
ائتالفی متشکل از جنگجویان جهادی به ریاست حامد کرزی تشکیل داد، 
طیف های گسترده ای از مردم ناامید شدند. شورشیان نظامی اسالم گرا که 
اکنون دوباره در قدرت قرار داشتند،  به رفتارهای گذشته خود ادامه دادند و 

آمریکا نیز چشم خود را بر روی نحوه حکمرانی ظالمانه این گروه بست.

سیاست همجنسگرایی: دوام جامعه همجنسگرا، 

دوجنسگرا و ترنس جندر )ال جی بی تی( در محیط 

اجتماعی سرکوب گر افغانستان

بخش اول
حفیظ   اهلل عمادی  با ترجمه ی سپهر

حفیظ   اهلل عمادی، زاده افغانستان، محقق، نویسنده و دکترای فلسفه 
است. او در زمینه سیاست و فرهنگ کشورهای آسیای میانه 
و خصوصا افغانستان به موسسات غیردولتی مشاوره می دهد. 
او در مقاله “سیاست هم جنس گرایی”، وضعیت جامعه ال جی بی تی را 
در جامعه افغانستان در زمان طالبان و همچنین پس از سقوط 
مانند  مباحثی  همچنین  است.  کرده  بررسی  طالبان  حکومت 
ریشه های فرهنگی هم جنس خواهی و مخالفت های مذهبی نیز در 

این مقاله بررسی شده اند.
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جنگجویان اسالم گرا اکنون خود را حامی هنر، فرهنگ و مدرنیته معرفی 
میکردند و ادعای احترام به حقوق بشر داشتند، اما همچنان به آزار و اذیت 
افرادی که با دیدگاه ها و عملکرد آن ها موافق نبودند، ادامه می دادند. اقدامات 
سرکوب گرایانه، سیاست های تبعیض آمیز و خشونت علیه اقلیت های دینی و 
قومی باعث مهاجرت بسیاری از جمله هندو ها و سیک های افغانستان شد. 
اما انعطاف سازنده و استراتژی اختفا باعث شد گروه های اقلیت زیادی مثل 
بهایی ها یا اعضای جماعت اسالمی احمدیه، در این فضای خشونت آمیز دوام 
بیاورند. اقلیت های جنسی و جنسیتی مثل همجنسگرایان، دوجنس گرایان 
و ترنس جندرها )ال جی بی تی( از حقوق فردی و آزادی های اجتماعی خود 
محروم شدند و اعضای این جامعه برای اجتناب از آزار ، ارعاب و خطر مرگ، 

مجبور به مخفی  نگاه داشتن هویت خود شدند.
هم جنس گرایی در افعانستان ممنوع است و صحبت درباره گرایش های 
جنسی نیز تابو محسوب میشود. در مطبوعات و رسانه های دیجیتال این 
کشور، صحبتی در این باره به میان نمی آید چرا که بحث درباره چنین 
موضوعاتی، اهانت به اسالم و سبک زندگی محسوب می شود. به دلیل 
این فاکتورها، آماری در دست نیست که چند درصد از جامعه افغانستان 
را گروه های کوییر تشکیل می دهند. افرادی که به همجنس خود گرایش 
دارند، معموال به دلیل ترس از مطرود شدن و تحت تبعیض قرار گرفتن، 
گرایش خود را از والدین،  اعضای خانواده و دوستان خود مخفی میکنند. 
اقلیت های جنسی در افغانستان به دلیل وجود جامعه سرکوب گر و محیط 
فرهنگی، مجبور به رعایت نرم ها و موازین جامعه هستند. آن ها مجبور 
می شوند خالف میل خود ازدواج کنند و سعی می کنند با تن دادن به ازدواج، 

خود را فردی عادی جلوه دهند.
مطالب زیادی بر روی اقلیت های دینی و قومی در فرایند ملت سازی در 
افغانستان تمرکز کرده اند، اما مسئله هم جنس گرایی و اقلیت های جنسی و 
جنسیتی در میان محققان و پژوهشگران و موسسات تحقیقاتی مورد غفلت 
واقع شده است، در نتیجه زمینه بحث و تحقیق بیشتر درباره همجنسگرایی 
و بررسی مشکالت روزمره اعضای جامعه اقلیت های جنسی فراهم نشده 
است. البته اخیرا با فرار بعضی از اعضای این جامعه به اروپا و آمریکای 
شمالی، مطالبی در زمینه اقلیت های جنسی در افغانستان به نشر رسیده 
است. این آثار، بیشتر شامل خاطرات افغان هایی است که در آن زمان زندگی 

می کردند. چنین آثاری می تواند به روشنگری در میان جوامع بین المللی و 
افکار عمومی در همین باره کمک کند.

این مقاله سعی دارد فقدان مطالعات در زمینه جامعه اقلیت های جنسی را 
کاهش دهد. این مقاله، موضوع هم جنس گرایی و وضعیت جامعه ال جی بی تی 
را در جامعه افغانستان بررسی میکند و ناتوانی نهاد ها و سازمان های مدنی 
و حقوق بشری برای فشار بر دولت ها برای وضع قوانین حمایتی و حفاظت 
از امنیت این جامعه را کنکاش خواهد کرد. اقلیت های جنسی و جنسیتی 
بخشی جدایی ناپذیر از جامعه و بافت فرهنگی هر کشوری هستند که نقش 

آن ها در روند ملت سازی با نقش تمامی شهروندان برابری می کند.
نگارنده از منابع اولیه مانند ادبیات منتشر شده توسط اعضای این جامعه در 
خارج از افغانستان و اطالعات مرتبطی که به صورت آنالین منتشر شده است، 
استفاده کرده است. همچنین منابع ثانویه مانند مقاالت و گزارش های خبری 
که در رسانه های غربی منتشر شده اند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به 
عالوه، سعی شده است اطالعات مورد استفاده با مشورت افراد آگاه، دوستان 
و همکاران، هم در مجامع علمی و هم در موسسات عمومی و خصوصی در 

افغانستان و خارج از این کشور، صحت سنجی و راستی آزمایی شود.

مذهب، هم جنس گرایی و روابط جنسی خارج از چارچوب
هرچند مباحث هم جنس گرایی و تمایل به جنس موافق به تاریخ باستان باز 
میگردند، اما بحث در این باره از اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید و در دوره 
پست مدرن، خصوصا پس از آغاز جنبش ال جی بی تی در غرب، گسترش 
بیشتری یافت و در کشورهای درحال توسعه، مطالعات بیشتری در این باره 
انجام گرفت. علی رغم این که دست آوردهای علمی زیادی در سال های اخیر 
در این مباحث به دست آمده است، اما همچنان هم جنس گرایی مخالفان 
زیادی دارند. این مخالفت بر روی دو استدالل پایدار است: نخست، مدافعان 
این دو گروه،  )زاد و ولد(.  الهی  قوانین  قانون طبیعت و دوم، طرفداران 
توجیه کافی برای ممنوعیت هم جنس گرایی را در این استدالل ها مي بینند. 
گروهی از مخالفان،  هم جنس گرایی را نوعی انحراف از سیر تکامل زیستی 
می انگارند و باورمندان به قوانین الهی نیز، هم جنس گرایی را گناه می دانند و 

ارتکاب به چنین اعمالی را سرپیچی از قوانین خدا تلقی می کنند. 
هم جنس گرایی در اسالم ممنوع است و منبع این ممنوعیت نیز به نکوهش 
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رابطه جنسی دو مرد در قرآن باز می گردد. آیات 80 تا 81 سوره هود بیان 
می کند که  ما لوط را برای شما فرستادیم، که به مردم خود گفت: چرا چنین 
اعمال شنیعی را که هیچ کس تا کنون در دنیا انجام نداده است، انجام 
می دهید؟ به جای ارضا با زن،  به دنبال شهوت با مرد هستید.” البته در قرآن 
آیاتی وجود دارد که بیان می کند افرادی که از نوشیدن )الکل(، زنا، فساد 
و غیره در این دنیا خودداری کنند، در آخرت و در بهشت پاداش دریافت 
خواهند کرد. در توصیف بهشت گفته شده که “غالمانی مانند مروارید در 
صدف در میان شما خواهند گشت ... و پسران همیشه جوانی برای خدمت 
به آن ها خواهند بود.” این آیات به صراحت شهوت و میل مردان نسبت به 

پسران را بیان می کند.
علمای اسالم باور دارند که کلمات عیاشی یا بی حیایی در قرآن، به معنای 
لواط است. هر چند، در قرآن مجازات مرگ برای لواط ذکر نشده است،  اما 
قوانین شریعت، جزای لواط را مرگ در نظر گرفته است. چهار مکتب اسالم 
)حنفی، مالکی، شفیعی و حنبلی( که بر اساس موسسان این مکاتب نام 
گذاری شده اند، اشد مجازات را برای رابطه با همجنس در نظر گرفته اند. 
البته مکتب حنفی که به اصل کسر، قوانین اجماع و مرجعیت و نظر شخصی 
علما باور دارد، معتقد به تفسیر لغوی قرآن نیست و مجازات گناه را به دادگاه 

واگذار می کند.
اسالم به هیچ رابطه یا رفتار جنسی خارج از ازدواج سنتی بین مرد و زن باور 
ندارد و اگر افرادی در جامعه اسالمی به چنین رفتاری مرتکب شوند، شامل 
مجازات خواهند شد. برای مثال، اگر مردی متاهل با زنی متاهل رابطه 
جنسی داشته باشد، مرتکب گناهی به نام زنا شده اند. در چنین مواقعی، 

فردی که متاهل است به اعدام با سنگسار محکوم می شود و اگر ازدواج 
نکرده باشد، محکوم به شالق در مال عام خواهد شد. گفتمان دینی با تعریف 
اخالقیات مشخص و تشکیل جامعه  و فرهنگی بسته و سخت، تمایالت 

هم جنس خواهانه یا دگرجنس خواهانه را به رسمیت نمیشناسد.
علی رغم مخالفت با هم جنس گرایی، ارائه خدمات جنسی از سوی مردان 
با محوریت رمانتیک و جنسی در جوامع  زنانه  به مردان دیگر و روابط 
دینی و سکوالر یافت شده است. مردان و زنان به طور طبیعی به سوی 
هم جنس خود تمایل دارند اما قوانین اجتماعی وضع شده و رسوم اجتماعی 
باعث کاهش این روابط شده است. در طی سال های اخیر، ظهور اسالم 
بنیادگرایانه در جوامع اسالمی باعث شده است خطری جدی امنیت مردان 
و زنان هم جنس خواه را تهدید کند. قوانین سخت گیرانه اسالمی که اکنون 
در جوامع مسلمان حاکم است باعث شده اقلیت های جنسی و جنسیتی 

تمایالت جنسی خود را پنهان کنند.
نوعی  را  دارند، هم جنس گرایی  نام  رهبران مذهبی محافظه کار که مال 
سرپیجی از سبک زندگی اسالمی تلقی می کنند و این عمل را که گناهی 
کبیره می دانند، مذمت می کنند یا باور دارند چنین رفتاری جوامع اسالمی 
را آلوده خواهد کرد. این رهبران به مسلمانان جامعه می گویند که با مردانی 
که با دیگر مردان همانند زنان رفتار می کنند برخورد کنند تا امت اسالمی 
را از وجود چنین افرادی پاک سازند. در چنین فضایی که جامعه، فرهنگ 
و فضای سیاسی به شدت سرکوب گر است، صحبت درباره گرایش های 
جنسی تابو محسوب می شود و هم جنس گرایان مرد و زن در صورت افشای 

هویت، شامل مجازات های شدید قرار خواهند گرفت.

ادامه ی این مقاله را در شماره ی آینده، مهر 1400 بخوانید
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نیویورک یک راهنمای ارتباط جنسی و ویروس کرونا تهیه کرده که در 
آن به ارتباط جنسی با شریک زندگی توصیه کرده اما به افرادی که به هر 
حال می خواهند با دیگران رابطه برقرار کنند پیشنهاد داده با افراد کمتری 
ارتباط بگیرند. این راهنما که تاکید می کند »بوسیدن به آسانی ویروس را 
 )kinky( منتقل خواهد کرد«، پیشنهاد می کند »مقداری پیچیده و متفاوت
سکس کنید« با »نوآوری در موقعیت های سکس و ایجاِد موانع فیزیکی 
مثل دیوارها که ارتباط جنسی را میسر می کند در حالی که از نزدیکی 
صورت جلوگیری می کند.« در هلند نیز دولت پیشنهاد داده افراد مجرد یک 

فرد بدون عالئم را به عنوان شریک جنسی انتخاب کنند. 
برای بسیاری از مردان همجنسگرا، به ویژه در مناطق شهری، انفجار ارتباط 
جنسی با شرکای جنسی متعدد یک شیوه ی زندگی ست، چه مجرد باشند یا 

نه. بسیاری از زوج ها نیز در رابطه ی باز )open relationship( هستند.  
تحقیقات نشان داده مردان همجنسگرا، به نسبِت دگرجنسگرایان، تمایل 
بیشتری به داشتن شرکای جنسی متعدد دارند. سال ۲01۲، در بازبینی یک 
نظرسنجی از افراد بین 18 سال تا 39 سال نشان داد مردانی که با مردان 
سکس دارند، »پارتنرهای متعددی به نسبت مردان و زنان دگرجنسگرا در 
تمام سنین دارند«.  با توجه به این مطالعه، به طور متوسط بین افراد 35 تا 
39 ساله، مردانی که با مردان سکس داشتند 67 شریک جنسی در مقابل 
10 شریک جنسی برای افراد دگرجنسگرا گزارش کرده اند. دیمون جیکوبز، 
یک مشاور با بسیاری از مراجعان همجنس گرا که مجرد است، در ماه اول 
قرنطینه مجرد ماند. او گفت: بعد از آن، به یک شریک جنسی معمولی و 
مورد اعتماد رسیده است. جیکوبز ادامه داد: »او هم برای چهار هفته تنها 

همجنسگرا  مردان  کویید:  زمان  در  سکس 
شروع به پذیرش شرایط معمولی تازه می کنند

این مطلب ترجمه ای از وبسایت California Healthline است که به قلم 
دیوید تولر، دکترای بهداشت عمومی و روزنامه نگار، به تاریخ سوم تیر ماه 
سال پیش منتشر شده است. متاسفانه شرایط عالم گیری ویروس کرونا 
همچنان ادامه دارد و خوانش این مطلب برای سالمت و بهداشت ما مفید 

فایده است. 
دکتر جفری کلوزنر، پزشک در لس آنجلس، چندین دهه است که مردان 
همجنسگرا را وزیت می کند. وی گفت: از زمان شروع عالم گیری کرونا، 
بسیاری رفتار جنسی خود را تغییر داده اند به طوری که نیاز به غربالگری 
روتین برای آزمایش بیماری های مقاربتی بی معنی شده است. کلوزنر که 
استاد دانشگاه یوسی ال ای در رشته ی بیماری های واگیردار و عفونی ست 
ادامه داد: »آن ها می گویند: از آخرین ویزیت، با کسی در ارتباط نبوده اند؛ 

پس نیازی به آزمایش بیماری های مقاربتی )STD( ندارند.«
اگرچه کلوزنر متوجه ی تغییر رفتارها بعد از کمتر شدِن سخت گیری برای 
فاصله گذاری اجتماعی در لوس آنجلس شده است. او گفت: »مردم دوباره به 
فکر روابط جنسی افتاده اند و از من سؤال می کنند آیا راه هایی وجود دارد که 

بتوانند ]از کویید 19[ در امان بمانند؟«.
البته نگرانی در مورد ارتباط جنسی در دوران عالم گیری مختص به مردان 
همجنسگرا نیست و موضوعی سراسری ست. کارشناسان بهداشت عمومی، 
از جمله کسانی که مدت هاست درگیر پیشگیری از اچ آی وی هستند، می دانند 
که بخشی از افراد تمایل به پس زدن یا نادیده گرفتِن دستورالعملهای جنسی 
دارند، چه استفاده از کاندوم باشد و چه محدودیت هایی مثل فاصله گذاری 
اجتماعی. پیر-سدریک کروچ، محقق پرستار بالینی در دانشگاه کالیفرنیا-

از اچ آی وی می گوید:  سانفرانسیسکو، و یک متخصص در پیش گیری 
»وقتی با اچ آی وی درگیر بودیم کار نکرد و برای کویید هم کار نخواهد 

کرد«.
اما  بینی شناخته شده  و  راه ترشحاِت دهان  از  انتقال  به  ویروس کرونا 
نه به شکل مشخص از طریق ارتباط جنسی. واحد بهداشت شهرداری 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3334840/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3334840/
https://californiahealthline.org/about-us/
https://californiahealthline.org/news/sex-in-the-time-of-covid-gay-men-begin-to-embrace-a-new-normal/
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در حال حاضر، او برای محدود کردِن مالقات ها برنامه ریزی می کند. قصد 
دارد تا تنها کسانی که خوب می شناسد را ببیند تا باور کند آن ها درباره 
ماسک زدن روزانه و بدون اعالیم بودن صادق هستند. همچنین، بجاِی 
هتل یا منزِل آن ها، او افراد را در خانه مالقات می کند. او گفت: »به نظرم 
رسید اگر آدم ها اینجا بیایند، تنها در معرِض ویروس های آن افراد قرار 

خواهم گرفت.
او حتی در حال حاضر برنامه دارد تا مشتری هایی که در تظاهراِت ضد 
خشونِت پلیس حاضر شدند را رد کند. »تظاهرات را هزار درصد حمایت 
می کنم اما احتماال این افراد زمینه ی ابتال به ویروس را پرورش داده اند. 

خطرش را نمی پذیرم«. 
دکتر کالوسنر، پزشک لوس آنجلسی، در یک توصیه به مردان همجنسگرا 
می گوید تالش می کند تصویر بزرگتری را ببیند. اشاره می کند که بیشترین 
موارد ابتال به ویروس کرونا از مراکز کاری یا خانه های نگهدارِی ویژه مثل 
خانه سالمندان و همین طور اجتماعات بزرگ مثل کنسرت و برنامه های 
مذهبی گسترش پیدا کردند. او ادامه می دهد: با این وجود در برنامه های 
خصوصی نیز ویروس می تواند فرد به فرد منتقل شود و »به راستی ظرفیِت 
در معرض ویروس قرار گرفتن با خطر حضوِر افراد منحصر به فرد در آن 

مکان های شلوغ مربوط است«.
جولیا مارکوس، همه گیرشناِس دانشگاه هاروارد و متخصص پیشگیری از 
HIV می گوید: یک برداشت اشتباه، که می تواند خطرناک یا غیر از آن 

برداشت شود،  می تواند درک اقدامات دیگران را آشکار کند. وی گفت، از 
آنجا که سخت گیری ها برای فاصله گذاری اجتماعی کمتر می شود، قریب به 
همه ی افراد انتخاب خواهند کرد و به میزانی در کارهای خطرناک مشارکت 

خواهند کرد، با این حال با استانداردهای متفاوت قضاوت خواهند شد. 
او گفت: »وضعیت های بی خطِر بسیار کمی وجود دارد. مردان همجنسگرا 
برای معاشرت جنسی شماتت خواهند شد در حالی که افراد دگرجنسگرا که 
برای شام با هم جمع می شوند، کمتر احتمال شماتت شدن خواهند داشت. 

بود و فقط برای خرید ضروری بیرون می رفته و عالیمی نداشت.« او ضافه 
کرد: »پس ارتباط گرفتیم و با هم دوباره معاشرت کردیم«. این اواخر، بعد 
از اطالع از تمرین فاصله گذاری اجتماعی افراد، او با تعداد بیشتری مالقات 
کرده. همچنین او متوجه مراجعین زیادی شده که بعد از ماه ها تنها بودن، با 

همین شرایط روبرو شدند. 
»انسان می تواند با بخشی از درد و زجر تا یک زمانی مدارا کند در صورتی 
که چشماندازی از پایان آن داشته باشد.« او همچنین ادامه داد بعد از بیش 

از دو ماه مردمی که ایزوله شده بودند »تشنه ی لمس کردن« هستند.
یک نظرسنجی در اوایل خرداد از هزار مرد که با مردان سکس داشتند نشان 
داد چطور ویروس کرونا روی رفتار جنسی افراد تاثیر گذاشته. قریب به نیمی 
از افراد اظهار به کاهش ارتباط جنسی نسبت به پیش از عالم گیری ویروس 
کرونا داشتند در حالی که تنها یک درصد از تعدد شریک جنسی خبر دادند و 
48 درصد بدون تغییر بودند. )نظرسنجی درباره تعداد و محل سکونِت شرکای 
جنسی پرسشگری نکرده بود(. بسیاری از مردان همجنسگرا محتاط باقی 
ماندند. لویز نایت اینگل، یک طراِح گرافیکی بازنشسته در سانفرانسیسکو، که 
در دوران نخسِت اپیدمی ایدز در نیویورک زندگی می کرده، زمان بیشتری 
با اپ های آنالین دوست یابی همجنسگرایان صرف کرده است تا سکس 

کردن با سایر مردان.
او گفت پیام های اغواگرانه ای برای مالقت رو-در-رو دریافت کرده و پس 
زده است. به عنوان یک مرد مسن تر او می داند که در خطر بیشتری قرار 
دارد اما امتناع از پیشنهادات، چالش برانگیز بوده چرا که مسایل جنسی 
بخش مهمی از زندگی اوست. نایت انگل که در یک رابطه 16ساله است 
گفت: »به نظِر بسیاری از مردان همجنسگرا، سکس یک ضرورت برای 

احساس ارتباط، هیجان و ارزش مند بودن است.«
ماه گذشته، اریک، کارگر جنسِی 4۲ ساله در منهتن نیویورک، شروع به 
ارزیابِی بازگشت به کار کرده. وی که یک کاردرمانگر سابق و همسِر یک 
پزشک است، در اواخر اسفند سال پیش کار خود را تعطیل کرد. او در اوایل 

این ماه باالخره شروع به مالقات با مشتری های خود کرده.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7189633/
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پرونده ویژه: پرواز علیرضا پرونده ویژه: پرواز علیرضا   
سید علی فاضلی منفرد که بود؟  

چرا کشته شد؟ واکنش ها چه بود؟  
به همراه شعری از مهمت و نیما نیا  
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مقدمه:
به گزارش رادیو رنگین کمان، جوان همجنسگرایی به نام سید علی فاضلی 
منفرد مشهور به علیرضا، همجنسگرای ۲0 ساله و ساکن محله مسیر 
تصفیه شکر اهواز به دست اعضای خانواده اش کشته شد. رادیو رنگین کمان 
از دریافت فایل های صوتی نوشت که علیرضا در آن از تهدید جانی از سوی 

خانواده گفته و به دنبال خروج از کشور بوده است.
در این پرونده ی ویژه که درباره ی اوست، چگونگی قتل و چرایی آن را 
می خوانید. این نوشته ها پیشتر در وبالگ، »هویت درون«، منتشر شده و 

این ویرایش ویژه برای انتشار در مجله هم سرشت است. 

علیرضا که بود؟
سید علی فاضلی منفرد همجنسگرا بود و به خاطر متفاوت بودن، از طرف 
»مردهای خانواده اش« تهدید شده بود. این را دوست علیرضا در یک فایل 

صوتی به بی بی سی فارسی گفته است.
مریم می گوید: »می خوام از رفیقم براتون بگم. از رفیق 5-6 ساله که خوب 
می شناختمش. یک پسر فوق العاده خوش خنده، خوش قلب و مهربون که 
هیچ وقت خنده از روی لب هاش نمی افتاد. این اواخر که داشتم باهاش 
صحبت می کردم می گفتش که من خیلی تو شرایط بدی ام. خیلی آزار و 
اذیت دارم می بینم. با حرفاشون با نگاهاشون، خیلی دارن اذیتم می کنن. 
مردهای خانواده اش. همش می گفتند که تو داری با آبروی ما بازی می کنی. 
نمی دونستن که اصال دست خودش نیست. مشکل خودش نیست. چیزیه 

که تو وجودشه. خوب آدم های زندگیش، مردهای خانواده اش.
وقتی خواستن باهاشون مصاحبه کنن تن به مصاحبه ندادن و می گفتن ما 
تعصب داریم. خب اهوازی هاِی با تعصبی اند ولی خوب خدا رو شکر این 
خبر رسانه ای شد که خون علی پایمال نشه و دیگه این چیزها رو نبینیم 

تو این دنیا. 
این اواخر که باهاش صحبت می کردم، می گفتش که می خوام از ایران 
برم. کارهای ترکیه ام رو انجام دادم. بلیتش واسه امروز بود. 1400/۲/18. 
قرار بوده که علی بره از ایران. ولی خوب رفتنش یک مدل دیگه شد. 
می ترسیدن که بره اون ور و بیشتر با آبروشون بازی بشه. فکرشون همین 

قدر بود. من ممنونم ازتون که نذاشتین خون رفیقم پایمال شه.
علیرضا فقط می رفت مادرش رو تو روستا می دید و بر می گشت. اکثرا تهران 

بود. می رفت، می اومد. با دوستاش بود. کامال یک پسر شاد و سر زنده.
امیدوارم که درس عبرتی بشه برای بقیه و امیدوارم مادر داغدار علی هیچ 

وقت از خون بچه اش نگذره.
همه ما رفیقاش اگر ضجه ای می زنیم، اگر گریه ای می کنیم، اگر اسم 
علی میاد، اشک هامون بند نمیاد، فقط بخاطر مظلومیت علی. علی خیلی 

مظلوم بود.« 
همین طور سرنا از دوستان علیرضا به برنامه ماکیاتو از رادیو رنگین کمان 
این چنین گفت: »... دو سال بود می شناختمش ... یک چیزی که راجع به 
علیرضا بود؛چون از طرف خانواده پدر همیشه اذیت می شد، وقتی باهاش 
صحبت می کردم،می گفتش که من دارم کارهام رو انجام میدم که برم. من 
هفته دیگه میرم، من ماه دیگه میرم، من از ایران میرم، اونجا واسه خودم 
زندگی می سازم. می رسم به رویاهام. عاشقی می کنم. ایران جای من نیست. 
یعنی علیرضا -همیشه خدا- امید داشت؛ امید به این که همیشه می تونه 
یک چیز رو درست کنه. امید به این که فرداش خیلی خوبه و هیچ وقت 

دیر نیست.
... همیشه وقتی با هم صحبت می کردیم من آدمی نبودم که اصال بخوام 
امید بدم و همیشه غم و اندوه داشتم. دلیل حال خوب من علی رضا بود. 

علیرضا بود که با حرف هاش، با کارهاش حال منو خوب می کرد.«
در بخش دوم برنامه ماکیاتو، سورنا و یکی از میزبانان، خاطره ای بسیار 

همه چیز درباره قتل یک همجنسگرا

سید علی فاضلی منفرد معروف به علیرضا که بود؟ چرا او به قتل رسید؟ واکنش ها 
به کشته شدن او چه بود؟ چرا خبررسانی به قتل او واکنش برانگیز شد؟

https://radioranginkaman.org/?p=2494
https://www.instagram.com/p/COsxViAC-PI/
https://twitter.com/bbcpersian/status/1391085986327810051
https://twitter.com/bbcpersian/status/1391085986327810051
https://www.instagram.com/p/COyLXfNsCyU/
https://www.instagram.com/p/COyNuZnsF2T/
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در این بیانیه نوشته شده: »بنا بر اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی،   
سید علیرضا فاضلی منفرد، شهروند عرب ایرانی به دلیل گرایش جنسی 
 خود )همجنسگرایی( توسط برادر و پسرعموی خود به قتل رسیده است.

این اخبار در حالی در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود که 
گروهی از فعاالن جامعه کوئیر با برقراری ارتباط با اعضای خانواده و فعاالن 
عرب اهوازی در ایران، توانسته اند قدمی دیگر در روشن شدن این حادثه 

برداشته و اطالعات موثقی را بدست آورند.« 

نزدیک از او می گویند. اینکه علیرضا چند روز پیش از قتل او در یک اتاِق 
کالب هوس حضور داشت و با افراد هوموفوب گفتگو کرده بود. گویی که 

زندگی، امید و مبارزه راه علیرضا است و باید آن را ادامه دهیم.

علیرضا چگونه و چرا کشته شد؟
صفحه های  در  همجنسگرا  مرد  یک  قتل  بر  مبنی  خبری  شنبه  پنج 
اینستاگرامی، کانال های تلگرامی و تایم الین توییتر رنگین کمانی پیچید. 

نیما نیا، یک فعال کوییر/نقاش و شاعر در این باره توییت کرد.
در توییت آمده اطالعات تکمیلی بعدتر منتشر خواهد شد که در نهایت این 

بیانیه از توییتِر نیما نیا منتشر شد:
در حالی که گروهی از فعاالن کوییر به دنبال درستی خبر بودن، یعنی پیش 
از انتشار بیانیه ی آنها، شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی، شش رنگ، 
بیانیه ای منتشر کرد و خبر از قتل »علی فاضلی منفرد« داد. در متن این 

خبر آمده:
»علی فاضلی منفرد معروف به علیرضا، همجنسگرای ۲0 ساله، ساکن محله 
مسیر تصفیه شکر اهواز ، روز سه شنبه 14 اردیبهشت 1399 توسط چند تن 
از مردان خانواده اش به منطقه  برومی در اهواز برده شد و در روز چهارشنبه 

جسد او یافت می شود.
بنا بر اطالعاتی که عقیل ابیات، اکتیویست عرب حوزه ال جی بی تی که از 
اواخر سال ۲019 با علیرضا در ارتباط بوده در اختیار شش رنگ قرار داده، 
قتل در پی آشکار شدن گرایش جنسی برای برادران )ناتنی( علیرضا پس از 

بازکردن پاکت حاوی کارت معافیت سربازی وی صورت گرفته است.
علیرضا که در زمان دریافت کارت معافیت خانه نبوده قرار بر این بوده بعد از 

فروش گوشی موبایل خود تا چند روز بعد به ترکیه سفر کند.«
شش رنگ ادامه می دهد: »پارتنر علیرضا در تماس با شش رنگ می گوید:” 
متهمان به قتل روز چهارشنبه با مادر علیرضا تماس می گیرند و به او خبر 
می دهند که می تواند جسد علیرضا را زیر نخل پیدا کند. مادر علیرضا از خبر 
تنها فرزند خود دچار شوک شده و در بیمارستان بستریست اما از متهمین به 

قتل شکایت شده و هر سه دستگیر شده اند”.«
بعد از این است که بیانیه کنشگران کوییر از سوی نیما نیا منتشر می شود. 

https://twitter.com/nimnia11/status/1390480225037869057
https://twitter.com/nimnia11/status/1390764051731566593
https://6rang.org/16339/
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خانواده« مدتها در شهرهای دیگر زندگی می کرده و برای گرفتن کارت 
معافیت سربازی به اهواز رفته بوده و قرار بود چند هفته بعد به ترکیه برود.« 

تا اینجا بی بی سی خبر را با توجه به تحقیقات خود، فعاالن حقوق اقلیت های 
جنسی و منابعی که از نزدیک با آن ها گفتگو کرده نوشته است. در این 
خبر ادامه می دهد: »سازمان شش رنگ، شبکه لزبین ها و ترنس جندرهای 
ایرانی، با تایید این خبر در اطالعیه ای گزارش داده است: »علی فاضلی 
منفرد معروف به علیرضا، همجنسگرای ۲0 ساله، ساکن محله مسیر تصفیه 
شکر اهواز ، روز سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 توسط چند تن از مردان 
خانواده اش به منطقه  برومی در اهواز برده شد و در روز چهارشنبه جسد او 

یافت می شود.««.
به نظر می رسد بی بی سی از روِش معموِل دو منبع استفاده کرده و بیانیه 
شش رنگ را به عنوان تایید پذیرفته اما در متنی که نقل قول کرده، سال 
اتفاق را به 1400 تغییر داده. تا این لحظه در وبسایت شش رنگ سال وقوع 
به اشتباه 1399 درج شده است. در ادامه، بی بی سی فارسی ضمن اشاره 
به خشونت علیه افراد ال جی بی تی کوییر، مساله معافیت از خدمت برای 

همجنسگرایان را نیز اضافه کرده. 
گفتنی ست بیانیه فعاالن کوییر در پاراگراف آخر خود هشدار داده: »... در 
سال های گذشته و در موارد مشابه، نزدیکان و خانواده قربانیان به دلیل 
فشارهای اجتماعی و حکومتی از گفتن حقیقت سرباز زده اند.«. این خود 
می تواند انگیزه ای برای رسانه های خبری باشد که منبع خبر خود را با دقت 

بیشتری انتخاب کنند.
منوتو یکی دیگر از تلویزیون های بین المللی ست که این خبر را اعالم کرد. 

منوتو با خبر شش رنگ آغاز می کند و به بیانیه کنشگران کوییر نیز اشاره 
می کند و در پایان مجری برنامه اضافه می کند که عموما با بهانه اختالفات 

خانوادگی، مساله قتل های به اصطالح ناموسی الپوشانی می شود.
صبح روز بعد، روایت شسته-رفته و کلی را می توان از برنامه چشم انداز 
بامدادی بی بی سی فارسی شنید که سیامک محیط زاده از تیم شبکه های 

اجتماعی این تلویزیون بین المللی می گوید:
بعدتر در برنامه ماکیاتو از رادیو رنگین کمان، سورنا شنیده خودش از خبر 

مرگ دوست صمیمی اش را این گونه می گوید: 
»علیرضا قرار بود بیاد تهران قبل از رفتنش. ما همچین قراری داشتیم که 

بیانیه از اینجا به بعد با توجه به »اطالعات موثق« می گوید: »بر اساس اطالعات 
بدست آمده، این حادثه در تاریخ 14 اردیبهشت ماه در روستایی به نام »الهایی« 
به وقوع پیوسته و گفته می شود علیرضا توسط برادر و دو خواهرزاده ناتنی خود 
 در این روستایی به قتل رسیده و پیکر او نیز در زیر درختان نخل رها شده است.

اطالعاتی از چگونگی و دلیل این اتفاق در دست نبوده، اما به گفته یکی از 
فعاالن عرب ایرانی این حادثه به دلیل مسائل مالی میان اعضای خانواده 
که ریشه در گذشته دارد اتفاق افتاده و سید علیرضا فاضلی منفرد با شلیک 

گلوله جان خود را از دست داده است.«
در بیانیه نام این فعال عرب بیان نشده اما در ادامه می گوید: »از سوی 
دیگر خانواده این قربانی خشونت می گویند، در حال حاضر متهمین به قتل 

بازداشت نشده اند و دلیل این اتفاق نیز برای خانواده روشن نیست.«
و در ادامه نوشته شده: »الزم به ذکر است که فعاالن جامعه کوئیر نمی 
توانند این اطالعات را تا زمان روشن شدن حقیقت تایید و یا تکذیب کنند.«

در این بیانیه بنظر می رسد به طور کلی حرف های عقیل ابیات نادیده گرفته 
شده و از یک منبع و مرجع دیگری خبر منتشر کرده اند. 

با انتشار بیانیه شش رنگ، سایت  های خبری متعلق به تلویزیون های بین المللی 
اقدام به انتشار خبر می کنند. سایت خبری ایران اینترنشنال، می نویسد: 
»علی فاضلی منفرد، جوان همجنسگرا، روز 14 اردیبهشت در اهواز توسط 
سه مرد خانواده خود به قتل رسید. قتل این جوان ۲0 ساله پس از آن انجام 
شد که بستگانش از روی موارد ثبت شده روی کارت معافیت سربازی به 

هویت جنسی او پی بردند.
شش رنگ، شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی، به نقل از پارتنر علیرضا 

خبر داد که سه نفر به اتهام انجام این قتل بازداشت شده اند.«
با این حال، وبسایت خبری بی بی سی فارسی می  نویسد: »فعاالن حقوق 
اقلیت های جنسی می گویند مرد جوانی در اهواز، مرکز استان خوزستان 
ایران »به ظن همجنسگرا بودن« توسط اعضای خانواده اش به قتل رسیده 

است.
فایل هایی از علی فاضلی منفرد به دست بی بی سی رسیده که در آن می گوید 
می گوید  فایل ها  این   در  او  می شود«.  تهدید  خانوا ده  سوی  »از  جانش 

می خواهد برای زندگی به ترکیه و سپس به یک کشور اروپایی برود.
نزدیکان آقای فاضلی منفرد به بی بی سی گفته اند که او به دلیل »فشار 

https://youtu.be/lALawbzVrf8?t=763
https://www.youtube.com/watch?v=w5m_0nXr83I
https://www.instagram.com/p/COyLXfNsCyU/
https://iranintl.com/ايران/کشته-شدن-جوان-همجنسگرا-در-اهواز-به-دست-سه-مرد-خانواده-قتل-بعد-از-درج-گرایش-جنسی-روی-کارت
https://www.bbc.com/persian/iran-57027583
https://www.bbc.com/persian/iran-57027583
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خبرگزاری رکنا، خبری درباره قتل علیرضا منتشر می کند و حتی در صفحه 
اینستاگرام خود، مصاحبه ی تقطیع شده ای را با عقیل ابیات پست کرده اند. 

مسعود ابراهیمی مدیر مسئول این خبرگزاری ست که سال ها دبیر سرویس 
حوادث روزنامه ایران بوده و مهدی ابراهیمی نیز سردبیر آن است که خود 
را خبرنگار سابق حوادث در روزنامه ایران معرفی کرده. این خبرگزاری در 
بخش درباره نوشته که در حوزه اجتماعی فعالیت می کند و خبرگزاری برنا 
آن را پیشتاز در پوشش اخبار حوادث کشور می داند. گفتنی ست که امتیاز 

این خبرگزاری در دست شرکت مؤسسه نگاه تیزبین وقایع شهر است.
با این گفته، خبرگزاری رکنا می تواند یک منبع معتبر باشد اما شکلی که خبر 
را درباره علیرضا کار کرده، همجنسگراستیزانه و بر اساس اصول حرفه ای 
خبرِی جهانی نیز، غیراخالقی بوده. به این شکل که آنها علیرضا را دارای 
»نوعی بیماری اختالل جنسی« خوانده اند، حتی با وجوِد غیرحیثیتی دانستِن 

آنچه این »نوعی بیماری اختالل جنسی« نامگذاری کرده اند.
آنچه در این خبر می تواند به ما یاری برساند، بخِش پایانی آن است که 
به گزارش رسمی از طرِف نهاِد انتظامی استان اشاره می کند. رکنا گزارش 
می دهد: »روز یکشنبه بعد از طی روال قانونی و انجام معاینات پزشکی 

قانونی، جسد پسر اهوازی به خانواده اش تحویل گردید.
سرهنگ یداهلل امیری جانشین پلیس استان خوزستان در گفتگو اختصاصی 
با علی رنجکش، خبرنگار رکنا گفت: »در پی اعالم وقوع یک فقره قتل واقع 
در جاده اهواز اندیمشک نزدیک روستای جسانیه، در تاریخ 16 اردیبهشت 
ماه بالفاصله عوامل بررسی صحنه قتل پلیس آگاهی استان خوزستان به 
همراه عوامل انتظامی و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شده و پس از 
مالحظه جسد که در شانه خاکی جاده زیر سایه درختان به صورت درازکش 
افتاده بود، متوجه شدند جسد متعلق به فردی به هویت سید علی فاضلی 
مفرد فرزند سید بربین، ۲۲ ساله ،مجرد، دیپلم ،شغل آزاد بوده که توسط 
قاتل یا قاتلین از ناحیه گردن دچار بریدگی و خونریزی شده و در آن محل 

فوت کرده است .««.
در اینجا چند نکته وجود دارد. نخست، پلیس نام او را سید علی فاضلی مفرد 
می خواند. البته ممکن است در تهیه خبر، اشتباه تایپی سبب شده تا پسونِد 
منفرد به مفرد تبدیل گردد. با این حال شخصا به رکنا و منبِع رسمی اعتنا 
خواهم کرد. دوم، سن او را ۲۲ ساله می داند. سوم، چگونگی مرگ را بریدگی 

علیرضا رو ببینیم. و وقتی زنگ زدیم گوشی جواب داده نمی شد خانواده هم 
هیچ خبری نداشتیم تا زنگ زدیم و خاله شون این خبر رو بهمون داد.«

او ادامه می دهد: »خبری که به من رسید تو روز اول که من فهمیدم، خبر 
این بود. پسر خواهر علیرضا، برادر علیرضا و این که پسر عموهاش، از جانب 
فکر کنم پدرشون رفتن و علیرضا رو کشتن و )...( بعد از یک روز به پدرش 
پیام دادن علیرضا مثال فالن جا اونجاست جسدش، می خواید برید برشدارید.

که من دقیقا همین رو بهم گفتن، که گفتم االن شما کجایید، تهرانید یا 
رفتید. که من گفتم اگر تهرانید االن من پاشم بیام دم در خونتون. خیلی برام 
سخت بود چون تمام خبر رو برام توضیح دادن. خواستم برم بهم گفتن نیا 
چون امکان داره جون خودت هم در خطر باشه. امکان داره هر کسی اونجا 
باشه که جون شماها که دوستشید هم در خطر بیافته. و ما نتونستیم بریم، 

هیچ کدوممون.
که  کرده  ویدیویی تصاویری پخش  در  فارسی  بی بی سی  گفتنی ست 
می گوید محل خاکسپاری سید علیرضا فاضلی منفرد است. در این تصاویر 
از برگزاری مراسم دیده نمی شود. نه خرمایی بجامانده، نه  هیچ آثاری 
گلبرگی پرپر شده و نه گالبی بر خاک پاشیده شده. گویی او را غریبانه در 

گور خوابانده اند و رفته اند. 

https://www.rokna.net/بخش-پرونده-3/686321-قتل-علیرضا-فاضلی-در-اهواز-حیثیتی-بود-محل-دقیق-کشف-جنازه-فیلم
https://www.instagram.com/p/COt7dDwHxDG/
https://www.isna.ir/news/8406-06752/گفت-وگو-با-پيشكسوتان-عرصه-ي-خبر-مسعود-ابراهيمي-پيشكسوت-صفحه-ي
https://twitter.com/mehdi_ebrahimi_
https://www.rokna.net/صفحه-درباره-ما-50
https://www.instagram.com/p/COunzRZI7YY/
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مشخص نیست این منبع آگاه، منابع رسمی هستند و یا آشنایان و اقوام سید 
علی فاضلی منفرد اما آنچه مشخص است، قاتل یا قاتلین با برنامه قبلی 

اقدام به قتل کرده اند. 
از این جالبتر آخرین جمله در این خبر است که می گوید: »الزم به ذکراست 
بناشده که قاتل یا قاتلین پسر اهوازی توسط بزرگان طایفه تحویل پلیس 
داده شوند.« اما نمی گوید چه کسی این بنا را گذاشته، با چه هدفی و چه 

کسی آن را گفته؟
در پست اینستاگرامی بی بی سی فارسی، صحبت از تصاویر دوربین مدار 
بسته شده که هنوز منتشر نشده تا ابعاد تازه ای از این قتل به ما بدهد. 
همین طور پرسش های بسیار دیگری که تاکنون منبعی برای دسترسی 

به آن نداریم. 

اطالعاتی که منتشر نشده یا به آنها بی اعتنایی شده
اطالعاتی وجود دارد که به دالیل مختلف، یا بیان نشده یا کنشگران و 
رسانه ها نسبت به آن بی اعتنایی کرده اند. شخصا نمی توانم مسئولیت صحت 
این اخبار را برعهده بگیرم اما به دلیل اهمیت تعیین کننده آنها درباره قتل 
علیرضا، در اینجا می نویسم تا اگر فرد یا گروهی امکان اثبات آن را دارد، 

اقدام کند. 
در  اینستاگرامی )persiansunbow( در ویدیویی که  صفحه  یک  مدیر 
صفحه خودش منتشر کرده از دوستی خودش با علیرضا گفته. او سپس به 
دستگیری علیرضا توسط اطالعات سپاه که دلیل ممنوع الخروج بودن وی 

بود, اشاره می کند. 
ایشان در گفتگوی تلفنی به من گفت که علیرضا سابقه دستگیری از 
سوی اطالعات سپاه بخاطر »شاخ اینستاگرامی« بودن را داشته. علیرضا 
در گذشته با نام خودش صاحب یک اکانت اینستاگرامی 600 هزارتایی 
بوده و در آنجا ویدیویی هایی از خود منتشر کرده که اطالعات سپاه با 
هجوم به منزل ایشان، او را دستگیر کرده و بعد از چند روز بازداشت، با 
وساطت یک عضو خانواده، -احتماال دایی یا عموی او- که با نفوذ بوده، 
ایشان آزاد می شود اما اعضای فامیل او، علیرضا را بعد از دستگیری مورد 
ضرب و شتم قرار می دهند و تهدیدش می کنند تا دست از انتشار رقص 

گردن و خون ریزی اعالم کرده.
او ادامه می دهد: »پس از جمع آوری صحنه قتل به دستور بازپرس ویژه 
قتل حاضر در صحنه جسد جهت ادامه تحقیقات الزم به پزشکی قانونی 
منتقل، با تحقیقات صورت گرفته قاتل یا قاتلین شناسایی با توجه به متواری 
بودن آنان تالش در جهت دستگیری متهمین با هماهنگی مراجع قضایی 
در حال پیگیری و اقدام است.« اما او درباره گواهی فوت پزشکی قانونی 
چیزی نمی گوید. بعدتر رکنا به ما اخباری از منابعی که نام نمی برد می دهد:

»یک منبع آگاه در خصوص این خبر به رکنا گفت برادران مقتول که دریک 
شرکت به عنوان راننده کار می کردند و یک روز قبل از به قتل رسیدن 
برادرشان خودروهای شرکت را تحویل داده و خانه  هایشان را ترک کرده اند 

که دستگیری این افراد دردستور کار پلیس خوزستان قرار دارد.«

https://www.instagram.com/p/COunzRZI7YY/
https://www.instagram.com/p/COlXFX0F206/
https://www.instagram.com/persiansunbow/
https://www.instagram.com/persiansunbow/
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او بارگذاری شده است.

تحلیل خبر و نظر شخصی
اگر اطالعات موثق، غیررسمی و تایید نشده را کنار هم بگذارم، به این 
نتیجه می رسم که به عنوان یک وبالگ نویِس همجنسگرای خوزستانی در 

اینجا اضافه می کنم.
بنظرم، سید علی فاضلی منفرد در شبکه های اجتماعی بسیار فعال بوده 
و توجه های بسیار زیادی به خودش جلب کرده. بخاطر فضای کوچک و 
جمعیت جوان در منطقه، فعالیت های او مورد توجه ی اهالی روستا و یا اقوام 
و یا طایفه و یا خانواده ایشان قرار گرفته بود. اقوام یا طایفه یا خانواده ی 
ایشان از این موضوع ناراحت بوده و مردان خانواده را مسئول حل کردن 
ماجرا می داند. آنها با تهدید، ارعاب و فشارهای بسیار زیاد تالش کرده اند 
علیرضا را از خود بودن و رهایی، به زنجیر کشیده اما او در نهایت با دریافِت 
کارت معافیت خود و حِل مساله ی ممنوع الخروجی، فرصت فرار پیدا کرده 
بود. در این صورت دیگر هیچ فشاری نمی توانستند به او بیاورند و علیرضا 
به کار خودش ادامه می داد. آنها از این موضوع باخبر شدند و با هماهنگی 
یکدیگر نقشه قتل این جوان همجنسگرا را می ریزند و برای آنچه حفظ آبرو 

و حیثیت نامیده اند، آن را عملی می کنند.
با وارد کردِن واژه های قتل ناموسی و خوزستان در هر موتور جستجوگر، 
خبرهای بسیار تکان دهنده ای را می توانید بخوانید که سر بریدن و یا رگ 

گلو را زدن یکی از شیوه های معمول در آنجاست. 
خوزستان خاِک تعصب های کورکورانه است. در مناطِق دیگِر کشور که 
نقش قبیله، ایل و طایفه پررنگ است، این دست مسایل دیده می شود. در 
اینجا نکته مورد توجه قتل ناموسی یک فرد همجنسگراست که نمی دانم 
هویت جنسیتی خود را مرد معرفی می کرده یا خیر اما می دانم اجراگری های 

جنسیتی او نفرت مردان خانواده را برانگیخته بود.
در خبر برنا آمده سران طایفه گفته اند قاتل را تحویل می دهند. برای من این 
یعنی اعضای طایفه درگیر مساله بوده/هستند. نوشته شده پیش از اقدام به 
قتل، برادران ایشان از کار خود استعفا داده و خانه های خود را خالی می کنند. 
بنظرم می رسد این اتفاق در فاصله دریافت کارت کارت معافیت )که به 

و نمایِش باسن خود بردارد.
ایشان به من گفت: علیرضا ممنوع الخروج بوده و حتی این مساله را از 
دفتر پلیس+10 پیگیری می کند. او ادعا می کند پلیس+10 به علیرضا گفته 
که ممنوع الخروج است و تنها راه رفع آن گرفتن کارت معافی ست. البته 
ایشان توضیح می دهد که علیرضا به خدمت سربازی رفته بود اما دوره ی 
آموزشی را به پایان نبرده و به عنوان سرباز فراری بعدتر دستگیر می شود که 
نزد مقامات مسئول اظهار می کند نمی تواند به سربازی برگردد و مورد آزار 
قرار گرفته زیرا همجنسگراست. او از همانجا روند معافیت همجنسگرایی را 
آغاز می کند. همچنین او به من گفت علیرضا پاسپورت داشته زیرا در دوران 

تحصیل با خانواده به خارج از کشور سفر کرده بود.
وی اشاره کرد پدر علیرضا حمایت مالی خود به او را قطع کرده و عمل های 
زیبایی بر صورت و باسن او با هزینه ی دوستان و عالقه مندان اش پرداخت 

شده است. البته خالف این را سورنا در برنامه ماکیاتو اشاره می کند. 
شخصا نمی توانم صحت گفته های این دوست را تایید کنم اما جزئیاتی که او 
گفت من را به شکی برد که ممکن است این خبر درست باشد. ایشان برای 
من تصاویری فرستاد که در یک روز با علیرضا به خرید رفته، در کافه ای 

نشسته اند و در نهایت در فرودگاه او را بدرقه کرده تا به شهرش برگردد. 
اما یکی دیگر از منابع مستند ما از علیرضا که نادیده گرفته شده، اکانت 
الیکی اوست. بخاطر نوشتن این پست با این اپلیکشن آشنا شدم که بنظر 
در ایران و نزد جوانان ایرانی بسیار طرفدار پیدا کرده. علیرضا در این شبکه ی 
اجتماعی که مانند تیک تاک، بر انتشار ویدیو تمرکز دارد، فعال بوده و دو 

دسته ویدیو منتشر می کرده: کمدی و لب خوانی. 
بنظرم در ویدیوهای کمدی که تهیه کرده، با موضوع جوک های جنسی و 
مبارزه با تابوهای جنسی فعالیت کرده. نمی دانم تا پیش از انتشار خبر مرگ 
او، چه میزان بازدید کننده و دنبال کننده داشته اما بنظر می رسد او عالقه 
داشت تا بازدیدکننده بیشتری را جذب خود کند. از طرف دیگر نمی دانم 
فردی از طایفه، آشنایان، همسایگان، فامیل و یا خانواده این ویدیوها را تماشا 
کرده و یا خیر اما می دانیم منزل مادر او که به ایشان سر می زده در حاشیه 

شهر و فضای کوچکی بوده. 
از  یکی  زیرا  بود  آسانی  کار  من  برای  او  الیکی  اکانت  کردن  پیدا 
پست های اینستاگرامی اش از ویدیوهای اکانت الیکی با لوگو و شناسه 

https://www.radiozamaneh.com/43894/
https://www.radiozamaneh.com/43894/
https://likee.video/@alirezalock/
https://likee.video/@alirezalock/
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به این نتایج رسیده ام.
باری، این عزیز از دست رفته و قلب همه ی ما را اندوه ناک کرده است. 
قتل او فضای خشن و خطرناک کشور را به یاد بسیاری از اعضای جامعه 
ال جی بی تی کوییر آورده و اجازه ی نفرت پراکنی به افراد هوموفوب داده اما 
نکته جالب برای من سکوت رژیم است که عامل اصلی این سطح از نفرت 

در جامعه از افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس و کوییر ایرانی ست.
آنها می دانند علیرضاها بی آنکه انتخاب کرده باشند، نمی توانند تغییر کنند 
و ممکن است در خانه و خانواده ی آنها نیز باشند. علیرضاها می توانند پسِر 
سردار سپاه یا خواهرزاده ی یک روحانی یا فرزند شهید و قهرمانان جمهوری 
اسالمی یا نوه ی سران حکومت یا عموزاده های مسئولین امنیتی باشند. حتی 
یکی از آنها و یا متحد منطقه ای آنها، یکی از همین سلطان ها. کسی که 
رفیق آنهاست و جز خوبی و مهربانی از او چیزی ندیدند. چرا باید مساله ای 
که 50سال پیش به عنوان یک گرایش جنسی از سوی سازمان بهداشت 
جهانی معرفی شده، و نه یک اختالل یا بیماری، نفرت آنها را برانگیزد؟ 
چرا باید با نفرت پراکنی سازمان یافته شرایط قتل افرادی که دوست دارند را 

فراهم کنند؟ آیا چنین قتل هایی برای رژیم خطرناک نیست؟

معنی اجازه خروج قانونی او بوده( تا زمان قتل بوده و اظهار همجنسگرایی 
ایشان در کارت معافیت انگیزه اصلی نبوده باشد. از نگاه من اجراگری های 
جنسیتی ایشان باعث این تصمیم شده. آنها اگر مساله مالی داشتند نقشه 
را طور دیگری می ریختند و اگر مساله را به اصطالح حیثیتی نمی دانستند 
به شکل جمعی برای این قتل اقدام نمی کردند. پس این یک قتل با انگیزه 
نفرت علیه فردی با اجراگری های جنسیتی بوده. اینکه فهمیده بودند علیرضا 
خودش را یک فرد همجنسگرا معرفی کرده مساله دوم است و می تواند 
تشدید کننده باشد اما علیرضا با آرایش صورت، عمل زیبایی روی باسن و 
تعریف متفاوت از هویت جنسیتی خود، یک قربانی قتِل به اصطالح ناموسی 

شد.
بنظرم، بعدتر، خانواده با ابعاد رسانه ای، اخبار ضد و نقیضی می دهند تا باعث 
گمراهی افکار عمومی شوند و اصل خبر در اطالع رسانی اولیه وجود داشته 
که سورنا در گفتگو با رادیو رنگین کمان اظهار می کند. این نقشه با حضور 
بیش از سه نفر بوده و به خواست فرد یا افراد دیگری انجام شده. شاید آنچه 
او می گوید دقیق نیست اما سر نخی به من می دهد که با توجه به تجربه 
زیست ام در منطقه و 13سال وبالگ نویسی به عنوان یک مرد همجنسگرا 
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شاید مهمترین واکنش که بسیار خبرساز شد و با برخورد جدی رژیم جمهوری اسالمی روبرو 
شد، پست اینستاگرامِی الناز شاکردوست بود. او در پستی که بعدتر مجبور به حذف اش شد، 
تصویری از خود منتشر کرد که چتری رنگین کمانی در دست داشت. در اینجا، تلویزیوِن 

رسپینا یک گزارش کامل از این پست منتشر کرده است.

آدام لمبرت خواننده ی گروه کویین نیز با بازنشر پستی در استورِی صفحه اینستاگرام خود به 
قتل سید علی فاضلی منفرد واکنش نشان داد. 

السا فیروز آزر، بازیگر سینما، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به مرگ علیرضا فاضلی 
منفرد واکنش شدید نشان داد.

نوشافرین، خواننده ی نامدار کشور، با به اشتراک گذاشتِن خبر کشته شدِن سید علی فاضلی 

واکنش های داخلی و بین المللی به قتل علیرضا
پس از انتشار گسترده ی خبر قتل سید علی فاضلی منفرد معروف به علیرضا، افراد مشهور، به این قتل واکنش نشان 

دادند. در اینجا به مواردی که مشاهده کرده ام اشاره می کنم. 

https://www.independentpersian.com/node/147891/سیاسی-و-اجتماعی/برخورد-با-حامیان-دگرباشان؛-الناز-شاکردوست-پست-اینستاگرامش-را-حذف-کرد 
https://iranwire.com/fa/jinac/48972
https://www.youtube.com/watch?v=DQNYH7fbD5s
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ابراهیم حامدی که با نام هنری ابی مشهور است، در پستی اینستاگرامی 
او در یک ویدیو اختصاصی برای رادیو  این قتل را محکوم کرد. بعدتر 

رنگین کمان، حمایت خود را از افراد ال جی بی تی کوییر اعالم کرد.

آناهیتا نعمتی با بازنشر پسِت خبرنگار برنا درباره قتل علیرضا فاضلی، به آن 
واکنش نشان داد. 

جکی کاکس، درگ کوییِن ایرانی-کانادایی به مرگ علیرضا فاضلی منفرد 
واکنس نشان داد.

مهدی یراحی، خواننده ی به نام اهل خوزستان نیز در توییتی قتل علیرضا 
فاضلی منفرد را محکوم کرد.

در روزی که خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد منتشر شد، محراب قاسم 
خانی، فیلمنامه نویس، با انتشار یک طراحی که یادآور قتل های به اصطالح 

ناموسی ست، به خبر مرگ علیرضا فاضلی منفرد واکنش نشان داد.

شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران و فعال سیاسی، همگان را به 
حمایت از افراد ال جی بی تی کوییر دعوت کرد و با انتشار عکس علیرضا 

فاضلی منفرد، به قتل او واکنش نشان داد.

پاتریشیا آرکت، بازیگر برنده ی اسکار، در بازنشِر توییت مسیح علینژاد ، با 
قلبی شکسته این قتل را محکوم کرد.

منفرد در پست اینستاگرام اش، قتل علیرضا را باورنکردنی خواند.

دمی لواتو، خواننده ی آمریکایی نیز با بازنشر خبر در صفحه اینستاگرامی اش 
به مرگ علیرضا فاضلی منفرد واکنش نشان داد.

 دنیا مدنی، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار یک توییت قتل علیرضا را 
محکوم کرد. 

گوگوش، ابرستاره ایرانی، با بازنشر پستی از هما سرشار، به این قتل واکنش 
نشان داد.

هنگامه قاضیانی، بازیگر، در کامنتی با ایموجِی قلب سیاه، به این مرگ 
واکنش نشان داد و فاطمه گودرزی نیز ضمن محکوم کردِن این قتل، از 

جامعه همجنسگرایان ایران حمایت کرد.



۲3پرونده ویژه

شاهین نجفی، خواننده ی پیشرو، در توییتی با هشتگ علیرضا فاضلی منفرد، 
از جامعه ال جی بی تی کوییر ایرانی حمایت کرد.

 کامبیز حسینی، برنامه ساز و طنزپرداز، در صفحه اینستاگرام خود به خبر 
قتل علیرضا فاضلی منفرد واکنش نشان داد. وی همچنین در برنامه پارازیت 
و قسمتی با عنواِنِ »ما در ایران همجنسگرا نداریم«، به کشته شدِن علیرضا 

واکنش شدید نشان داد.

گفتنی ست امیر مقصودلو که با نام هنری امیر تتلو مشهور است نیز در یک 
اتاق گفتگوِی کالب هوس نیز از این اتفاق ابراز تاسف کرد.

رضا صادقی، خواننده  به نام کشور، با انشتار عکس علیرضا فاضلی منفرد و 
محکوم کردن قتل او، برای روح علیرضا آروزی آرامش کرد.

ریکی مارتین با  استوری کردِن عکس و خبر مرگ علیرضا، برای روح او 
آرزوی آرامش کرد.

سام رجبی، ورزشگاِر آزاده، به قتل علیرضا فاضلی منفرد واکنش نشان داد.

شقایق دهقان، بازیگر سینما و تلویزیون، قتل علیرضا را به شدت محکوم 
کرد و با هشتگ عشق عشق است و ایموجی رنگین کمان، به حمایت از 

اقشار ال جی بی تی کوییر پرداخت.

https://www.radiofarda.com/a/31255600.html
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 هنوز از ساق پاهای بنی امیه در می روم
 تا عشیره صدای گله ام را سر نبرد

 که چرا در اندام مردهای بالغ به ِچرا رفته اند.

 اورالندو!

 باکو هنوز از یاد من تاب می خورد
 پیچیده ام همه جا، می دانی؟

 با شش رنِگ بدخیم در سال های زیِر پوستی
 بگو با صورتی مستعار دفنم نکنند اورالندو!

 آلاقل گلوی کبودم را به دست پدرم بسپارند
 تا از تقصیر حرف های پیچیده در اندامم بگذرد.

 یک برق از من پرید و
 یک رعد به جان تو افتاد و
 شقیقه ها تا شقیه ها شلیک،

 اورالندو!

 اینجا تهران است
 با اپیدمی چراغ های چشمک زن

 و زن هایی که در من بریده اند،

اورالندو!
نیما نیا

 اورالندو!
 هنوز در من بریده ای

 و زیر طاق هاِی بیروت
 دستی را در من گرفته اند.

 در جلفا
 حرفی به دیوار می مالد و

 تمام.

 اورالندو!

 اینجا میدان »دوپاند« است
 با فاصله اجتماعی

 یک ذره مکزیک،
 یک خوشه اهواز،

 اورالندو!

 در دهانه کابل شبی میان ما
 خاک می شود

 بچگی ام را به بازی برده اند
 مردان ُقریش در حجاز.
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تا خرداد دوباره گل های بهاری باز شوند 
تا مرداد تاب بیاور! 

تا شمع هایی که برای سوگواری خریده ایم را 
روی کیک من بکاریم 

و اینبار تو فوت کنی 
تا فوتت همه را بردارد در هوا بچرخاند 

بریزد توی دریا! 
اما تو بی آنکه بخواهی رفتی 

دست در گردن مرگ انداختی 
و عکس یادگاری گرفتی.

این جهان چگونه چیزی بود علیرضا؟

چراغ ها را خاموش کرده اند 
و خون در تاریکی رنگی ندارد 

ما 
اینجای تاریخ می ایستیم 

و شمع ها را روشن میکنیم 

مهمت

دیدی که چگونه 
دست هایی که از شادی باال برده بودیم 

بر سر کوبیدیم؟ 
این جهان چگونه چیزی بود علیرضا؟ 

که از تو 
تنها لبخندهایت ماند 

به وضع گریه دار ما
و خونت قاتق نانی برای برادرانت 

بر کناره چاه!
دیدی که چشم داشتیم؟ 
دیدی که دهان داشتیم؟

دیدی که ندیدیم و نگفتیم، تا جانی در تن داشتی ؟ 
این جهان چگونه چیزی بود علیرضا؟ 
که از تو در عکس ها لبخندهایت ماند 

که می کوشند غم هایت را مخفی نگاه دارند.
#

من می گویم بلند شو، لباس هایت را بتکان 
زیر درخت های نخل لبخند بزن تا عکس یادگاری بگیریم! 

بلند شو و تاب بیاور.

برای علیرضا فاضلی منفرد 
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دهند تا این شکاف را پر کنند. شادی امین در گزارشی منتشر شده از وبسایت 
شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی می نویسد »در عین حال همه ما نقد 
های جدی به سازمان های موجود مدافع همجنسگرایان داریم و می دانیم که 
دفاع از زنان لزبین و ترانس در وهله اول از خود ما بر می آید. گفتمانی جدا از 
گفتمان مردانه رایج و غالب نیاز است.« در ادامه او از دو نظر درباره همکاری 
و یا حضور مردان همجنسگرا می نویسد: »دو نظر مطرح میشوند. یکی که بر 
برگزاری مستقل این نشست بدون حضور مردان همجنسگرا پای می فشارد 
و معتقد است هر چند ما در مبارزه با هموفوبیا در بسیاری از نکات با مردان 
همجنسگرا منافع مشترک داریم اما در عین حال در مناسبات قدرت و در 
جامعه مردساالر کنونی الزم است که زنان لزبین در ابتدا رئوس مطالبات خود 
را جمعبندی کرده و سازمانیابی خود را شکل دهند و با همجنسگرایان مرد به 
طور موردی وارد اتحاد عمل شوند. نظر دیگری که شهرزاد مدافع آن بود معتقد 
بود که ما بایستی برای این نشست نیز مردان گی را دعوت میکردیم و مبارزه 
علیه هموفوبیا با همکاری با مردان همجنسگرا گره خورده و جای آنها را در 
این نشست نیز خالی می دید. روند جلسه و فضای حاکم بر آن بر نظر اکثریت 
جمع و حضور مستقل زنان لزبین و ترانس صحه میگذارد و همکاری موردی 

با مردان همجنسگرا را نیز جزیی از برنامه های آتی خود میداند.«
در پایان این نشست، ناِم شش رنگ برای وبسایت انتخاب می شود و تحت 
تاثیر تماشای یک فیلم درباره افراد ترنس، قرار می گذارند تا در جلسه ی 

بعدی درباره این افراد نیز گفتگو کنند. 
که  می کنند  منتشر  بیانیه ای  مناسبت 17می،  به  اردیبهشت 139۲،  در 
دستاوردهای آنها در آن ذکر شده است. شش رنگ می گوید: »در جامعه 
مطالبات  ها،  رنج  کردیم  سعی  ایران،  ترنسجندرهای  و  همجنسگرایان 

پس از انتشار بیانیه خبری شش رنگ درباره قتل سید علی فاضلی منفرد 
معروف به علیرضا، جامعه همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها، کوییر ها 
رنگ  خبررسانی شش  شیوه  به  نسبت  )ال جی بی تی کوییر(،  ایرانی،  و... 
واکنش شدیدی نشان دادند و سیل انتقادات خود را روانه ی مجموعه و مدیر 
شبکه شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی، شش رنگ کردند. برخی از 
آنها در محافل خود می گفتند: شش رنگ در خوِن علیرضا نان زده تا کنایه 
به بهره برداری اقتصادی از مرگ این جوان همجنسگرای اهوازی داشته 
باشند. در اینجا تالش می کنم تا نقدهای آنها و شیوه ی شش رنگ را 

بررسی کنم.

شش رنگ کیست؟
آن طور که در صفحه درباره ما از وبسایت نوشته شده، »شش رنگ، شبکه 
لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی، با هدف افزایش آگاهی درباره حقوق 
جنسی، مبارزه با هموفوبیا )همجنسگراستیزی( و ترنس فوبیا و خشونت علیه 

زنان همجنسگرا و ترنسجندر در سال 1389 تشکیل شده است.« 
در سال 1389، دو سازمان در کانادا و چند مجموعه ی کوچک در دنیا برای 
دفاع از حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس و کوییر ایرانی فعالیت 
می کردند که عموما مردان همجنسگرا محوریت کنشگری را بر عهده داشتند. 
همین طور بدنه ی جامعه همجنسگرایاِن وبالگ نویس نیز با حضور مردان 
همجنسگرای بیشماری، مطالبه ی مرد محوری داشت. آبان ماه این سال، 17 
زِن همجنسگرا در نزدیکی شهر کلن آلمان گرد هم می آیند تا ورق را برگردانند 
و یک اجتماع منسجم از زنان لزبین برای دفاع خودشان از خودشان تشکیل 

نقد عملکرد شش رنگ در واکنش به قتل سید علی فاضلی منفرد معروف به علیرضا

این مطلب در وبالگ هویت درون منتشر شده است و در ادامه پاسخ شادی امین را خواهیم خواند. 

در اینجا با توجه به نقد شادی امین، عنوان دوم را به جای عنوان اصلی استفاده کرده ام و جمله ی 

اشاره شده به یکی از همکاران ایشان را تغییر دادم.
شایان میم

http://shabakeh.de/homo/1195/
https://6rang.org/10533/
https://6rang.org/16339/
https://6rang.org/درباره-ما/
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»شبکه« معرفی می شد اما امروز به عنوان مدیر مطرح می شود. بین مدیر 
و هماهنگ کننده ایدئولوژی بسیار متفاوتی وجود دارد. بنظرم شادی امین از 
ایده های همیاری و چپ گرایانه ی خود به ایده های سرمایه داری دگردیسی 
داشته و شیوه ی کنشگری جمعی او نیز به سلیبریتی محور شدن جهش 
یافته است. فاصله گرفتن بیش از پیش اش از بدنه ی جامعه و ارتباط صرفا 
کاری با افراد ال جی بی تی کوییِر غیر از همکاِر شش رنگ از جمله نتایج این 

چرخش نظر است. 

از انتقاد تا افترا
شش رنگ نیز از ابتدای کار خود با نقدهایی روبرو بود که با گذر زمان بسیاری 
از آنها انباشته شده است. در حقیقت شش رنگ کمتر برای پاسخ گویی 
درست به این نقدها اقدام کرده است. شاید یکی از دالیل آن شیوه ی 
نادرست در بیان برخی از انتقادات بوده و این به ضد جریان عدالت خواهی 
برای جامعه ال جی بی تی کوییر تمام شده است. اگرچه، گروهی دیگر از 
جامعه ال جی بی تی کوییر عقیده دارند که تکبر، غرور و امتیاز از جمله دالیل 

گفتمان  تسلط  دلیل  به  تاکنون  که  را  زنانه  همجنسگرایی  هستی  و 
همجنسگرایی مردانه، در حاشیه مانده بود، به متن مبارزات همجنسگرایان 

ایرانی بیاوریم.« 
در اردیبهشت 1394، در حالی که بسیاری همکاری با شش رنگ را خاتمه داده 
بودند، بخاطر پخش مستند زیر تیغ جنسیت، شادی امین و آرشام پارسی وارد 
درگیری شدند. سایت خبری خودنویس به سردبیری نیک آهنگ کوثر، آرشام 
پارسی را برای سردبیرِی ویژه روز 17می انتخاب کرد تا مطالبی در مبارزه با 
همجنسگراهراسی منتشر کند. برخی از آن مقاالت، بدون نام بردن از شادی 

امین، با نشانی دادن به شخصیت او، اتهام و افتراهایی به او وارد کرد. این به 
تشدید درگیری ها منجر شد تا در نهایت یک وبسایت به شکل منسجم علیه 
شادی امین و شادی صدر )هر دو از مدیران عدالت برای ایران( افترا افکنی 
کند. سه سال بعد در دادگاهی در تورنتو، آرشام پارسی مسول این وبسایت افترا 

معرفی شد که به تفصیل در این پست درباره آن نوشته ام. 
بنظرم، در سال های اخیر روش کنشگری شش رنگ به نوعی تغییر کرده؛ 
کننده ی  هماهنگ  عنوان  به  امین  شادی  پیش،  سال  یکی-دو  در  زیرا 

https://homosexualman.ca/2019/05/26/arsham-parsi-1/
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سرگرمی و رسانه، محبوبیت و غروری به جامعه داده که در راه رسیدن به 
حقوقشان پیشرواند.

در این بین رسانه های بین المللی فارسی که در کشورهای آزاد و متنوع 
فرهنگی برنامه سازی می کنند، مجبوراند برای نشان دادن حمایت خود و 
ادامه ی بقا در کشور ساخت برنامه، از حقوق افراد ال جی بی تی کوییر ایرانی 
نیز حمایت و نسبت به مشاهده پذیری آنها اقدام کنند. با گسترش شبکه های 
بین المللی و محبوبیت آنها نسبت به رسانه های رژیم، این رسانه ها مخاطبان 
بسیاری یافته اند. پس این برنامه ها تماشاگران بیشماری دارند و رفته رفته 
افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس و کوییر همراه  با  را  بیشتری  افراد 

می کنند.
از طرف دیگر، فراگیری شبکه های اجتماعی و برقراری ارتباط بین افراد 
ال جی بی تی کوییر با غیر از آنها، ائتالف و گروه های نامنظمی ساخته که 
در جهت براوردن حقوق افراد ال جی بی تی کوییر و مشاهده پذیری جامعه 
رنگین کمانی یاری گر بوده است. این شبکه های اجتماعی صدایی به بدنه ی 
جامعه داده است تا از تک گویی یک جمع، گروه و یا سازمان کاسته شود 
و افراد مستقل با دغدغه های برابری نیز مورد توجه ی افکار عمومی و 
رسانه های جریان اصلی قرار گیرند. در چنین شرایطی، یک موج انتقاد 
می تواند مانند سیل، جمع، گروه، تشکل، شبکه و یا هر سازمانی را با خود 

ببرد.

انباشت انتقادات
یکی از مهم ترین انتقاداتی که از سال های ابتدایی به شش رنگ گرفته 
می شود، محدودیت حضور مردان همجنسگرا در این سازمان است که در 
ابتدای تشکیِل شش رنگ، شادی امین در این باره توضیح داده و در باال 
منعکس کردم. با این حال، مساله ی »همکاری موردی با مردان همجنسگرا 
را نیز جزیی از برنامه های آتی« شش رنگ می بایست انتظار داشت که از 

نظر جامعه ی مردان همجنسگرا این امر عملی نشده است.
مردان  از  بسیاری  کنارکشیدِن  و  زمان  گذشت  با  امروز  دیگر،  از سوی 
همجنسگرا از کنشگری، محوریت فعالیت با زنان همجنسگرا یا دوجنسگرا 
است. مردان بسیار کمی در این باره فعالیت می کنند که نقش کمرنگی 

عدم پاسخ گویی آنها به بدنه ی جامعه است.
برای مثال، شفافیت مالی از مسایل بسیار مهم برای افکار عمومی جامعه 
ال جی بی تی کوییر بوده و در این راستا گامی جدی برداشته نشده است. هفت 
سال پیش در این پست به مساله شفافیت مالی برای ایرکو و ایرکر اشاره 
کردم که در واکنش ایرکو گزارش دو سال یکباری منتشر کرد اما در وبسایت 
شش رنگ هرگز چنین گزارشی ندیدم. حال آن که مدیر شش رنگ، شادی 
امین از اعضای هئیت مدیره ی سازمان ایلگا است و این سازمان در گزارش 

سالیانه خود منابع مالی و خرجی های خود را معرفی می کند. 
گرافیک سازمان ایلگا از دریافتی های مالی خودگرافیک سازمان ایلگا از 

خرجی های مالی خود
در سال 1394، وبسایِت افترا، تالش کرد با افترای پولشویی به شادی امین، 
چهره ی او را تخریب کند. آن ها تصویری از وبسایت دولتی، که در اختیار 
عموم بود، را کنار مطالب خالف واقع قرار دادند و تالش کردند ذهنیت افکار 
عمومی را تخریب کنند. این شیوه نیز همانند عدم پاسخگویی و شفاف سازی 

مالی، آسیب های جدی به جامعه ال جی بی تی کوییر ایرانی زد.  

ایران ۰۰۴۱ و جامعه ال جی بی تی کوییر ایرانی
و...  کوییر  ترنس،  دوجنسگرا،  همجنسگرا،  افراد  برای   1400 ایران 
افراد  حقوق  است.  پیش  سال های  از  متفاوت  بسیار  )ال جی بی تی کوییر( 
ال جی بی تی کوییر در کانون توجه افکار عمومی کشورهای توسعه یافته 
است. عموم افراد جامعه رنگین کمانی به دلیل تنوع فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، نژادی و اعتقادی، می توانند با گروه های به حاشیه رانده شده و 
یا تحت ستم ارتباط نزدیکی برقرار کنند. افراد ال جی بی تی کوییر عموما به 
دلیل به حاشیه رانده شدن چندگانه و یا ستم مضاعف، مظلومیِت غیرقابل 
افراد  به  قدرتمندی  همزادپنداری  حِس  جهت،  همین  به  دارند.  انکاری 
ال جی بی تی کوییر موجود است. هرچه بیشتر افراد رنگین کمانی خودشان را 
نشان دهند، این قدرت بیشتر می شود. در کشورهای پیشرفته، با گذر زمان 
و مبارزه ی مدنی، افراد جامعه ال جی بی تی کوییر مشاهده پذیری بیشتری 
داشته اند؛ پس احساسات و همزادپنداری بخش قابل توجه  از از جامعه را با 
خود همراه دارند. همین طور حضور گسترده ی افراد این جامعه در صنعت 

https://homosexualman.ca/2014/11/30/به-بهانهی-برنامه-همیاری-مالی-ایگله/
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Annual_Report_2020.pdf
https://ilga.org/node/16399
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Annual_Report_2020.pdf
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در رسانه های بین المللی دارند و یا یک مورد در دادگاه محکوم شده است. 
بنابراین، نقش شش رنگ پر رنگ تر از سایرین است و با ورودشان به مسایل 
مردان همجنسگرا، مانند گزارش سربازی و اشاره به نقض حقوق، توجه ی 

جامعه ی مردان همجنسگرا را جلب کرده اند اما همکاری نزدیکی ندارند. 
افراد  از  دفاع  برای  سازمان هایی  ال جی بی تی کوییر،  کنشگری  تاریخ  در 
همجنسگرا شکل گرفتند که بعدها برای تنوع بیشتر و پوشش گسترده، 
تغییراتی ایجاد کردند. مثال سازمان اقدام آشکار جهانی، دومین سازمان 
حقوق بشری برای دفاع از حقوق افراد ال جی بی تی کوییر، پیش تر با نام 
کمیسیون بین المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا )ایگل ِهرک( 
شناخته می شد اما پس از ۲5 سال نام خود را به اقدام آشکار جهانی تغییر داد. 
چنین اراده و نیتی در شبکه شش رنگ دیده نمی شود اما میل به فراگیری 
و رهبری جامعه در آنها بسیار است. امری که با بازکردن فضا و اعتماد به 
مردان همجنسگرا میسر می شود ولی آنها نشان داده اند هنوز آماده ی این 

امر نیستند. 

گروهی از منتقدان به موارد قلدری و تهدید نیز اشاره کردند. گفتنی ست هیچ 
مدرکی برای این منظور ندارند و گفته می شود نگرانی هایی برای بیان آن به 
شکل عمومی دارند. درک می کنم کسی که در ایران است این چنین بگوید 
اما اگر فردی در کشوری آزاد است و از تهدید و یا ارعاب در نزد دوستان خود 
سخن گفت، باید بداند که در فضا و کشور امنی زندگی می کند. او مسئول 
است برای حمایت از افرادی که در چنین فضایی نیستند، موارد را ذکر و ادله 
را منتشر کند. اگر فرد غرب نشین این چنین نکرد، این ها شایعات است و 

اتهامات برای شخص بنده پذیرفتنی نیست.
موارد دیگر انتقادات موجود است اما هیچ مطلبی به شیوه ی درست برای 
نقد شش رنگ منتشر نشده و یا شخصا ندیده ام. مثال: برای تهیه این پست، 
از سه کنشگر مستقل سوال پرسیدم که نقدهای آنها چیست تا به شکل 
ناشناس در این متن بیاورم اما هیچ کدام از آنها پاسخی به پیام ام ندادند. 
بنظر می رسد افراد از نوشتن نقد به شش رنگ ناتوان اند و اگر خالف این 
است، در بخش کامنت هر کسی می تواند نقدی بگوید و یا شش رنگ 
می تواند جواب بدهد )مواردی که به نظر بنده افترا باشد، حذف نمی شوند اما 

با هشدار و نقد در متِن کامنت باقی خواهند ماند(.

مرگ علیرضا و شش رنگ
ابتدا، خبر قتل یک جوان همجنسگرا در شبکه های اجتماعی منتشر شد و 
نیاز بود که خبرنگاران با شیوه ی دو منبع معتبر و گروه های حقوق بشری به 
شیوه های متداول برای مستندسازی نقض حقوق بشر اقدام کنند. این خبر 
احساسات بسیاری از جامعه ی پویا ال جی بی تی کوییر در شبکه های اجتماعی 
را جریحه دار کرد. واکنش ها در ابتدا بسیار احساسی بود اما با حاکم شدن 
نکات منطقی برای بررسی دقیق و راستی آزمایی خبر، »گروهی از کنشگران 
مستقل کوییر« اقدام به بررسی خبر کردند. آن ها بعدتر در توییتر اقدام به 

انتشار بیانیه ای کردند که درباره آن در پست گزارش تحلیلی نوشته ام. 
شش رنگ خبر را با یک منبع تهیه و منتشر کرد. آن منبع مدعی ست 
شریک علیرضا بوده ولی در بررسی اولیه و بعدتر بررسی دقیق و گفتگو با 
ایشان، هیچ مدرکی دال بر ارتباط عاطفی ایشان با مقتول برایم ثابت نشد. 
در متن تهیه شده، شش رنگ سال قتل را به اشتباه نوشت که نشان دیگری 

https://iran.outrightinternational.org/about-us/
https://6rang.org/16339/
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کنند و چیز دیگه ای بنویسند. حاال مثل کارت هایی که معافیت می گیرن، 
بقیه. تنها فقط به همین دلیله که این منتشر شده«. 

درواقع عقیل در این فایل صوتی اظهار می کند خودش به این قطعیت 
نرسیده که علیرضا به خاطر افشای بند مندرج در کارت معافیت به قتل 

رسیده باشد.
در گفتگوی بی بی سی فارسی با عقیل ابیات، جمال الدین موسوی از او 
می پرسد چطور هویت گرایش جنسی علیرضا افشا شده است؟ او پاسخ 
می دهد: »ممکنه همون روز سه شنبه مطلع شده باشند. حاال از چه طریقی 
دقیقا من نمی دونم این رو ولی از قبل امکانش نبوده چون اگر این رو 
می دونستند، قبال این کار رو باهاش می کردند. همون روز سه شنبه که 
داشت کارهای قبل از ایرانش رو انجام می داد، اون موقع متوجه شدند. در 
پایان این گفتگو، عقیل ابیات تایید می کند که قبال علیرضا از تهدیدات جانی 
بیم داشته است. اشاره او به فایل صوتی ست که ظاهرا در چت های ایشان 

با علیرضا دریافت شده است. 
همان طور که در پست گزارش تحلیلی نوشتم، علیرضا به خدمت سربازی 
رفته بود اما به دلیل آزارهایی که دیده بود، آموزشی را رها می کند. بعدتر به 
عنوان سرباز فراری دستگیر می شود و اظهار می کند همجنسگراست و از 
آنجا روند معافیت همجنسگرایی او آغاز می شود. به همین دلیل او تا دریافت 
کارت، ممنوع الخروج بوده و برای رفتن نیاز به آن داشته است. از فایل های 
صوتی نیز مشخص است تهدید به مرگ شده و رفتن او تیر خالص به آنچه 

آبروی خانواده، فامیل و طایفه می خوانند بوده است.
درباره  فایل صوتی از علیرضا که  این  با پخش  اینترنشنال  ایران  شبکه 
حمایت پدر خود نسبت به تهدیدات جانی فامیل پدری می گوید، گفتگویی 
با شادی امین، مدیر شبکه شش رنگ، انجام می دهد. در این گفتگو شادی 
امین تحلیل و بررسی درباره تهدیدات ندارد اما به معافیت همجنسگرایی و 
بخش 5، بند 7 اشاره می کند که در سایت نظام وظیفه »هوموسکشوالیتی« 
-فارسی نویسِی اصالح گرایش جنسی صرفا به همجنس در انگلیسی 
)Homosexuality(- در آین نامه آورده شده. منتقدان می گویند، شبکه زنان 
لزبین در معرفی معافیت همجنسگرایی مردان و بخش و بند مورد نظر به 
جامعه ایرانی بسیار موفق عمل کرده و این امر افراد دارای کارت معافیت را 

در خطر بیشتری قرار داده است.

در کم دقتی در تهیه خبر است. عموما عجله در انتشار سبب چنین رویدادی 
می شود.  پرسش اینجاست که چرا باید دقت و درستی خبر فدای سرعت 
انتشار از سوی این شبکه ی مدعی پژوهش شود؟ به ویژه که مدیر آن، در 
نقد 1500 تصویر می گوید آنگونه کار نمی کند و نیاز به بررسی درست دارد.

متن خبِر شش رنگ 8۲5 کلمه دارد که 593 کلمه به معافیت سربازی، 
گزارش شش رنگ در این مورد و مسولیت پذیری جامعه و رسانه نسبت به 
خشونت علیه افراد ال جی بی تی کوییر اختصاص پیدا کرده است. عنوان این 
چنین است: »قتل جوان همجنسگرای اهوازی در پی آشکار شدن گرایش 
جنسی اش در کارت معافیت سربازی«. شش رنگ علت قتل را در چند 
ساعت پس از انتشار گسترده خبر در شبکه های اجتماعی و گفتگو با تنها 
منبع شان، عقیل ابیات، افشای هویِت گرایش جنسی مقتول به واسطه ی 
بند و بخشی می داند که می گوید: »بند 7: کژخوئیهایي که مغایر  درِج 
شئونات اجتماعي و نظامي )از جمله انحرافات جنسي و هموسکسوالیتي 
( باشد : شش ماه معاف موقت. تبصره: پس از شش ماه در صورت اثبات 
در مراکز درماني ن.م. : معاف دائم«. پرسشی دیگر طرح می شود: چگونه 

قاتلین به کارت معافیت دسترسی پیدا کرده اند؟
دوست علیرضا به من گفت که مادر علیرضا یکی از چهار زنی ست که 
پدر علیرضا با او ازدواج کرده و بعد طالق گرفته اند. علیرضا تنها فرزند 
مادرش بود. مادر علیرضا در خانه ای با یکی دیگر از زنان پدرش زندگی 
می کرد که نشانی آن برای دریافت کارت پایان خدمت به سازمان نظام 
وظیفه ارسال شده بود. برادر ناتنی او در خانه ای دیگر زندگی می کرده و 
آنها به دلیل مشکالت خانوادگی، به خانه ی یکدیگر رفت و آمد نداشته اند. 
مشخص نیست چگونه برادر ناتنی به کارت دسترسی پیدا کرده، بند و 
بخش را در اینترنت جستجو و با خواندِن هوموسکشوالیتی در توضیحات، 

به همجنسگرایی او پی برده و تصمیم گرفته نقشه ی قتل را عملی کند. 
منبع این دریافت، عقیل ابیات است که بعدتر در گروه تلگرامی خود، فایل 
صوتی را منتشر می کند و می گوید: »ببین دوست عزیز من توی بی بی سی 
که مصاحبه کردم ]...[ به این اشاره نکردم که روی کارتش نوشتن ]...[ اما 
چون من این رو به شادی امین گفتم که ممکنه ]...[ از این طریق باشه، 
اون این رو خبرسانی کرد. تنها بخاطر این که یک فشاری به روی جمهوری 
اسالمی بیارن که کارت ها رو عوض کنند و این ماده و بخشش رو پاک 

https://www.youtube.com/watch?v=BZkrIrlwtwo
https://www.youtube.com/watch?v=PQ6YTEFzqDU
https://twitter.com/rezvanehmh/status/1391653581175001089
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خودش پاکت را دریافت کرده و بالفاصله در یک تماس گروهی با گروِه 
دوستان اش، آن را نشان داده و اظهار خوشحالی کرده است. 

بر این اساس منتقدان عقیده دارند، علت اصلی مرگ علیرضا، اطالعات 
مندرج بر روی کارت معافیت او نبوده است. با این حال، گروهی از فعاالن 
کوییر در بیانیه ای گفته اند علیرضا به ضرب گلوله کشته شده و دلیل قتل او 
اختالفات خانوادگی بوده است. البته آنها اشاره کرده اند که »قابل ذکر است 
که در سال های گذشته و در موارد مشابه، نزدیکان و خانواده قربانیان به 
دلیل فشارهای اجتماعی و حکومتی از گفتن حقیقت سرباز زده اند.« با این 
حال مساله گلوله نادرست است و منبع آنها نیز بی اعتبار بشمار می رود زیرا 
مادر علیرضا و معاونت انتظامی استان می گویند بریدگی گلوی علیرضا علت 

مرگ است.

واکنش رسمی مقامات
تا کنون هیچ مقام رسمی از سوی دولت و یا دادگستری در این باره واکنشی 
نشان نداده است. با وجود واکنش گسترده از سوی هنرمندانی مانند رضا 
صادقی، الناز شاکردوست، شقایق دهقان، فاطمه گودرزی، هنگامه قاضیانی، 
محراب قاسم خوانی و بسیاری دیگر در داخل کشور و همین طور بخش 
قابل توجه ای از مردم در شبکه های اجتماعی، مقامات ترجیح داده اند سکوت 

بعدتر این شبکه تلویزیونی در برنامه چشم انداز، گفتگویی با عقیل ابیات 
می کند. سیما ثابت، مجری برنامه، از عقیل سوال های چالشی می پرسد. او 
می پرسد: در تماس تلفنی قاتلین با مادر علیرضا، آیا دلیل قتل را گفته اند؟ 
عقیل ابیات پاسخ می دهد: »هنوز ]...[ اطالع درستی نداریم و بازرسی هایی 
انجام نشده چون هنوز قاتل دستگیر نشدن. دقیقا چرا و انگیزشون چه 
چیزی بود، هنوز مشخص نیست.« بعد سیما ثابت می رسد: چرا می گویند 
بر اساس اطالعاتی که روی کارت معافیت سربازی او بوده آنها مطلع شدند 
او دگرباش است و دست به قتل او زدند؟ این صحبتی ست که از صبح تا 
حاال که خبرش مطرح شده به طور گسترده خیلی زیاد گفته شده. من فکر 
میکنم در مصاحبه های گذشته خود شما هم این را مطرح کردید.  عقیل 
پاسخ می دهد: »بله، این یک ]...[ امکان هست. چون ایشون با من تماس 
گرفتند و گفتند قبل از اینکه من پاکت حاوی کارت پایان خدمتم را باز کنم، 
حس کردم پاکتم باز شده و بعد چسبونده شده. به همین دلیل فکر کردم 
این اتفاق باعث شده برادرشون پاکت رو بازکرده باشند و متوجه گرایش 

جنسیشون شده باشند. 
ابیات از چنین احتمالی نه در مصاحبه ی با  این در حالی ست که عقیل 
بی بی سی صحبت می کند و نه در آن فایل صوتی که بنظر پس از این 
مصاحبه ضبط شده است. مهم تر از آن، دوست علیرضا به من گفت، علیرضا 

https://twitter.com/nimnia11/status/1390764051731566593?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1390764051731566593|twgr^|twcon^s1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhomosexualman.ca%2Fcategory%2FD8AAD8ADD984DB8CD984DB8C%2F
https://homosexualman.ca/2021/07/22/واکنشهای-داخلی-و-بینالمللی-به-قتل-س/
https://www.youtube.com/watch?v=bGooBNhty20&t=949s
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پژوهشی دارد، این چنین نکرده است؟ آیا این همه بی دقتی و یا رعایت 
نکردن اصول، پژوهش های آن ها را زیر سوال نمی برد؟

در  »برخی  می نویسد:  حرفه ای  غیر  رویکردی  با  رنگ  شش  بعدتر 
مصاحبه ای با شبکه ایران اینترنشنال، سعی در القای تردید در صحت 
اطالع رسانی شش رنگ داشتند و ادعا کردند »فعالین تایید می کنند که 
)علیرضا( تا حدودی گلوله خورده«!!! این افراد “مستقل” امروز با گزارش 
پلیس باید از نحوه قتل فجیع علیرضا و دقت خبر شش رنگ آگاه شده 
باشند.« این در حالی ست که شش رنگ هیچ دلیل قانع کننده ای برای 
انگیزه اصلی قتل که افشای هویت گرایش جنسی علیرضا بر روی کارت 
دستگیر  قاتلین  نوشته اند  اولیه  خبر  در  همین طور  ندارد.  بوده  معافیت 
شده اند که در همین خبر خودشان با توضیح تکذیب می کنند که گواهی 

دیگر بر کامل نبودن خبر دارد.

چرا در انتشار خبر تعجیل شد؟
ابتدا نیما نیا، نقاش و کنشگر کوییر، در توییتی این خبر را منتشر کرد 
و نوشت: »به زودی اطالعاتی دقیق تر مبنی بر صحت خبر منتشر خواهد 
شد؛ هرچند هنوز امیدواریم که خبر صحیح نباشد«. پس از آن شش رنگ 
خبر را منتشر کرد و گروهی از کنشگران نسبت به انتشار خبری که تایید 
نهایی نشده و منبع دومی ندارد، اعتراض کردند. یکی از کنشگران که بنظر 
می رسد از اعضای شش رنگ باشد )به طور رسمی در وبسایت نیاورده اند( 

کنند. تنها یک مقام انتظامی در گقتگو با رکنا آن را تایید کرده که پیشتر 
در پست گزارش تحیلی آن را بازنشر کردم و به تحلیل گذاشته ام. 

شش رنگ نیز خبری از ساعد نیوز را با این تیتر منتشر کرده: »جانشین 
پلیس استان خوزستان: »علی فاضلی منفرد، از طریق بریدگی گردن به قتل 
رسیده است«. و در توضیح می نویسد: »علت مرگ علی فاضلی منفرد، جوان 
همجنسگرای عرب، معروف به علیرضا، بریدن سر از ناحیه گردن توسط 
قاتل یا قاتلین بوده است.« در اینجا وارد جزئیاتی می شوم که خواندنش 

ممکن است برای برخی از مخاطبان دشوار باشد. 
بریدن سر از ناحیه گردن معنی جدا سازی سر از گردن دارد و بریدگی 
از ناحیه گردن، معنی گلو بریدن می دهد. این چنین نوشتن خواننده را به 

گمراهی می کشاند. به راستی چرا؟
همچنین، شش رنگ در نقل قول امانت داری را رعایت نمی کند. برای مثال 
در خبر رکنا که ساعد نیوز از آن نقل کرده و شش رنگ به اشتراک گذاشته، 
سرهنگ یداهلل امیری فامیلی علیرضا را فاضلی مفرد می نامد. در پست 
گزارش تحلیلی نوشتم ممکن است این یک اشتباه تایپی باشد و راه چاره 
تماس با خبرنگار، سرویس خبری و یا روابط عمومی رکنا برای پیدا کردن 
اصل ماجراست. یک راه دیگر گفتگو با دوستان او و یا پیدا کردن اعالمیه 
علیرضاست. بر اساس نوشته ی روی سنگ قبر علیرضا، نام فامیل او فاضلی 
منفرد است و احتماال در تهیه خبر، رکنا اشتباه تایپی داشته و حرف نون جا 
مانده است اما در نقل قول باید امانت داری شود. چرا شش رنگ که ادعای 

https://twitter.com/nimnia11/status/1390480225037869057
https://homosexualman.ca/2021/05/15/گزارش-تحلیلی-درباره-قتل-یک-فرد-همجنسگر/
https://6rang.org/16415/
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مطلبی منتشر کند. در این زمینه با فردی که که با هرانا کار می کند در ارتباط 
بودم تا منبع خبری معتبری به رسانه های جریان اصلی خارج کشور داده شود؛ 
زیرا بدون چنین منبعی پوشش گسترده ی این خبر ناممکن بنظرم می رسید. 
در این فاصله شش رنگ خبر را کار کرد. شیوه اطالع رسانی خبر، همه ی 
ما را شوکه کرده بود زیرا افشای هویت گرایش جنسی فرد بخاطر کارت 
معافی از سوی افرادی چون من که تجربه ی زیست همجنسگرای مردانه 
با معافیت همجنسگرایی را دارند بسیار سخت به نظر می رسید. به ویژه که 
خبر دستگیری قاتلین به سرعت و دقت تکذیب شد و در صادق بودن 
منبع خبر -به دلیل اظهارات پیشین در جامعه ال جی بی تی کوییر پناهنده در 
ترکیه، زیر سوال رفتن ادعای ارتباط عاطفی ایشان از سوی دوستان نزدیک 

علیرضا و ناتوانی این فرد در رد تناقضات- تردیدهای بسیاری بود. 
با این حال، بنظرم بی بی سی فارسی راه درستی را در این زمینه پی گیری کرد 
و با پخش فایل صوتی از علیرضا، گفتگو با دوست علیرضا و اشاره به بیانات 
عقیل ابیات، که گفتند با مقتول در ارتباط بوده، انگیزه ی به اصالح ناموسی 
قتل را نشان دادند. آنها به مساله خشونت علیه افراد ال جی بی تی کوییر 

پرداختند و به نوعی از پایمال شدن خون علیرضا جلوگیری کردند.
بنیاد برومند، کمپین حقوق بشر در ایران، عدالت برای ایران، کانون مدافعان 
حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر و یا نهاد حقوق بشری ایرانی یا بین المللی به 
موضوع علیرضا نپرداختند و تنها توییتر سازمان عفو بین الملل به این موضوع 
واکنش نشان داد که هرانا با ترجمه ی آن دراین باره نوشت: »علیرضا فاضلی 
منفرد، جوان همجنسگرای اهوازی در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1400 توسط 
چند مرد دیگر که گفته می شود از بستگان او بوده اند به قتل رسید. بر اساس 
گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی و توسط برخی فعاالن این 

حوزه، قتل او به دلیل بیان گرایش جنسی او صورت گرفته است.« 
هرانا در پاراگراف بعدی توضیح می دهد: »هرچند این نخستین بار نیست 
که فردی به دلیل بیان گرایش جنسی خود توسط نزدیکانش به قتل رسیده 
و یا با آزار و اذیت مواجه می شود با این حال برخی منابع محلی طی 
روزهای اخیر نظرات ضد و نقیضی در خصوص علت قتل این شهروند از 
جمله »اختالفات مالی خانوادگی« را مطرح کرده اند.« این در حالی ست که 

مشخص نیست آن منابع محلی چه کسانی هستند.
اگر منابع مورد اشاره، همان منابع کنشگران مستقل است، آنها نیز گفته 

در توییتر نوشت: »کجای کارید شما؟ دنیا براتون چیه؟ مسابقه است؟ تمام 
مدال ها مال شما!«. منتقدان در پاسخ می گفتند بنظر شش رنگ برای مرجع 
خبر بودن، در انتشار عجله کرده است و ملیکا زر این اتهام را به آنها وارد 
می کرد. فضا در توییتِر رنگین کمانی به شکلی بود که بیشتر از خشم از 
نفرت پراکنی رژیم، قتل جوان همجنسگرا و یا مبارزه با همجنسگراستیزی، 
بخش قابل توجه ی کاربران آشکارا همجنسگرای توییتر به نقد جدی شش 

رنگ پرداختند. 
را منتشر  به خبر قتل علیرضا  بین المللی  بعدتر واکنش های  شش رنگ 
کرد که به مواردی اشاره می شد که به نقل از این شبکه منتشر شده بود. 
آیا می شود از این نتیجه گرفت که شش رنگ با چنین کاری تالش کرده 
گوی سبقت را در خبررسانی از دیگران بگیرد؟ آیا می توانیم بگویم به دنبال 
مدال بوده و انگیزه های گروهی در برخورد با مرگ علیرضا داشته؟ اگر شش 
رنگ منتشر نمی کرد چه می شد؟ آیا بی بی سی فارسی حاضر بود در بخش 
خبری خود به این موضوع اشاره کند؟ آیا شبکه های بین المللی واکنش نشان 
می دادند؟ رسانه های انگلیسی جهانی چگونه و از چه منبعی واکنش نشان 
می دادند؟ آیا همجنسگرایان مرد برای داشتن رسانه ی خود و یا افراد مخالف 
شش رنگ برای داشتن صدای متفاوت تالش کرده اند؟ چرا خبرگزاری ها و 
تشکل های حقوق بشر سکوت کردند؟ آیا شش رنگ به پایمان نشدن خون 
علیرضا کمک کرد یا کنشگران و سازمان هایی که سکوت کردند و یا قتل 

علیرضا را جور دیگری دیدند؟

بشری  حقوق  نهادهای  و  هرانا  سکوت  درباره ی 

ایرانی-فارسی
کار یک سازمان حقوق بشری یا خبرگزاری حقوق بشری این است که در 
شرایط غیرانسانی و دردآور، به دنبال مستندسازی و درستی خبر باشد. این 
امر مطالبه ی حق خواهی، جلوگیری از بروز دوباره فاجعه و التیام بازماندگان 
را به بار می آورد. اما با گذشت چند ماه از قتل علیرضا، آیا این نهادهای 
مدعی حقوق بشر در مستندسازی یا خبررسانی برای گلوی بریده ی علیرضا 

گامی برداشته اند؟
شخصا انتظار داشتم خبرگزاری حقوق بشری ایران، هرانا درباره قتل علیرضا 

https://www.hra-news.org/
https://twitter.com/melikazarr/status/1390793793734127621
https://6rang.org/16838/
https://6rang.org/16838/
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معافیت با گزارش معافیت خود، به دنبال پروموت یا ترویج خودشان بوده 
و به خون ریخته شده توجه چندانی نداشته است. این منتقدان عقیده دارند 
هدف نهایی شش رنگ گرفتن کمک های مالی بیشتر بوده است. برخی از 
این منتقدان به تندی به نقد شش رنگ پرداخته اند و این عمل را نان زدن 

در خون علیرضا نام نهادند. 

گزارش شش رنگ از معافیت همجنسگرایی چیست؟
تاریخ ۲8  به  گزارشی  ایرانی،  ترنس جندر  و  زنان همجنسگرا  شبکه ی 
اردیبهشت 1395 با عنوان »اعتراف گیری از مردان همجنس گرا، شرط 
صدور کارت معافیت از سربازی« منتشر کرد. شش رنگ در این گزارش 
خبر از تغییرات در آین نامه های معافیت از خدمت اجباری داد و اظهار کرد 
سازمان نظام وظیفه با برخوردی پلیسی به دنبال اعتراف گیری از افرادی ست 
که این شبکه همجنسگرا نامید. در این گزارش هویِت مرد دوجنسگرایی که 
کشش جنسی به همجنس دارد و برای معافیت اقدام می کند، نادیده گرفته 
شده و هیچ گزارشی از این گروه افراد ال جی بی تی کوییر نوشته نشده است. 

شش رنگ ادعا کرده با هشت مرد همجنسگرای مقیم ایران مصاحبه ای 
مفصل داشته و مشخص نیست چطور این افراد انتخاب شدند. همچنین 
مشخص نیست این هشت نفر از کدام شهر یا استان اقدام کردند. معلوم 
نیست شش رنگ در این مورد همکاری با کنشگران همجنسگرای مرد 
داشته و یا تنها با چند نفر به گفته خودشان شهروند همجنسگرای ایرانی 
گفتگو کرده اند. از سوی دیگر، با هیچ فرد ترنسی در این گزارش گفتگو 
نکردند و مشخص است آنها درباره معافیت ترنس اطالعات کافی را ندارند؛ 
زیرا از سال 88 افراد ترنس بر اساس ماده 39، بند 46 معافیت از خدمت 

وظیفه شده اند. موصوعی که در این گزارش با آن اشاره نشده است. 
نه سال پیش در مجله اقلیت در اینباره توضیح دادم »در ماده 39 آمده: 
»مشموالن مبتالء به بیماریها دستگاه ادراري تناسلي با توجه به نوع بیماري 
که به آن مبتال مي باشند از معافیتهاي مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده 
خواهند نمود« و بند 46 مشخصا اشاره می کند »دو جنسي معاف دائم« 
در گزارش نوشته شده »به بیان دیگر، آیین نامه جدید که در سال 1393 
تصویب و در نزدیک به دو سال گذشته به تدریج اجرایی شده است، دو 

بودند علیرضا با گلوله کشته شده. موضوعی که از طریق دو منبع مادر 
علیرضا و معاونت انتظامی استان رد شده است. بنظر می رسد هرانا هیچ 
اقدامی برای برقراری ارتباط با دوستان نزدیک علیرضا نکرده و حتی تالش 
نداشته خودش با مادر علیرضا تماس بگیرد. چرا؟ آیا جان علیرضا مهم نبود؟ 
آیا مساله ی یک فرد همجنسگرا آنقدر اهمیت ندارد که آنها برای ارتباط با 
مادر علیرضا تاکنون تالش نکردند؟ آیا اختالف نظر با شادی امین یا شش 
رنگ باعث چنین کاری شده است؟ آیا شیوه ی بی بی سی فارسی و استناد 
به آن یاری گر نبود؟ اگر شش رنگ این خبر را به این شکل کار نمی کرد، آیا 

خون علیرضا توسط این مدعیان حقوق بشر پایمال نمی شد؟
پس انگیزه قاتلین علیرضا چه بوده؟

مسئله اختالف مالی در حالی طرح می شود که پدر علیرضا در قید حیات 
است. دوستان علیرضا می گویند مدت ها بود علیرضا حمایت مالی نمی شد 
و هزینه های زندگی و عمل های زیبایی اش را دوستانش در داخل و خارج 
کشور پرداخت کرده اند. خود علیرضا در فایل صوتی می گوید پدرش سوی 
افرادی که تهدید به قتل کرده اند را گرفته بود. علیرضا در این فایل از 
»فامیل پدری« استفاده می کند. آیا با این گزارش ها می توان گفت مساله 

مالی بوده؟
از طرفی، چرا برای مسئله مالی گردن بریده اند؟ شیوه ای که در قتل های به 
اصطالح ناموسی در خوزستان گزارش می شود. چرا باید خانه های خود را 
خالی کنند، و در تماسی اعتراف کنند آنها این چنین کرده اند؟ چه افتخاری 
در چنین کاری بوده است؟ آیا نمی توانستند با آن نیسان آبی که علیرضا را 

ربودند، او را زیر کنند و مانند یک تصادف جلوه دهند؟ 
بیان  آرایش کردن می گوید و  به  از عالقه اش  در فایل صوتی، علیرضا 
جنسیتی یا اجراگری جنسیتی خود که موانعی از جمله تهدید جانی برای 
او داشته است. به عنوان یک مرد همجنسگرای خوزستانی می توانم به 
راحتی با این موضوع ارتباط برقرار کنم و علیرضا را درک کنم و بنظرم 
می رسد، زنان همجنسگرا در شبکه شش رنگ و گروهی از کنشگران 
کوییر نیز می توانند این چنین ببینند. با این همه چرا شش رنگ معافیت 

همجنسگرایی را دلیل افشای گرایش جنسی و قتل معرفی کرده است؟
منتقدان می گویند شش رنگ به دنبال ارائه کار سازمانی خود و معرفی 
برند خود بوده و به نوعی با برقراری رابطه بین قتل علیرضا با معافیت و 

https://6rang.org/10862/
http://aghaliat.blogspot.com/2013/02/blog-post_7.html
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می رسد تیتر خبر و گرافیک تهیه شده به شیوه ی مجالت اخبار حوادث و با 
محوریت کارت معافیت تهیه شده و این از شبکه ای که خود را در زمینه ی 

پژوهش پیشرو می داند بعید بنظر می رسد.  
در متن نیز رویکرد حرفه ای کمتر دیده می شود. برای مثال، در خبر قتل 
علیرضا، استناد نکردن به منبع دوم و تعجیل در انتشار خبر و اظهار علت 
مرگ بدون ادله کافی و روشن و رها کردن ابهامات و اطالع ندادن نسبت 

به ابهامات از جمله شواهد حاکم بر این ادعاست. 

نتیجه گیری
بنظرم شش رنگ در مساله قتل علیرضا بیشتر به کار سازمانی خود توجه 
داشته و بدون دلیل قانع کننده، مساله کارت معافیت و افشای هویت گرایش 
جنسی علیرضا را طرح کرده است. آنها بررسی درستی نکردند، راستی آزمایی 
صحبت های عقیل ابیات را پیش نگرفتند و درباره این فرد تحقیقی نداشتند. 
فایل صوتی از علیرضا که از تهدیدات خبر می داد را در تعجیل مشهود برای 
انتشار خبر از دست داده اند و در ادامه که تیم کاربلد بی بی سی فارسی به آن 
دست پیدا کرد، هیچ واکنش درستی به آن ندادند. این که این عمل برای 
افزایش شانس شبکه در گرفتن کمک مالی بوده، نیت خوانی ست و به دور 
از اخالق است تا این چنین گفت اما افکار عمومی جامعه ال جی بی تی کوییر 
اینگونه احساس کرده اند و باید شش رنگ به دنبال ترمیم بی اعتمادی 

حاصل از عملکرد غیرحرفه ای خودش باشد. 
از طرف دیگر، افشای گسترده ی بخش و بند مندرج در رسانه ها، مردان 
همجنسگرای دارای معافیت را درخطر بیشتری انداخته است. برای مثال: 
من در سال 1389 معافیت همجنسگرایی گرفتم که در آن زمان ماده و بند 
دیگری روی کارتم مندرج شد. برای ثبت نام در یک آموزشگاه اقدام کردم و 
بدون پرسش از کارتم کپی گرفتند و در فایل ذخیره کردند. همین طور برای 
گرفتن گواهی نامه اقدام کردم که بدون پرسش و پاسخی آن را به آموزشگاه 
رانندگی دادم تا از آن کپی بگیرد. حاال با بیان بخش و بند در رسانه های 
بین المللی، هر فردی که به این رسانه های فراگیر دسترسی دارد، می داند 
بخش 5 و ماده 7 چیست حال آنکه نمی داند بند 8 یا 6 چه می تواند باشد. 
این شیوه ی بیان بی احتیاطی و غیرمسوالنه بوده و بنظرم از عدم همکاری 

ویژگی دارد: یکی اینکه همجنس گرایی را از ترنسجندریسم جدا می کند 
و دیگر آن که ترنسجندریسم را از زمره انحرافات اخالقی بیرون می آورد 
و معافیت دائم را بدون روند شش ماهه معافیت موقت برای آن در نظر 

می گیرد.«
به گزارش بی بی سی فارسی، حسن موسوی چلک، مدیرکل وقت دفتر 
آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی در این باره به خبرگزاری فارس گفته 
بود»به گفته آقای موسوی چلک، طی دو سال گذشته بررسی هایی به عمل 
آمده و رایزنی هایی با سازمان نظام وظیفه ایران صورت گرفته است و در 
نتیجه از این پس ممکن است این افراد با کدهای مربوط به اختالل غدد و 

یا دیابت معاف شوند.«. ظاهرا منظور آقای موسوی ماده39 و بند46 بوده.
وبسایت شش رنگ

وبسایت شش رنگ
از سوی دیگر، وقتی به گرافیک وبسایت شش رنگ نگاه می کنم، ارتباط 
بصری بین این وبسایت و مجله های زرد می بینم. برای مثال تصویری که 
برای انتشار قتل علیرضا درنظر گرفته شده، گرافیکی با خون و فونت های 
بزرگ است و کارت معافیتی که از یک کیف پول با خون بیرون آمده. بنظر 

https://www.bbc.com/persian/iran/2010/01/100106_l07_transsexual_iran_sarbazi_armyexemption
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که هرچه می تواند باشد، با معرفی بیش از پیش بخش و بند مربوط به 
معافی، جامعه ی هوموفوب ایران را نسبت به این اعداد روی کارت معافیت 

شرطی کرد.
سال روز خروج همجنسگرایی از لیست بیماری ها سازمان بهداشت جهانی 
در مبارزه علیه همجنسگراهراسی/ستیزی بسیار اهمیت دارد.  برای من 
می   17 از  زیرا  ملی ست  جشن  مانند  همجنسگرا،  فرد  یک  عنوان  به 
1990، این روز به عنوان روز جهانی مباره با همجنسگراهراسی و بعدتر 
دوجنسگراهراسی و ترنس هراسی )آیداهوت( نام گذاری شده است. این گونه 
پاسخ گویی های افرادی مانند مینا خانی دررسانه های جریان اصلی و نبودن 
دغدغه هایشان،  بیان  برای  خود  زیست  تجربه ی  با  همجنسگرا  مردان 
ناامیدی و دلسردی در بین افکار عمومی مردان همجنسگرای ایرانی به 
وجود آورده است. با شیوه های تخریبی و جمله های شخصی برای نقد 
افراد بسیار مخالفم، با این حال نداشتن اشراف به اصل موضوع و برجسته 
کردن کار شش رنگ، دردی از دوای جامعه همجنسگرایان، دوجنسگرایان، 

ترنس ها، کوییرها و... ایرانی دوا نمی کند. 
ضمن این که با بی اعتمادی جامعه ال جی بی تی کوییر ایرانی به آنها، حتی 
آن چند مورد استفاده و ارتباط صرفا کاری با افراِد خارج از شش رنگ را 
نیز از دست داده اند. درواقع بیشترین آسیب را شش رنگ با اقدام اشتباه 
ال جی بی تی کوییر  به جامعه  اما ضرر دیگر  وارد کرده  به خودش  خود، 
ایرانی آمده که منفعالنه، اجازه ی چنین اقداماتی را داده است. به راستی 

از ماست که بر ماست.

درست با مردان همجنسگرا می آید. وعده ای که شش رنگ در سال 1389 
آن را در ابتدای راه داده بود اما هرگز به شکل درست عملی نکرد.

و  بین المللی  رسانه های  نزد  رنگ  شش  به  اعتماد  دیگر  سوی  از 
در  فردا  رادیو  مثال  برای  است.  بشری خدشه دار شده  کنشگران حقوق 
تیتری نوشت »»بازداشت سه نفر« به اتهام قتل یک همجنسگرا در اهواز« 
اما می دانیم که این خبر به سرعت تکذیب شد. حاال رادیو فردا به خبری 
استناد کرده و تیتری را انتخاب کرده که اصال درست نیست. در متن خبر 
نیز شش رنگ ننوشته بود اطالعات تکمیلی منتشر خواهد شد. به خودی 
خود بیان اخباری که تایید نشده و اشتباه است از اعتبار گوینده کم می کند 
و شش رنگ با این کار به ضد خود تبدیل شد. حاال شبکه های خبری و 
خبرگزاری هایی که ممکن است بخاطر سلیبریتی بودِن شادی امین، به 
شش رنگ توجه کنند، دیگر با تردید به اخبار منتشر شده از سوی وبسایت 
شش رنگ توجه خواهند داشت. همین طور،  پژوهش های آنها نیز توسط 

خودشان کم اعتبار شده است.
در مورد دیگری، مینا خانی -که با کپشن تهیه کننده ی شش رنگ در 
برنامه چشم انداز حضور داشت )نمی توانیم اطالعات اعضای این شبکه را 
در وبسایت آنها پیدا کنیم(- نتوانست به درستی اشتباه مهمان دیگر برنامه، 
حسین قاضیان، را درباره تاریخ خروج همجنسگرایی از لیست بیماری های 
سازمان ملل تشخیص دهد-دقیقه 19:5۲- ولی آنقدر حضور ذهن داشت 
که در نوبت خود دو تذکر درباره گزارش های شش رنگ بگوید -حال آنکه 
تذکر اولی بی جا بود و دومی نیز بدون اشاره به کژخویی و انحراف جنسی 

https://www.radiofarda.com/a/31244099.html
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مهم است؟ هر کس که ذره ای از کار روزنامه نگاری بداند، بر اهمیت تیتر 
در جهت دهی به ذهن خواننده آگاه است.  اگرچه او در انتهای مطلب بسیار 
طوالنی اش نتیجه می گیرد »این که این عمل برای افزایش شانس شبکه 
در گرفتن کمک مالی بوده، نیت خوانی ست و به دور از اخالق است تا این 
چنین گفت...«۲ ، اما در انتخاب تیتر نتوانسته از چنین نیت خوانی فاصله الزم 
را ایجاد و به فرهنگ سازی در زمینه نقد توجه کافی مبذول دارد. در واقع  و 
در دنیایی که حوصله افراد برای خواندن مطلب از دو تا سه دقیقه خواندن 
پست های اینستاگرامی فراتر نمی رود، انتخاب چنین تیتری هیزمی دیگر بر 
آن نیت خوانی های به دور از اخالق است. آنچه من به عنوان »گفتمان نقد 

برای نقد گفتمان غالب« تشویق می کنم.

دوم. خبررسانی شش رنگ درباره قتل علیرضا
اصل نکته ادعایی متن شایان این است که شش رنگ در انتشار خبر قتل 
علیرضا تعجیل کرده و می نویسد : »برخی از آنها در محافل خود می گفتند: 
شش رنگ در خوِن علیرضا نان زده تا کنایه به بهره برداری اقتصادی«3 
از قتل علیرضا کنند. توجه تان را به این نکته جلب می کنیم که خبر قتل 
علیرضا ابتدا توسط رادیو زمانه منتشر شد و با اینکه خبر از همان منبع و در 
همان زمان به دست ما هم رسیده بود، تا بعد از ظهر همان روز را صرف 
راستی آزمایی و اطمینان از صحت خبر کردیم. بنابراین، تعجیلی در کار 
نبوده است. برعکس، اگر هدف ما انتشار هر چه سریع تر خبر بود، ساعت ها 

۲  همانجا
3  همانجا

گفتمان نقد و نقد گفتمان غالب

در پاسخ به نوشته شایان میم در نقد شیوه 
خبررسانی قتل علیرضا فاضلی منفرد توسط 

شش رنگ

شادی امین

در 11 آگوست ۲0۲1، سه ماه پس از قتل جوان همجنسگرای اهوازی، 
شایان میم مقاله ای “نقد عملکرد شش رنگ در واکنش به قتل سید علی 
فاضلی منفرد معروف به علیرضا”1 منتشر کرد که سعی دارم با پرهیز از 
زیاده گویی تا جای ممکن، به مهمترین نکات او پاسخ دهم. پیش از هر 
چیز باید از شایان برای نوشتن نزدیک به 13 صفحه مطلب و تالش برای 
طرح مسائلی که ذهنش را درگیر کرده و آنها را برای جامعه ال جی بی تی کیو 
ایران مهم می داند، قدردانی کرد. این تالش بایستی برای دیگرانی که 
جز کامنت های تخریبی کار دیگری نکرده اند سرلوحه و سرمشق کارشان 
اهمیتی که  برای  و  نیز  دلیل  به همین  امید که چنین شود.  قرار گیرد. 
برای چنین گفتگوهایی قائلم، به مهم ترین نکات مطروحه در نقد شایان 
باشم. کرده  باز  را  سالم  گفتگوی  باب  که  امید  این  به  می دهم   پاسخ 

اول. تیتر
شایان میم تیتر “آیا شش رنگ، نان در خوِن علیرضا زده است؟ ”را برای 
مطلب خود برگزیده است. تیترمطلب شایان میم و انتخاب واژه هایی که 
آنها  اقدامات  و  بشری  حقوق  سازمان های  مورد  در  تخریب گر  گفتمان 
استفاده می کند، می تواند برای هر خواننده ای باعث تعجب و شک به یک 
نقد صادقانه باشد. اما با شناخت از سابقه نگارنده نقد، می دانیم که او در 
تالشش برای نقد حسن نیت دارد. هر چند متاثر از فضای مسموم موجود 
نتوانسته تیتر مناسبی را انتخاب کند و برعکس ادعای خود در فاصله گیری 
از تیتر و محتوای زرد، در دام چنین انتخابی افتاده است. اما چرا انتخاب تیتر 

D7Fb1B3/yl.tib//:sptth :1. رک به
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و قتل یک جان عزیز در جامعه ای که هیچ ارگان و نهاد رسمی را برای 
خبرگیری در اختیار ما نمی گذارد، این میزان اتهام برای خطایی که آن را 
اصالح کرده ایم، جالب است. به یاد بیاوریم که در معتبرترین رسانه های 
جهان چون گاردین، بارها به توضیحی در انتهای خبر بر می خوریم که چند 
ساعت یا چند روز بعد از آن منتشر شده و اطالعات نادقیق یا ناصحیح خبر 
قبلی را تصحیح کرده است. و این همه در شرایطی که عده ای تحت عنوان 
فعال »مستقل« ظاهرا در نقد ما در مصاحبه با رسانه و بدون مسئولیت 
در پاسخ مجری که می پرسد:« یعنی این قتل معتقد هستید هیچ ربطی 
به گرایش جنسی علیرضا نداشته؟ می گوید:« ما هیچ نه می تونیم تایید 
کنیم و نه می تونیم تکذیب کنیم.« و در رد شیوه قتل او با چاقو، ادامه 
دادند:«علیرضا با شلیک گلوله جان خودش رو از دست داده و توی پزشکی 
قانونی هم راستی آزمایی که بچه ها کردند تا یک حدی تایید می کنه.«9 
و البته هیچ کجا نیزبه خاطر نشر این اطالعات غلط نه عذرخواهی کردند 

و نه تصحیح. 

کارت معافیت و خطر برای همجنسگرایان مرد
گزارش قتل علیرضا اولین جایی نبود که در مورد خطر کارتهای معافیت 
از سربازی برای همجنسگرایان مرد هشدار داده و در رسانه های اصلی 
روشنگری کرده  بودیم. در هفت سال گذشته و بسیار قبل از قتل علیرضا، 
شش رنگ در دو نوبت، در دو گزارش تحقیقی10 و با استناد به روایت ها و 
اسنادی که مردان همجنسگرا از ایران برایش فرستاده بودند، نسبت به 
مساله خطرناک بودن کارت های سربازی از حیث آشکار کردن گرایش 
جنسی افراد هشدار داده بود. این نگرانی اولین بار از سوی خود اعضای 
جامعه گی در ایران مطرح شده بود که توجه ما را به آن جلب کردند. 
بنابراین، اعضای این جامعه نه تنها چنین رویکردی نداشته بلکه ما بر پایه 

همکاری خود این جامعه تحقیقمان را عملی کردیم. 

به نظر می رسد طرح این نقد البته با شیوه ها و بیانی بسیار تخریب گرانه، 

t4xjby3/yl.tib//:sptth :9. رک به
Ar4LRazB3Os=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth :10. رک به 
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قبل و همان زمان که به دستمان رسید باید منتشرش می کردیم. 
معافیت  شش رنگ  چرا  همه  این  »با  می شود:  گفته  دیگر  جایی  در  یا 
کرده  معرفی  قتل  و  جنسی  گرایش  افشای  دلیل  را  همجنسگرایی 
است؟«4 در اینمورد نیز شما را به شهادت عقیل عبیات ارجاع می دهیم 
شده  باز  معافیتش  کارت  محتوی  پاکت  که  گفت  او  می گوید:«  که 
باز خواهم گشت(. ادامه  از سربازی در   بوده است.«5 )به مساله معافیت 

اینکه وی بدون سند و مدرکی شهادت وی را مورد پرسش هایی تا حد 
بی اعتبار کردن قرار می دهد و تا آنجا پیش می رود که می گوید:« هیچ 
مدرکی دال بر ارتباط عاطفی ایشان با مقتول برایم ثابت نشد.«6 و این 
گمانه زنی و زیر سوال بردن تا جایی پیش می رود که یکجا منبع خبر را برای 
اثبات ادعای خود به کار می گیرد و هر کجا با تز شما خوانایی ندارد حتی 

رابطه عاطفی آنها را نیز منکر می شوید موضوعی جالب توجه است.
یا در جای دیگر می گوید:« بر اساس نوشته ی روی سنگ قبر علیرضا، نام 
فامیل او فاضلی منفرد است و احتماال در تهیه خبر، رکنا اشتباه تایپی داشته 
و حرف نون جا مانده است اما در نقل قول باید امانت داری شود. چرا شش 
رنگ که ادعای پژوهشی دارد، این چنین نکرده است؟ آیا این همه بی دقتی 

و یا رعایت نکردن اصول، پژوهش های آن ها را زیر سوال نمی برد؟7
خب شما اصرار دارید که ما اشتباه تایپی را تکرار کنیم، ما اما به اسناد و 

دانسته های خود تکیه می کنیم.
قاتلین  نوشته اند  اولیه  خبر  در  همین طور  می گوید:«  شایان 
تکذیب  توضیح  با  خودشان  خبر  همین  در  که  شده اند  دستگیر 
دارد.«8 خبر  نبودن  کامل  بر  دیگر  گواهی  که   می کنند 

در هنگام انتقال خبر به مادر علیرضا پلیس برای آرام کردن وی می گوید:« 
قاتلین دستگیر شده اند« خبری که ما نیز منتشر کردیم و در روزهای پس از 
آن از طریق خاله و مادرش متوجه شدیم که قاتلین دستگیر نشده اند. و خبر 
را تصحیح کردیم. در مهم ترین خبرگزاری های جهان نیز اخبار اینچنینی 
دائم تصحیح و تکمیل می شوند. حال در مورد میزان دسترسی ما به اخبار 

4. همانجا
5. قتل جوان همجنسگرای اهوازی در پی آشکار شدن گرایش جنسی اش در کارت معافیت سربازی، 

/16339/6rang.org//:https :شش رنگ، قابل دسترسی در
D7Fb1B3/yl.tib//:sptth :6. رک به

7. همانجا
8. همانجا

https://www.youtube.com/watch?v=sO3BzaRL4rA
https://6rang.org/10862/
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ناشی از عدم بلوغ در درک فعالیتهای حقوق بشری و اکتیویستی است. 
در  زنان  به  تجاوز  و  بر روی خشونت جنسی  که  زمانی  یاد می آورم  به 
زندان ها تحقیق می کردیم عده ای می گفتند، روی این موضوع تمرکز نکنید. 
خانواده ها جلوی فعالیت دخترانشان را می گیرند و می ترسند که دخترشان 
در صورت دستگیری با انگ مورد تجاوز شدن واقع شود. این استدالل 
درست مثل آن است که نگوییم در ایران اگر کسی شخص دیگری را 
به قتل برساند و بعد در دادگاه مدعی شود که گمان می برده مهدورالدم 
است )خونش حالل است(ِ، براساس قانون از مجازات معاف خواهد شد 
زیرا ممکن است کسانی با آگاه شدن از این قانون از آن استفاده کنند 
و آدم بکشند! چنین نگاهی با روشنگری برای تغییر بیگانه است. اینان 
به  تبعیض،  با  به جای دادخواهی و مقابله  نبوده و  تغییر معتقد  به روند 
تثبیت سیستم تبعیض گر یاری می رسانند. جان هایی را که با همین بند 
و بخش و تبصره ها از بین می روند نمی بیند، برای تغییر آن صدایش را 
 بلند نمی کند یا در خوشبینانه ترین حالت، این ضرورت را درک نمی کند. 
اتفاقا فعالین گی بیشتری در عرصه حضور  اما چرا هفت سال قبل که 
داشتند، چنین برخوردی نشد؟ پاسخ ما چنین است: چون هنوز فضای افترا 

بر شبکه های اجتماعی قالب نشده بود.
چرا فکر می کنید اگر ما قانونی را که در وب سایت نظام وظیفه درج شده و 
اتفاقا مردان از آن اطالع دارند که انواع معافیت چیست حتی اگر مشخص 
ندانند بخش 5، بند 7، مربوط به همجنسگرایان است، باعث نمی شود که 
این افراد تحت فشار دستگاه امنیتی قرار نگرفته و یا در صورت لو رفتنشان 
در اخذ این نوع معافیت در خطر قرار نگیرند. هر جای دنیا بگویی که نقد به 
ما، برای گفتن نکاتی است که هرکسی با یک سرچ ساده آنچه روی کارت 
معافیت شخص همجنسگرا نوشته، می تواند به آن دسترسی یابد و اینکه 
این ماده و عبارت مبنای تبعیض و خشونت است، قطعا باور نخواهند کرد و 

یا آن را مضحک خواهند خواند.  
ما برای ایجاد تغییر در جامعه نمی توانیم عوامل فجایع را به زیر فرش جارو 
کنیم و خیالمان راحت باشد که دیگر فجایع برطرف شده است. هشدار ما 
هشداری آگاهگرایانه است و در شرایط چنین قتلی، تالش برای بسیج 
جامعه و نیروهای ذی نفع برای اقدام برای تغییراست.  البته می توان در 
با برخی  این مورد دو رویکرد متفاوت داشت. رویکرد ما به نظر می آید 

از دوستان متفاوت است. اما ما مسئولیت فعالیت خود را می پذیریم. آیا 
شما نیز مسئولیت دعوت خود به سکوت را می پذیرید؟ آیا می دانید فردای 
مصاحبه های ما در مورد موضوع معافیت مردان گی، گزارشات مفصلی از 
دوستان گی در ایران به دستم رسید که از فشار شدید و بستری کردن 
شش ماهه در بیمارستان روانی روایت می کنند؟ ایا این افراد در ادامه چنین 
سرکوبی سهم ندارند؟ بهانه به خطر انداختن افراد، در زمانی که دستگاه 
امنیتی پرونده همجنسگرایان مرد را در دست داشته و آنها را تحت فشار 
حتی برای همکاری می گذارد، بهانه مناسبی برای عدم مقابله با این میزان 

تبعیض نیست.
ما همچنان از سیاست طرح این فشار و تبعیضات و عنوان کردن موارد آن 
دفاع می کنیم. در این مسیر پشتیبانی بسیاری از همجنسگرایان مرد را نیز 
با خود داریم. بهتر است توافق کنیم که در این مورد اختالف نظر جدی در 

روش داریم.

دگردیسی سرمایه داری و موضوع مالی
مدتهاست که دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی در جهت بی اعتبار کردن 
فعالیت های سازمان های حقوق بشری آنها را متهم به داشتن انگیزه های 
مالی برای فعالیت می کند و این امر تا بدانجا پیش رفته که هر گونه رابطه 
با خارج از کشور و سازمان هایی که از بودجه های بنیادهای گوناگون برای 
فعالیت خود استفاده می کنند، جرم انگاری شده و تا حد اتهام جاسوسی و 
خطر برای امنیت ملی از آن سو استفاده می شود تا سرکوب تشکل ها و 

فعالین حوزه های گوناگون را توجیه کنند.
تا جایی که به من بر می گردد بیش از سی سال سابقه فعالیت داوطلبانه ام 
برایم باعث افتخار و نشان کافی از دالیل فعالیتم است. سال هایی که نه 
تنها از هیچ کمکی برخوردار نبوده ام بلکه از منابع مالی خودم برای فعالیت 
مجموعه ای که با آن کار می کرده ام نیز هزینه کرده ام و شاهد این مدعا 
سازمان و دوستانی که مرا می شناسند هست. در عین حال شش رنگ تا 5 
سال پس از آغاز فعالیتش )از سال ۲010 تا ۲015( از هیچ بودجه ای برخوردار 
نبوده و بر فعالیت داوطلبانه اعضای خود متکی بوده است. اما همانگونه 
که شایان بر آن اذعان کرده و درمقاله »به بهانه ی برنامه همیاری مالی 
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فعال مشغولند. دریافت این امکانات برای سازمان های غیر انتفاعی حق 
ماست. حقی که در برخی کشورها تثبیت شده است. در آلمان تنها در 
سال ۲017، سازمان هایی که برای »پذیرش تفاوت ها و رواداری« فعالیت 
داشتند بیش از 105 میلیون یورو بودجه دریافت کرده اند و این هنوز شامل 
سازمان های محیط زیست، اقلیت های مذهبی و جنسی و ملی و شامل 
اموزش و  و  و مطالباتشان، حقوق کودکان  زنان  برای  مالی  کمک های 
نهادهای ورزشی و ... نمی شود. برای تثبیت این بودجه ها مبارزات فراوانی 
صورت گرفته تا دولت به جای سرکوب تشکل های گوناگون مجبور به 
پرداخت هزینه های آنها نیز بشود بدون اینکه استقالل عمل این نهادها 
از میان برود. بیشتر این نهادها، بزرگترین منتقدان سیاستهای دولتی نیز 
هستند زیرا این مبالغ از مالیات شهروندان و برای تقویت جامعه مدنی و 
تثبیت عدالت اجتماعی اختصاص یافته است. ما بهتر از هر کسی می دانیم 
که بایستی در استفاده از این بودجه ها، ضمن رعایت ضوابط معین و قانونی، 
تقویت روحیه کار  بودجه،  به  وابستگی  برای عدم  را  زیادی  چالش های 
 داوطلبانه و حفظ عاملیت تصمیم گیری توسط سازمان خود را به پیش برد. 
بارها گفته ام و باز هم می گویم که مادامی که جامعه ایرانی مسئولیت خود 
را در قبال سازمان ها و نهادهای فعال و مورد اعتماد خود ایفا نکند و به 
پشتیبانی مالی برای فعالیت های آنها اقدام نکند، این سازمان ها راهی جز 
ندارند. راهی که  بین المللی موجود  از طریق منابع  تامین هزینه هایشان 
برای فردی چون من با نقدهایی که به سیاست های تامین کنندگان چنین 
راهی  بودجه هایی،  بروکراتیک چنین  روند  و همچنین  دارم  بودجه هایی 
سخت و نامطلوب است. امید من به روزی است که جامعه ال جی بی تی 
ایران بتواند تامین هزینه هایش را از طریق کمک های مالی خود این جامعه 

که متاسفانه هنوز فاقد چنین قدرت و منابعی است، تامین کند.
تا آن زمان، هر کجا مستنداتی واقعی در حیف و میل منابع مالی و یا فساد 
در یک مجموعه داریم حتما بایستی به شیوه اصولی به تقابل با آن و مبارزه 
برای توقف آن دست بزنیم. اما تکرار اتهام هایی چون »نان در خون« زدن، 
یا اتهام فساد مالی به یک مجموعه، جز زخم کشیدن بر چهره فعاالن 

صادق این جنبش، حاصلی نخواهد داشت. 
گذشته از نفرت پراکنی و پیش قضاوتی نهفته در بیشتر این ادعاها،  برای 
کسانی که صداقت دارند توضیح می دهیم که نه گزارش های تحقیقی 

ایگل هرک« به درستی می نویسد: »هیچ تحولی بدون هزینه مالی به وجود 
نیامده و نخواهد آمد. حتی مستقل ترین ها نیز نیاز به بودجه برای کنش های 
آگاهی رسانی و هماهنگی های تبلیغاتی داشته و دارند، چه با خودگردانی و 
چرخش مالی از جیب یک دیگر وچه به کمک افراد مستقل ثروتمند، اما 
کسی نمی تواند نیاز مالی برای کنش های تحول خواه را نادیده و یا کم 

اهمیت بداند.«11
شش رنگ نه از کمک های مالی شخصی )donations( )که نظارت بر آن بسیار 
پیچیده تر و شفافیت در آن به دلیل نبود سازوکار قانونی برای کمک کنندگان 
بسیار کمتر است( بلکه از بودجه ای که تحت نظارت بسیار دقیق نهادهای 
کمک دهنده و همچنین اداره مالیات کشور محل ثبت خود است هزینه 
فعالیت هایش را تامین می کند. به این معنی ما نه تنها موظف به گزارش دهی 
مالی دقیق و مستند ادواری و ساالنه به تامین کنندگان منابع مالی خود هستیم 
 بلکه گزارش مالی ساالنه ما نزد مقامات ثبت کننده شش رنگ موجود است. 
بدیهی است به دالیل امنیتی و در شرایطی که بسیاری از فعالین این حوزه 
تحت شدیدترین فشارهای اجتماعی و سیاسی هستند، قادر به ارائه این 
اسناد نیستیم و مرعوب چنین فشارهای تخریبی نیز برای انتشار چنین 
گزارشی نخواهیم شد. در سازمان جهانی ایلگا نیز در بخش آسیا ما مجبور 
به حذف برخی از منابع مالی از وبسایت ایلگا شدیم چون این منابع در 
برخی کشورها از جمله چین، ایران، لبنان و ... باعث جرم انگاری فعالیت و 
عضویت در ایلگا و بدین ترتیب خطر برای فعالین آنها می شد. پس می بینید 
که مسائل امنیتی در شفافیت حول مسائل مالی در فضای عمومی تاثیرگزار 

و تعیین کننده است.
در عین حال معتقدیم کسانی که ادعا می کنند اسنادی دال بر نقض قوانین و 
اخالقیات استفاده از بودجه در مورد ما دارند همواره می توانند اسناد و مدارک 

خود را به این نهادها و مقامات ارایه دهند. 
کسانی که با فحاشی و متهم کردن من به پولشویی و دزدی یک بار در 
دادگاهی صالح در کانادا پاسخ گرفته و محکوم شده اند و پس از آن جز 
تکرار حرفهای جمهوری اسالمی و دستگاه امنیتی آن حرفی برای گفتن 
ندارند، نشان می دهند که بیش از آنکه دغدغه حقوق بشر و سالمت این 
جامعه را داشته باشند، به تبلیغ نفرت و بی اعتبار کردن معدود سازمان های 

P4pVaW2/yl.tib//:sptth :11.  رک به
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مردان همجنسگرا و شش رنگ
و  لزبین  حول  شبکه  این  فعالیت  تمرکز  و  شش رنگ  نقد  در  شایان 
ترنسجندرها عنوان می کند:« با این حال، مساله ی »همکاری موردی با 
مردان همجنسگرا را نیز جزیی از برنامه های آتی« شش رنگ می بایست 
انتظار داشت که از نظر جامعه ی مردان همجنسگرا این امر عملی نشده 

است.«13
معلوم نیست از کجا چنین ادعایی صورت می گیرد؟ تمام فعالیت های ما 
تا کنون با دخالت و همکاری مردان همجنسگرا چه در داخل ایران و چه 
همکارانی که سالهاست با ما همکاری رسمی دارند عملی شده و ما به این 
نزدیکی و حمایت مردان گی مغروریم. انتظار آشکارسازی این افراد نیز در 
شرایطی که کسانی با اکانت و عکس های فیک مجبور به حضور در فضای 
مجازی هستند و دلیلشان، شرایط امنیتی و فشارهای اجتماعی است، و 
البته برخی از این وضعیت برای خالصی از مسئولیت و فحاشی و تخریب 
سواستفاده نیز می کنند و ارتش سایبری به راحتی می تواند تحت عنوان 
جامعه ال جی بی تی وارد صفوف ما شده و آن را آلوده کند، آنجا که به ما 
و همکارانمان می رسد، خواهان داشتن اطالعات دقیق و علنیت می شوند. 

اساسا تحقیق حول معافیت سربازی بدون همکاری دوستان گی ممکن 
نمی شد. کما اینکه بسیاری از فعالیت های دیگر شش رنگ نیز در چند سال 
اخیر بر دوش افرادی با گرایشات جنسی گوناگون و هویت های جنسیتی 

متفاوت بوده و این نیز باعث افتخار ماست.
وقتی شایان در مورد گزارش ما در مورد معافیت سربازی مردان همجنسگرا 
می نویسد:« از سوی دیگر، با هیچ فرد ترنسی در این گزارش گفتگو نکردند 

و مشخص است آنها درباره معافیت ترنس اطالعات کافی را ندارند.«14
بر مردان همجنسگرا و ثبت  تیتر مطلب که تکیه  نشان می دهد حتی 
اطالعات آنهاست را نخوانده است و ما را متهم به نداشتن اطالعات در 
مورد معافیت افراد ترنس می کند. ایشان را به مطالب صفحات 5۲6 تا 541 
کتاب جنسیت X ارجاع می دهم که مفصل به این قوانین و رویکرد تبعیض 

آمیز آن اشاره شده است.

13.  همانجا
14. همانجا

شش رنگ که در دو نوبت حول موضوع معافیت مردان همجنسگرا تهیه و 
طی هفت سال گذشته و پیش از واقعه تلخ قتل علیرضا منتشر شده اند، از 
بودجه ویژه ای برای انجام آن برخوردار بوده است و نه حول قتل علیرضا 
و تالش های رسانه ای و ترجمه خبر و ... از هیچ کمک و پشتیبانی مالی 
برخوردار بوده ایم. تمام این تالش ها بنا بر ضرورت و احساس مسئولیت 
ما و به عنوان کار داوطلبانه عده بسیاری در ایران انجام شده و توسط 
شش رنگ و پلتفورم های آن منتشر شده است. جالب اینجاست برخی از این 
افراد به اصطالح منتقد خود سالها در مجموعه های گوناگون از بودجه های 
مختلف بهره مند شده و می شوند. در اینجا نیز تمرکز بر شش رنگ سوال 
برانگیز است. فعالیت های شش رنگ چه در عرصه فضای فارسی زبان و چه 
در عرصه بین المللی فعالیت هایی موثر و باعث رشد گفتمان این جامعه و 
افزایش قدرت و اعتماد به نفس آن بوده و ما قطعا به این فعالیت ها ادامه 
خواهیم داد و تالشمان پرهیز از ورود به چنین درگیری های ناسالم و تمرکز 
بر کارمان خواهد بود و بیش از این نیز به این نوع اتهامات پاسخی نخواهیم 

داد.
و اما شایان عزیز که به نظر می آید از پیشینه چپ من از طریق مصاحبه های 
خود من مطلع است، تغییر نام »هماهنگ کننده« به »مدیر« شش رنگ را 
چنین بازگو می کند: »بنظرم شادی امین از ایده های همیاری و چپ گرایانه ی 
خود به ایده های سرمایه داری دگردیسی داشته و شیوه ی کنشگری جمعی 
او نیز به سلیبریتی محور شدن جهش یافته است.«1۲ و برای خواننده این 

سوال را پیش می آورد که آیا پایانی برای این نیت خوانی هست؟
کسانی که فعالیت مرا در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند می دانند که 
غیبت و کم بها دادن به فعالیت فردی ام در این پلتفورم ها بارها مورد نقد قرار 
گرفته و با فعالیت سلبریتی محور دنیایی فاصله دارد. اینکه ارتباطات مرا هم 
محدود به ارتباطات کاری تفسیر کرده  اید خب معنایش این است که شما 
گویا ازهمه زندگی من و روابطم باید مطلع باشید. من چنین گمانه زنی هایی 
را نیز نوعی طرح مسائلی می دانم که برایش هیچ پاسخی کفایت نمی کند. 
گسترش فعالیت های شش رنگ و تغییر چارت سازمانی آن به مرور زمان، 
یکی از نشانه های زنده بودن آن و تحوالتی است که می تواند زمانی رو به 

افزایش باشد و زمانی کاهش یابد و این هیچ ربطی به ایده های من ندارد.

D7Fb1B3/yl.tib//:sptth :1۲. ر ک به
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بگویند و از افترا دوری بجویند، اما گویا درس های دادگاه وارونه درک شده 
و فهمیده اند که شکایت و روند پیگیری حقوقی روندی پر درد و پرهزینه 
است. بی جهت نیست که متاسفانه با سیل عظیمی از اینگونه رفتارهای 
غیرمسئوالنه و در پی آن دعوت وقیحانه برای شکایت! علیه خودشان، در 

کشور محل زیست شان روبرو هستیم. 
تمرکز حمالت بر شش رنگ و شخص من برای هر انسان آگاهی سوال 
برانگیز است. حسادت و تنگ نظری نیز پاسخ مناسبی برای توضیح وضعیت 
نیست. مسمومیت این فضا اگر توسط ما متوقف نشود یقه بسیاری دیگر 
را در پیچ بعدی خواهد گرفت. تنها پیروز چنین وضعیتی دستگاه امنیتی و 
هموفوبیای پر قدرت جامعه ایرانی است. می پذیریم که هر کس در این 
عرصه بیشتر صدا دارد، بیشتر نیز مورد کنکاوی قرار گیرد. اما کنکاو و نقد 
با رفتارهایی که می بینیم و همراهی با عناصر مشکوک فاصله زیادی دارد.

کالم آخر
میثم آل مهدی، فعال کارگری هفت تپه، روزی با بغض در تشریح معضالت 
اعتصابات کارگری و نقد کسانی به رفتار و اخالق برخی فعالین کارگری 
گفت: خیلی بی انصافی است که فضای واقعی فشارهای همه جانبه بر این 
آدم ها را نبینیم ولی روی همه چیزهای دیگر ذره بین بیندازیم. پیش قضاوتی 
بسیار است. و این پیش قضاوتی بیشتر در گفتمان خارج از کارخانه و خارج 
از فضای کارگری شکل می گیرد »دقیقا وقتی متن شایان را خواندم حس 
کردم پیش قضاوتی ای که میثم از آن حرف می زند، تنها متعلق به جنبش 
کارگری نیست. فضای بیرون از ما نیز به شدت دچار چنین پیش قضاوتی 
است که نه ضرورتا از درون جامعه خودمان، بلکه برخی از آنها در فضای 
سیاسی واقعی جدل ما با جامعه هموفوب و ترنس فوب شکل گرفته و امروز 
درون جامعه ال جی بی تی جاری شده است. این عدم مرزبندی با فشارهای 

بیرون خطری جدی است که باز هم به آن خواهیم پرداخت.
تنها دو مثال از متن می آورم که به نظرم مصداق این موضوع است و رد 

می شوم:
شایان در مورد مینا خانی همکار شش رنگ با تکرار بی اساس حرفهای 
تخریبی علیه او، کوییر بودن وی را زیر سوال برده است. این روش هیچ 

از ماست که برماست
عدم  و  سابق  فعالین  از  برخی  بی عملی  به  شایان  متن  از  مهمی  نکته 
تشکل یابی آنها اشاره دارد. به شهادت بسیاری از پناهجویانی که به کانادا 
راه یافتند، ما مشوق آنها در ایجاد تشکلی کارآمد در تورونتو بوده ایم تا بتوانند 
این کامیونیتی را از سایه نام های بی عمل یا مخرب نجات دهند و تشکلی 
معتبر را بنیان نهاده و حداقل به موضوع پناهجویان ال جی بی تی در ترکیه 
به مدد امکانات وسیع موجود در کانادا یاری رسانند و یا به تولید محتوا و 
کمک به پر کردن خالهای جدی فعالیت در جامعه ال جی بی تی بپردازند. 
شش رنگ نه می تواند و نه ادعای پوشش همه کمبودها و نیازهای این 
حوزه را دارد. ما ظرفیت، توان و اهدافمان مشخص و محدود است. تعدد 
تشکل های کارآمد نیاز جدی امروز ماست و برای ایجاد تشکل و اتحاد 
درون هر بخش از این جامعه از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد و حاضریم 

تجربیات خود را در اختیار هر جمع مفروضی بگذاریم.
اما کسانی که حاضر نیستند سختی و مسئولیت کار جمعی و پاسخگو شدن 
در برابر جامعه را بپذیرند، نمی توانند تالش خود برای تخریب تشکل های 
موجود را توجیه کنند. کار سازمان یافته، منظم و پاسخگو بودن، آن چیزی 
است که بایستی تشویق شود. شش رنگ به سهم خود از هر اقدامی در این 

جهت پشتیبانی می کند.
آنقدر نیاز به تشکل های گوناگون و رویکردهای متفاوت در کامیونیتی موجود 
است که گفتمان حذف در مقابل آن رنگ می بازد. بی عملی و بی مسئولیتی 
را نمی توان با خاک پاشیدن به چشم فعالین صادق این جنبش جایگزین 
کرد. این کار اگر از سوی افراد معلوم الحال و یا مجهول الهویه صورت گیرد، 
قابل درک است، اما وقتی کسانی با نام و هویت ال جی بی تی به چنین 
گفتمانی در می غلتند، بایستی نگاهی به رفتار و کردار خود و تاثیرات آن در 
ایجاد فضای یاس بیندازند. آنها در مقابل جوانان و نوجوانانی که در ایران 

به رفتار و عملکرد ما چشم دوخته و آن را رصد می کنند پاسخگو هستند.
تاریخ ما مملو از شکست و پیروزی هایی است که هنوز حتی فرصت ثبت و 
بررسی آن را نیافته ایم. چنین فضایی باعث رنجش و یاس بسیاری از افراد 
این جامعه شده است. بازسازی این فضا انرژی بسیاری از ما و دیگر فعالین 
خیرخواه گرفته است و جایی باید به این روند پایان دهند. حکم دادگاه 
کانادا به ما این امید را می داد که همه یاد بگیرند مستند و متعهدانه سخن 
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تنظیم یک مطلب چه زحمتی کشیدی، پس می دانی از چه وقت و انرژی ای 
حرف می زنم. بله، ما اعتبارمان را از فعالیت و انگیزه همراهانمان می گیریم 
و از دقت تحقیقاتی که منبع اطالعاتی برای بسیاری گزارش های بین المللی 
است. از هر گونه نقد و اصالحی هم استقبال می کنیم. تا کنون نیز نقدهای 
بسیاری را شنیده و به آن توجه کرده ایم. اما تجربه فضای تخریبی و ناسالم 

موجود به ما می آموزد که نباید در دام چنین ابطال وقتی افتاد.

شایان عزیز، پاسخ امروز من به متن شما، به احترام فعالیت هایت و اعتقادم 
به صداقت شماست. اما نمی توانم نگرانی ام را از برخی شیوه های مستتر در 
متن شما ابراز نکنم. آنجا که می گویی:« فضا در توییتِر رنگین کمانی به 
شکلی بود که بیشتر از خشم از نفرت پراکنی رژیم، قتل جوان همجنسگرا 
آشکارا  کاربران  توجه ی  قابل  بخش  همجنسگراستیزی،  با  مبارزه  یا  و 
همجنسگرای توییتر به نقد جدی شش رنگ پرداختند.«18 و به جای نقد 

جدی این جابجایی، همچنان سویه نقد شما به شش رنگ می ماند.

اکانت های  از  ترکیبی  نبود.  شش رنگ  جدی  نقد  توییتر  فضای  خیر، 
مجهول الهویه که سابقه پرونده سازی علیه ما را دارند و فحاشی و اتهام زنی 
برخی افراد جامعه ال جی بی تی دراشاعه اتهام زنی علیه ما بود. ما نه امروز و 
نه فردا به چنین روش هایی میدان نمی دهیم. حتی بازنشر برخی واژه ها و 
پست های فحاشی را مغایر با شان یک متن سازنده می دانم و از انتشار آنها 
صرف نظر، و امیدم را برای اینکه این گونه مطالب راه را برای گفت و گو و 

نقد سازنده در درون جامعه ال جی بی تی بازکند تکرار می کنم. 

۲1 آگوست ۲0۲1

/83861/gro.gnar6//:sptth :به
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فرقی با آن مردانی که در اتاق های کالب هاوس به ازدواج من می خندند و 
یک لزبین دارای فرزند را به باد تمسخر هموفوبیک و زن ستیزانه می گیرند 
و سپس یکی یکی این به اصطالح منتقدین »مستقل« را به باالی استیج 
فرا می خوانند تا بیانیه های تخریبی علیه من صادر کنند و از دزدی و رانت 
رسانه ای و تهدیداتم در کامیونیتی بگویند، ندارد. آنقدر این حرفها را تکرار 
کرده اند که دیگر شنونده ای ندارد. مخاطبین دارند در عمل می بینند که ما 
وارد چنین روش های آسیب زننده ای نمی شویم. ما اینگونه رفتارها را به نفع 

کامیونیتی نمی دانیم و بشدت از آن پرهیز و البته با آن مرزبندی داریم.
مثال بعدی، استفاده از روش نقل قول ناقص و خارج کردن آن از بستر بحث 
)context( است. شایان نوشته است: »یکی از کنشگران که بنظر می رسد 
از اعضای شش رنگ باشد )به طور رسمی در وبسایت نیاورده اند( در توییتر 
نوشت: »کجای کارید شما؟ دنیا براتون چیه؟ مسابقه است؟ تمام مدال ها 

مال شما!«.15
اگر نقل قول ملیکا زر را نیز همچون نقل قول های دیگران کامل بیاوریم 
بعد می بینید که چقدر در بیان اعتراضش پس از شنیدن اتهامات بی اساس و 
توهین در یک جمع مجازی، محق است. اما بخش اول توییت او در مقاله 
شایان حذف شده است:« خجالت آوره که به جای فریاد بر سر عامل این 
نوع خشونت ها و جنایات نشستیم و بر سر خود و بقیه میزنیم که چرا به 

دیگری ارجاع داده شده 
کجای کارید شما؟ دنیا براتون چیه؟ مسابقه است؟ تمام مدال ها مال شما!

چه می کنید برای این جامعه؟ از دنیای مجازی بیرون بیاید و با واقعیت 
مواجه بشید!«16

اعتراض ملیکا زر به رفتارهایی که راه گم کرده به نظر می آیند، اعتراضی به 
جاست.  در همان ساعاتی که آنها دائم در اتاق های گوناگون به فحاشی علیه 
ما مشغول بودند، ما به ترجمه فایل های صوتی، یافتن ارتباطاتی در اهواز، 
پیگیری دقیق موضوع و تکمیل خبر )که اصالح بخش دستگیری قاتالن 
جزیی از آن روند بود(، اطالع رسانی به بیش از 18 رسانه غیر فارسی که 
در بیش از 55 رسانه انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی، یونانی، چینی، 
تایلندی، تایوانی و ... بازتاب یافت، مشغول بودیم.17 خودت می دانی برای 

15.  همانجا
/rrazakilem/moc.rettiwt//:sptth :16. توییت ملیکا زر، رک به

12=s?1267214373973970931/sutats

17  جهان در سوگ علیرضا – بخشی از انعکاس بین المللی خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد، رک 
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مقدمه: چند سال پیش که نکات امنیتی دیت های آنالین را از گرایندر 
و مجله GQ ترجمه کردم، تجربه ی مستقیِم استفاده از اپ های مالقات 
هم  حاال  نداشتم.  را  دیت  اپ های  همان  یا   )dating app( آشناییی  و 
نمی توانم مدعی باشم با کسب تجربهی دست اول، همه چیزهای الزم را 
می دانم و رعایت این نکات شما را از هر خطری دور می کند اما امیدوارم 
مواردی در این مطلب باشد که حداقل برای دوستان کم سن و سال و یا 

کم تجربه مفید باشد.

چه خطراتی ممکن است ما را تهدید کند؟
برخی برای جذب شما از عکس و مشخصات دروغین استفاده می کنند؛ 
پس ممکن است از نزدیک فرد دیگری را ببینید. برخی ممکن است با 
قصد اخاذی یا تحت فشار گذاشتن شما برای اجرای خواسته هایشان عکس 
و اطالعات حساسی از شما بگیرند و علیه شما استفاده کنند. ممکن است 

فردی قصد تجاوز و سو استفاده داشته باشد.
به یاد داشته باشید اگر قبال قرار سکس گذاشته باشید، هر لحظه این اختیار 
را دارید که منصرف شوید؛ پس مهم است کمی فرد مقابل را شناخته باشید، 

راهی برای خروج از موقعیت خطرناک در نظر بگیرید و از رفتار متعادل و 
غیرتهاجمی او اطمینان حاصل کنید. 

رعایت برخی نکات که در ادامه اشاره می کنم می تواند تا حد امکان ما را از 
خطرها دور کند، ولی در نهایت می دانیم که قرار گذاشتن از اپ های دیت 
ریسک هایی دارد و در کشوری چون ایران ریسک ها می تواند بیشتر هم 
بشود. در نهایت هر فرد خودش ریسک ها و مزایای استفاده از آنها را باید 

سبک سنگین کند و تصمیم بگیرد.

دیت  اپ های  در  پروفایل  یک  بودن  امن  از  چطور 

مطمئن شویم؟
متأسفانه جواب قطعی برای این پرسش وجود ندارد، ولی می توانم چند مورد 

را اشاره کنم:
تایید عکس  مانند Badoo است، داشتن تیک  پروفایل در اپ هایی  اگر 
)Photo Verified( نشان از این دارد که فرد حداقل یک عکس از خود را 
برای تایید به این سرویس داده است. البته ممکن است عکسی که فرد به 

نکاتی برای امنیت بیشتر در دیت های آنالیننکاتی برای امنیت بیشتر در دیت های آنالین
مارکالرمارکالر
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اگر عکس پروفایل بیش از حد بی کیفیت است، یا مشخصاً از اپ دیگری 
ذخیره شده که لوگو، واترمارک یا نشان آن اپ هم دیده می شود، می تواند 

نشانه ای از این باشد که فرد در حال سوء استفاده از عکس دیگران است.

چه اطالعاتی را با طرف مقابل به اشتراک بگذاریم؟
آدرس دقیق محل  مواردی چون  نیست  نیازی  آغاز صحبت  در  طبیعتاً 
زندگی، حساسیت های خانواده و بستگان درباره گرایش شما، محل کارتان 
و هر اطالعات حساسی که ممکن است بعداً مورد سوء استفاده قرار بگیرند 

را در اختیار طرف مقابل قرار دهید.
اگر اصال آشنایی به قصد همخوابی یک شبه یا وان نایت استند است، نیازی 
نیست اینقدر وارد جزئیات شخصی شوید. در آشنایی های به قصد رابطه هم 
موارد حساستر را می توانید به زمانی موکول کنید که فرد مقابل را دیده باشید 

و مقداری شناخت و اعتماد شکل گرفته باشد.

چه عکس هایی به اشتراک بگذاریم؟
تصمیم درباره نمایش چهره تان به فرد مقابل در نهایت به ارزیابی ریسک ها و 
تصمیم شخصی شما برمی گردد، برخی در این مواقع از عکس های عمومی 
پروفایل هایشان در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند تا در صورت بروز 
مشکل امنیتی برایشان، بتوانند ادعا کنند که فرد دیگری عکس عمومی 
آنها را بدون اطالعشان برداشته است. اما این ریسک هم وجود دارد که 
با جستجوی معکوس Google Images، از آن عکس عمومی بتوانند به 

پروفایل های شما در شبکه های اجتماعی برسند.
نکات باال در خصوص عکس هایی با لباس کامل است. اگر می خواهید 
عکس حاوی برهنگی یا نود )nude( بدهید، لطفا نکات زیر را در نظر بگیرید:

بهتر است صورتتان و هر نشانه ای مانند تابلو با اطالعات هویتی روی دیوار، 
نشانه هایی از محل کار، انگشتر یا ساعت مچی منحصر به فرد و نکاتی که 
خانه یا اتاق را برای عموم قابل تشخیص می کند از عکس حذف کنید. یا 
اصال به نحوی عکس بگیرید که این موارد در عکس دیده نشوند، تا در 
صورتی که فرد عکس های شما را منتشر کند، یا اپ دیت دچار مشکل 
امنیتی و درز اطالعات شود، نگران این نباشید که عکس برهنه با هویت 

این سرویس برای تأیید داده است واقعی باشد و عکس های پروفایل را با 
کلک و فریب دادن ناظران این سرویس و متفاوت از هویت واقعی خود 
آپلود کند، اما در نهایت پروفایل با این تیک تایید، منطقاً قابل اعتمادتر از 

پروفایل مشابه بدون این تیک است.
اپ هایی چون Hornet زمان عضویت فرد را نشان می دهند. اگر فرد همان 
یکی دو روز عضو شده، عکس و اسم و مشخصات ندارد و نام کاربریش 
The Hornet Guy است و اولین درخواستش از شما عکس و مشخصات 

است، به نظر می رسد که حتی اگر فرد خطرناکی نباشد، ایمنی برابری 
برای خودش و شما نمی خواهد، چرا که اطالعاتی را از شما طلب می کند 
که خودش ارائه نکرده است. افرادی که پروفایل کاملتری دارند، خودشان 
عکس و مشخصات می دهند و زمان معقولی در اپ فعال بوده اند قاعدتا 

مطمئن ترند.
اگر اپ دیت برآوردی از فاصله جغرافیایی شما را با فرد در پروفایل نمایش 
می دهد، تطابق این فاصله را با محل زندگی که ادعا می کند بررسی کنید. 
ممکن است بر اساس کار یا شرکت در مهمانی چند کیلومتر تفاوت کند، 
ولی مواردی که فرد کاًل موقعیت مکانی جعلی در شهر یا کشوری دیگر 

گذاشته است، می تواند نگران کننده باشد.
برخی افراد از عکِس پروفایل کاربران در شبکه های اجتماعی را استفاده 
می کنند. می توانید در مواردی که شک دارید از عکس عمومی پروفایل فرد 
عکس بگیرید و با جستجوی معکوس Google Images منشاء عکس را پیدا 
کنید. این کار را از نظر رعایت حریم خصوصی فرد مقابل، برای عکس هایی 
که فرد به طور خصوصی برای شما می فرستد توصیه نمی کنم، مگر اینکه 
واقعاً مورد مشکوک و خطرناکی باشد، که در این صورت توصیه می کنم 
حتی بدون جستجوی عکس هم به حستان اعتماد کنید و ریسک نکنید. در 
نهایت اگر فرد در مورد اینکه عکس پروفایل متعلق به خودش نیست با شما 

صادق نیست، انتظار رفتارهای خطرناک دیگر را نیز داشته باشید.
اگر اطالعاتی چون سن و محل زندگی در پیام های خصوصی فرد فاصله ی 
فاحشی با مشخصات پروفایل فرد دارد، در خوشبینانه ترین حالت امیدوار 
است که افرادی را با ترجیحات سنی و… متفاوت با آنچه که هست به خود 
جذب کند، و در حالت بدبینانه تر، این تنها بخشی از دروغ ها و جعل های 

اوست.
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امکان حذف عکس پس از ارسال را دارند. برخی کاربران ترجیح می دهند 
در سیکرت چت تلگرام و با ست کردن تایمر عکس های حساس خود را 
بفرستند. همه این موارد می تواند کمک کند، ولی در نهایت هیچکدام به 
طور قطعی مانع ذخیره عکس توسط شخص مقابل نمی شود، پس اگر 

نگرانی دارید اطالعات قابل تشخیص را از خود عکس حذف کنید.
لطفاً در نظر بگیرید که بدن شما چیزی برای خجالت کشیدن یا مخفی 
کردن ندارد، نکات باال برای این است که بدن شما را صرفا کسانی ببینند 

که خودتان مایلید و تا حد امکان هویت و امنیت شما حفظ شود.

کی به تلگرام یا واتس اپ برویم؟
یک اتفاق رایج در اپ های دیت این است که ممکن است افراد با این 
توضیح که نمی خواهند در این اپ ها زیاد حاضر باشند، از شما بخواهند که 

به تلگرام یا واتس اپ بروید.
این حق شماست که تنها زمانی که مایلید به دیگران مشخصات تماس 
مانند آی دی تلگرام یا شماره تلفن برای واتس اپ بدهید؛ پس در برابر این 
حرف زود تسلیم نشوید. در نهایت این اپ های دیت قابلیت پیام رسان شان 
برای آشنایی و صحبت اولیه قابل استفاده است و فردی که در اپ فعال 

است می تواند کمی بیشتر هم برای شما در آن جا وقت بگذارد.
به هر حال ممکن است خود شما هم مایل باشید که زودتر به خارج از اپ 
دیت بروید، یا مدتی با فرد مقابل صبحت کرده اید و حاال آمادگی رفتن به 
اپ های پیام رسان را دارید. تشخیص اینکه چه زمانی شماره تلفن خود را 
به فرد مقابل می دهید با شماست، اما تا زمانی که نگرانی دارید، می توانید 
یک آی دی دوم در تلگرام بسازید )مثال با سیم کارتی که با نام شما نیست 
یا اجاره کردن شماره های موبایل خارجی( و آن آی دی را در اختیار طرف 

مقابل بگذارید.

چند نکته درباره امنیت پیام رسان ها:
اگر از تلگرام استفاده می کنید، سیکرت چت به دلیل رمزگذاری سرتاسر 

)end-to-end encryption( امنیت باالتری از چت عادی دارد.
اگر از واتس اپ استفاده می کنید به طور پیش فرض چت ها با همان شیوه 
رمزگذاری می شوند، اما اگر شما یا طرف مقابلتان بکاپ چت ها در کالود را 

قابل تشخیص در اختیار عموم قرار گرفته است.
تنها زمانی نود بفرستید و به میزانی برهنه شوید که خودتان مایل به انجام 
آن هستید، اگر فردی شما را برای این کار تحت فشار می گذارد نشانه ی 
خوبی نیست. همین طور اگر خود فرد برای شما نود فرستاده است شما را 

ملزم نمی کند که متقابلش را انجام دهید.

بهتر است به جای ارسال اصل عکس که حاوی اطالعاتی چون مدل 
دوربین یا گوشی است، و بسته به روشن بودن موقعیت یاب )GPS( هنگام 
تهیه ی عکس ممکن است موقعیت مکانی را هم داشته باشد، از عکسی که 
می خواهید بفرستید اسکرین شات بگیرید و آن اسکرین شات را ارسال کنید.

می توانید با کمک نرم افزارهای ویرایشگر عکس، یک واترمارک ریز که 
فقط خودتان از وجودش اطالع دارید به عکس اضافه کنید و برای هر فرد 
این واترمارک را متفاوت انجام دهید، تا در صورتی که روزی آن عکس 

منتشر شد، بتوانید منشاء انتشار آن را پیدا کنید.
برخی اپ ها امکان ارسال عکس با تایمر را دارند. برخی امکان ساخت 
آلبوم پرایوت و دادن و پس گرفتن دسترسی به این آلبوم را دارند. برخی 



47 خانه فرهنگ

دارد،  وجود  پروفایل  به اشتراک گذاری  گزینه  دیت یک  اپ های  اکثر  در 
توصیه می کنم این گزینه را از تنظیمات بخش Privacy اپ ها غیر فعال 
کنید تا فقط افراد داخل اپ به پروفایل شما دسترسی داشته باشند و کسی 

نتواند پروفایل شما را با افراد خارج از اپ به اشتراک بگذارد.
می توانید در تنظیمات اکثر اپ ها مشخص کنید که آیا حدود فاصله ی 

جغرافیایی شما با فرد دیگر را به او نمایش دهند یا خیر.

برای قرار حضوری چه نکاتی را در نظر بگیریم؟
ممکن است برخی از این نکات برای همه قابل اجرا نباشد، ولی در صورت 

امکان این موارد را در نظر بگیرید:
بهتر است قرار اول را در جایی عمومی که امکان کمک گرفتن از دیگران در 
صورت بروز خطر وجود دارد بگذارید. اینکه اولین دیدار شما با طرف مقابل 
در خانه یا محل کار او باشد ریسک باالیی دارد و حتی برای همخوابی 
یک شبه هم توقع زیادی نیست که فرد برای نیم ساعت هم که شده جایی 
عمومی و مطمئن، گرچه نزدیک محل مقصد سکس، حاضر شود و با هم 

مقداری صحبت کنید.
اگرچه ممکن است فرد فریبکار باشد و بدرفتاری های خود را تا پیش از تنها 
شدن با شما و جای خلوت بروز ندهد، اگر در جای عمومی رفتار نگران 
کننده ای دیدید و حس بدی گرفتید، به حس ششم خود اعتماد کنید. بعضًا 
توصیه می کنند قبل از قرار خودارضایی کنید تا در زمان مواجهه با نشانه های 

نگران کننده، با تسلط بیشتری بتوانید تصمیم بگیرید.
یک دوست معتمد را از محل قرار باخبر کنید و با او توافق کنید که اگر تا 

زمانی مشخص از شما خبری نشد چه اقدامی بکند.
اگر فرد در قرار حضوری ظاهر و مشخصات متفاوتی با پروفایل خود داشت، 
هرقدر هم که دالیل به نظر منطقی و توجیه بیاورد، توصیه می کنم قرار را 

خاتمه دهید و از آنجا دور شوید.
ضرری ندارد قبل از دیدار حضوری تماس صوتی یا تصویری مثال در تلگرام 
)ترجیحاً با آی دی دوم، و بعد از اطمینان بیشتر می توانید شماره هم رد و بدل 

کنید( با فرد داشته باشید که مقداری خیالتان راحت تر شود.
اگر می خواهید میزبان فردی برای قرار بشوید و هنوز شناخت کافی از او 

روشن کند، این پیام ها دیگر سرتاسر رمزگذاری نمی شوند و در صورت هک 
شدن اکانت شما یا درز اطالعات واتس اپ، مزیت های رمزگذاری سرتاسر 

را ندارد.
اگر از iMessage اپل استفاده می کنید، پیام هایی که با این شیوه می فرستید 
در صورتی که طرف مقابل هم iOS داشته باشد، رمزگذاری سرتاسر دارد، 
که اینجا هم در صورت بکاپ در کالود امنیت کمتر می شود. مطمئن شوید 
پیام با رنگ آبی ارسال می شود، پیام های سبز همان SMS عادی هستند و 

اپراتور موبایل می تواند آنها را بخواند.
اگر از سیگنال استفاده می کنید، همواره اطالعات به صورت سرتاسری 
رمزگذاری می شوند و حداقل در تئوری امنیت بیشتری نسبت به تلگرام و 
واتس اپ دارید، ولی در نظر بگیرید که استفاده از سیگنال همانند واتس اپ 
نیازمند شماره تلفن است و در صورتی که به کسی پیام بدهید، شماره شما 
را خواهند دید، پس اگر نمی خواهید شماره اصلی خود را به کسی بدهید، 
سیم کارت دوم یا شماره خارجی اجاره شده را برای سیگنال استفاده کنید.

چه تنظیماتی را در اپ دیت برای حریم خصوصی خود 

تغییر دهیم؟
بدون ورود به جزئیات مراحل این تنظیمات، چون هر اپ نکات خاص خود 

را دارد، به طور کلی به موارد زیر اشاره می کنم:
در اپ هایی چون Badoo می توان مشخص کرد که پروفایل شما برای 
عموم نمایش داده نشود، بلکه فقط برای آنهایی نمایش داده شود که شما 
در بخش مچ شدن الیکشان کرده اید یا از بخش پروفایل ها، پروفایلشان را 
  Tinder رایگان است، ولی اپ هایی چون Badoo باز کرده اید. این ویژگی در

این امکان را در خدمات پولی خود ارائه می دهند.
هنگامی که اپ دیت از شما دسترسی موقعیت مکانی )Location( می خواهد، 
می توانید این دسترسی را ندهید، یا در گوشی های آیفون و از نسخه آتی 
اندروید، همچنین در اندروید، گزینه Precise Location را خاموش کنید تا 
فقط حدودی از لوکیشن شما برای اپ قابل تشخیص باشد. همچنین بسته 
به نسخه و نوع سیستم عامل، می توانید تنظیم کنید که فقط یکبار، فقط 

هنگام استفاده، یا همیشه اپ به موقعیت شما دسترسی داشته باشد.
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سکس بسیار مهم است.
نشده  محافظت  در سکس  پیشگیری  برای  را هم   PrEP داروی  برخی 
استفاده می کنند. از موجود بودن این دارو در ایران اطالعی ندارم، ولی 
در صورت مصرف نسخه معتبر آن، همچنان در نظر بگیرید که HIV تنها 
ریسک نیست و امکان انتقال بیماری های مقاربتی دیگر نیز در سکس 

محافظت نشده وجود دارد.

جمع بندی
تالش این مطلب یادآوری برخی نکات امنیتی و سالمتی مربوط به قرارهای 
آنالین و قرارهای حضوری حاصل از آنها بود. به هیچ وجه امکان تضمین 
صد درصدی امنیت شما حتی با رعایت تمام نکات باال نیست ولی می توان 
ریسک ها را به میزان محسوسی کاهش داد. برای اطالعات بیشتر درباره 
نکات امنیتی و حریم خصوصی در اپ های دیت می توانید به بخش های 

راهنمایی و پشتیبانی هرکدام مراجعه کنید.
به امید شکل گیری رابطه های امن و سالم برای آنهایی که به دنبال رابطه 
هستند، و سکس های امن و سالم برای آنهایی که به دنبال پیدا کردن فردی 

برای هم خوابی هستند.
خوش باشید، لذت ببرید و مراقب خودتان و طرف مقابلتان باشید!

ندارید، بهتر است وسایل قیمتی خود را دم دست نگذارید، اگرچه بعید است 
فردی با قصد دزدی با شما قرار بگذارد، ولی غیر ممکن هم نیست.

خصوصا برای قرار سکس، از قبل با طرف مقابل صحبت کنید تا با چه 
چیزی که در سکس می پسندید و یا راحت نیستید، صحبت کرده باشید. 
ممکن است این ها را انجام ندهید اما خوب است پیش از هر عملی درباره ی 
آنچه دوست دارید و یا نگرانید، گفتگو کرده باشید. این موارد مایه ی خجالت 

نیست، بلوغ هر دوی شما را نشان می دهد.
وسایل الزم را با خود ببرید. اگر می خواهید با ژل روان کننده یا لوبریکانت 
و کاندوم سکس کنید، خودتان هم آن را تهیه کنید و صرفا به حرف طرف 
مقابل که وسایل الزم را دارد اکتفا نکنید، چرا که ممکن است هنگام 
استفاده مطلع شوید که تاریخ مصرف آنها گذشته است یا اینکه طرف مقابل 

می خواسته شما را در عمل انجام شده قرار دهد.
اگر سکس محافظت نشده را انتخاب می کنید، در نظر بگیرید که مهم 
نیست طرف مقابل چه می گوید، ممکن است صادق نباشد یا حتی خودش 
از وضعیت سالمتی خود آگاه نباشد و سالمتی شما را به خطر بیندازد. 
توصیه ی من به سکس محافظت شده است، ولی در صورت بی توجهی با 

آن، ریسک های احتمالی را در نظر بگیرید.
در   HIV انتقال  ریسک  یا مطرح شدن  کاندوم  پاره شدن  در صورت 
سکس محافظت نشده، می توانید از مراکز مشاوره بیماری های رفتاری 
داروی PEP را برای کاهش ریسک انتقال ویروس به بدنتان دریافت 
کنید، در این خصوص شروع مصرف دارو در 7۲ ساعت اول پس از 
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گفت وگوی دفتر خاک با ساقی قهرمان، درباره ی 
ادبیات دگرباشی

خط هایی که با منطق نفس بریدگی تقطیع می شوند
دفتر خاک

خانم قهرمان، ما می خواهیم امروز درباره ی نوعی ادبیات صحبت 
کنیم که به ادبیات دگرباشان معروف است و در شعر و داستان و 
البته بیشتر در شعر نمودش را در فضاهای غیررسمی و به یک 
معنا زیرزمینی می بینیم. اولین پرسش ما از شما این است: اصوالً 
تقسیم بندی ادبیات به این شکل که بگوییم ادبیاِت دگرباش، یا 
ادبیات زنان، یا ادبیات زندانیان، و به این ترتیب در داخل یک 
به  باشد،  اثر می بایست نشان داشته  ادبیت  از  مفهوم کلی که 
اصطالح قائم به ذات باشد و روی پای خودش بایستد، مدام پرانتز 
باز کنیم، آیا این کار صحیح است یا این که با این کار ما تبعیض 
قائل شده ایم. می دانید که بسیاری از نویسندگان و شاعران که 
ممکن است بسیار هم موفق باشند در کارشان، دگرباش هستند، 
و با این حال از جنسیت خود نمی خواهند به تشخص ادبی برسند.

فکر می  کنم فراموش کرده باشی که ادبیاتی که ما االن داریم، یک مقدار از 

این گفتگو در تاریخ ۲8 مرداد 1389 و در وبسایت رادیو زمانه منتشر شده 
است. باز نشر آن به خاطر یادآوری دوران ادبیات ال جی بی تی کوییر در دهه 
80 و توضیح درباره هم سرشت و شعرهای اوست که در سرمقاله اشاره شد. 
در این گفتگو به ادبیات پیش و پس از دهه 80 اشاره نشده است.اگر نام 
افرادی مانند ساویزشفایی و پیام فیلی را در اینجا نمی بینید و دوست دارید از 

کارهای هنری ایشان یاد کنید، لطفا با دفتر مجله تماس بگیرید. 
هم سرشت تریبونی برای همه ی افراد ال جی بی تی کوییر است که دغدغه 

فرهنگی-اجتماعی دارند.
سردبیر

عناوین اش حذف شده است. اگر با دقت نگاه کنیم این ادبیات معاصر نام اش 
ادبیاِت خالی نیست، ادبیات مردانه ی فارس زبان های طبقه ی متوسط ایرانی 
است. حاال چرا باید زنان و کارگران و ترک/کرد/بلوچ/عرب زبانان و زندانی ها 
و دگرباشان جنسی و تمام دیگر کسانی که نویسندگاِن مرِد )زنان متعلق 
و مقید به قوانین مردساالر، زیر چتر نوشتار مردانه می نویسند( فارس زبان 

طبقه ی متوسط نیستند، بروند زیر این چتر.
این سوال نشان از عادت های قوم غالب دارد، یعنی قومی که ادبیات را 
نمی خورد و نمی پوشد و نمی کند؛ برای سرگرمی با ادبیات ور می رود. اما 
قوم مغلوب یا قوم محروم از چنین تجملی برخوردار نیست. برای ما، یعنی 
اقلیت هایی که زیر فشار یک فرهنگ غالب سرکوب گر و یک رشته قوانین 
حاکم سرکوب گر زندگی می کنیم، همه چیزی ابزار زنده نگه داشتن ماست، 
ادبیات هم. کلن ماهایی که در حال جنگیدن ایم، ادبیت یک اثر را از منظر 
دیگری معنی می کنیم. از این منظر، آثاری ادبیت دارند که در مسیر خود 
سیل می شوند و تاثیر یک انقالب اجتماعی را به جا می گذارند. غیر از آن 

هر چه باشد به حساب بی ادبی می گذاریم.
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شعر دگرباش جنسی جای غیبت شاعر دگرباش جنسی را در جامعه پر می 
کند یا باز می کند. یعنی در جامعه ای که شعر »هم سرشت«، با این حضور 
پررنگ و عظیم، بعد از ده سال هنوز راز مگوی ادبیات دگرباشی است و 
برای ادبیات فارسی فاش نشده، و خود هم سرشت همجنسگرا در جامعه ی 
ایرانیان، بی چهره و ناشناخته و زندگی نکرده و حق نداشته راه می رود، ما نمی 

توانیم شعر او را برداریم و توی جیب مشترک ادبیات بگذاریم.
عنوان  به  نمی دهیم  اجازه  و  می خواهیم  شناسنامه  با  را  ادبیات  این  ما 
جزوی و بخشی و الیه ای از ادبیات کلی و عمومی و رسمی و مردانه و، و 
مردانه و زنانه ی دگرجنسگرای حق به جانب، یک بار دیگر به زیرزمین رانده 

شود یا حضوری شبح وار داشته باشد.
باز نکنیم،  پرانتز  ادبیات  من در مقابل پیشنهادی که معتقد است برای 
پیشنهاد می کنم هم یاری کنیم و ساختار جامعه را از این پرانتزهای تو در تو 
آزاد کنیم، و واقعیت حذف فیزیکی و حقوقی را در جامعه از بین ببریم، و بعد، 
چشم، در آن شرایط ما مخالفتی با حذف پرانتزهای ادبیات نخواهیم داشت. 

در آن صورت ادبیات خود به خود یک ادبیات واحد خواهد بود.
در حال حاضر، این پیشنهاد که حتی خیلی خیرخواهانه و مثبت به نظر 
جامعه  از  دیگر  عزیز  بخش  یک  خوش بینی  به  شبیه  چیزی  آید،  می 
است، یعنی اصالح طلب ها، که در واویالیی که در سی سال گذشته در 
ادامه ی واویالهای دهه های پیش از آن  جریان پیدا کرده، بدون در نظر 
گرفتن سال های نقض حقوق بشری اقلیت ها، یعنی همان سال هایی که 
اصالح طلب ها بخش برگزیده و ممتاز و برخوردار جامعه بوده اند، از همه ی 
دیگران می خواهند که همین االن همه ی سال های رفته را فراموش کنند و 
همه زیر یک سقف و یک رنگ جمع شوند... کار خوبی است، اما شرایط  اش 

را هم باید فراهم کرد.
این ترس و دق و دلشوره و زخم هایی که در این هشت ماهه دارند در تهران 
سبز، تبدیل به زخم کهنه می شوند، در کردستان و بلوچستان و خوزستان 
و آذربایجان سی سال است که تبدیل به زخم کهنه شده اند. باید شرایطی 
ایجاد شود که زخم های تازه به زخم های کهنه بگویند »حاال درد زخم 
شدن را درک می کنم حاال می توانم کنار شما بایستم.« نه این که بگویند، 
»ما زخمی شده ایم، شما هم که انگار زخمی هستید، خب بیایید توی صف 

ما دیگه.«

من شخصن با این بی چهرگی یکسویه، یا این چهره ی مشترک بی شکل، 
یا چهره ای که در آن همه ی چهره ها به جز چهره ی قوم غالب رنگ باخته 
است و در چارچوب اش »آدم« فقط به مرد گفته می شود، و مردم فقط 
و  می شود  گفته  »فارس«ها  به  فقط  ایرانی  و  هستند  »دگرجنسگرا«ها 

مسلمان معتقد یعنی »شیعه«ی اثناعشری، دست نمی دهم.
با این ذهنیت نیز که معتقد است آدم وقتی شعر می گوید شاعر است و بعد 
دوباره می شود همان آدمی که بود، و این دو حوزه به هم مربوط نیستند، 
مخالفم. آدمی که شاعر است در تمام لحظه های زندگی اش همان شاعر 
است و دنیا را از همان دریچه می بیند و شعرش بازتولید آن گونه آدم بودن اش 

است.
یعنی ادبیات چیزی بیرون از حضور آدم نیست که بی ارتباط با این آدم تولید 
شود و چیزی بشود بی شکل، یا دارای یک شکل همگانی و بی تمایز. به 
همان دلیلی که ادبیات ایران و ادبیات اروپا هر کدام شکلی دارند و در شرایط 
زمان مکانی ای تولید شده اند که ویژگی ساز است، و مانع می شود هر دو به 
یک نام واحد خوانده شوند، ادبیات زنان و دگرباشان جنسی و زندانیان هم 
دارای شناسنامه است. به این شناسنامه برای اثبات حضور یا گواهی نقض 

حق حضور کارگزاران این بخش از ادبیات، نیاز داریم.
شعری که یک زن می نویسد باید نام جنسیتی که من را تبدیل به شهروند 
درجه دو، و سابقه ی نوشتن اش را محدود به این صد ساله ی اخیرکرده است، 
روی پیشانی اش نوشته شده باشد و شعر زن همجنسگرا که همان حضور 
زخمی را هنوز که هنوز است ندارد، باید شناسنامه اش روی پیشانی اش نوشته 

باشد.
شعر دگرباش، فقط برای افزودن به صفحه های ادبیات فارسی سروده نشده، 
برای اعالم یک حضور و خبررسانی از حذف یک حضور تولید می شود، پس 

محو شدن در تصویر عمومی ادبیات، معنا ندارد اینجا.
شاید شما این تصویر را درک نکنید، اما برای شاعر همجنسگرای ایرانی، شعر 
دگرباشی جنسی بازخورد یک جنایت در جامعه است، با انکار همجنسگرایی 
از دید ما، یک قتل  با له کردن همجنسگرایان در جامعه،  در جامعه، یا 
اتفاق افتاده است، شاعر همجنسگرا از دست رفتن یک عمر را در این انکار 

اجتماعی در تمام طول شبانه روز حس می کند.
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می خورد. مثالً یک جا شاعر می گوید: آرام گرفت من من/ موج ام 
بگیر تا تالطم من به در شود/ ساحل نشین دریای عشق من. اگر 
نمی دانستیم که شاعر جزو دگرباشان است، این شعر را ما به 
شکل دیگری می خواندیم. یعنی این مفهوم »دگرباش« به نوعی 
سایه می اندازد روی شعر و قرائت خواننده را به نظر ما تحت تأثیر 
این شعر، شعر دگرباشان  باید بگوییم  قرار می دهد. چرا حتماً 

است و نه یک شعر تغزلی ساده؟
همان طور که در اول صحبت هامان در ایمیل هایی که با هم رد و بدل 
کردیم گفتم، بحث ادبیات دگرباشی را با هم سرشت شروع می کنم چون با 

فاصله ای چشمگیر در بین چهره های ادبیات همجنسگرایی ایستاده است.
شعری که اشاره می کنی یکی از شعرهای هم سرشت است که در سال 87 
نوشته شده و تفاوت زیادی با بقیه ی کارهای او دارد؛ شعرهای دیگر او به 

آن معنای متداول، تغزلی نیستند.
بله، حتمن باید بگوییم این شعر یک شاعر دگرباش است، چون این شعر 
یک شعر تغزلی ساده نیست. شما به این نهایت عشقی که در این شعر 
موج می زند نگاه کنید، و بعد سرنوشت این عشقی که در این شعر موج 
می زند را دنبال کنید می رسید به آخر خط: »تو را فقط برای حضرت عشق 
می خواهم.« بعد این واقعیت را در نظر بگیرید که ما در زمانی زندگی می کنیم 
که عشق دیگر همزاد رنج و حسرت دوری نیست. آدم ها از هم خوش شان 
می آید، عاشق هم می شوند، با هم می روند، یک شبه یا چندین ساله. حاال 
شما مجسم کنید که خواننده ، این شعر را با فرض این که یک شعر تغزلی 
ساده است می خواند، و نمی داند این شعر، یک شعر همجنسگرایی است، 
با خودش می گوید، )بسته به این که خودش زن باشد یا مرد باشد( چرا 
»دختره« )یا پسره( را فقط »برای حضرت عشق« می خواهد، چرا برای 

خودش نمی خواهد، احتمالن دیوانه است.
با  می رود  بعد  نمی کند.  درک  را  عاشقانه  روزه داری  این  معنای  خواننده 
چهارده ساله  معشوق  و  دوساله  شراب  حتمن  که  می آورد  دلیل  خودش 
و شخص حافظ همه از زیر پوستین محمد بیرون آمده اند، و نتیجه اش 
قرن ها انکار و کج فهمی می شود. شاعر همجنسگرایی که حتی همان حق 
جرم انگاشته شده ی دیگر اقلیت ها برای تشکیل تجمع های اعتراضی را و 
ایجاد انجمن های فعالیت مدنی را ندارد، در شعر هم به عنوان تنها صحنه ی 

با احترام به این سوال، اما، درست نیست که یک آقای نویسنده به زنان و 
زندانیان و همجنسگرایان ... پیشنهاد کند که ادبیات را تکه تکه نکنند و توی 
پرانتز نبرند. و یا به زبان دیگر، تا زمانی که به عنوان عضو رسمی جامعه  و 
شهروند در درجه ی اول جامعه و صاحب حق دفاع از خود امکان حضور ما 
در جامعه فراهم نیست این پرانتزهای در ادبیات و هنر وجود خواهند داشت، 
برای اعالم حضور، برای کسب حق. ادبیات در جایی که به صحنه ی حضور 
شاعر همجنسگرا تبدیل شده که در فضاهای واقعی این حضور امکان 

حضور ندارد.
جامعه ی همجنسگرا در ایران شبح وار زندگی می کند. برای به دست آوردن 
امکان آشکار زندگی کردن، خطر می کند و می نویسد. می نویسد که حضور 
داشته باشد. در شرایطی می نویسد که نوشتن اش حکم راه رفتن روی زمین 
مین گذاری شده را دارد. همین وضعیت هر جا در شعر ترسیم شده، زیباترین 
تاثیر را روی این شعر گذاشته. در شعرهای هم سرشت، کمتر شعری است 

که ساختار بیرونی شعر، تصویر کامل تصویر درونی شعر نباشد.
و یک نکته ی دیگر، شاعر همجنسگرا در مرحله ای از تاریخ اجتماعی  است 
که اصلن از »تشخص ادبی« که شما اشاره کردید یادش نمی آید. شاعر 
همجنسگرا هنوز برای کسب حق شخص بودن می نویسد. کسانی که از 
تجمل شهروند درجه ی اول بودن برخوردارند، این رفاه را دارند که برای 
کسب تشخص ادبی خودشان را اسم گذاری بکنند و یا از این تشخص، 

روزه  بگیرند.
شاعر همجنسگرا فقط تولید ادبیات می کند، بی دغدغه ی تشخصی که 
اصولن برای شاعر همجنسگرا وجود خارجی ندارد. شما، اسم هم سرشت را 
تا بحال در جایی شنیده اید؟ آیا ناشری تابه حال آثارش را منتشر کرده؟ آیا 
در جلسه ای اشعار هم سرشت رونمایی یا تحلیل شده؟ آیا هم سرشت برای 
شعرخوانی به جلسه ای بیرون یا توی ایران دعوت شده؟ دیگر شاعران 
همجنسگرای ایران چطور؟ آیا هم سرشت بدون دست شستن از زندگی 
خودش، می تواند کتاب اش به ناشری در ایران بسپارد؟ این تشخص ادبی، 

در جامعه ی دگرباشان جنسی اصلن معنی ندارد.
ما پیش ازین گفت و گو از طریق شما نمونه هایی از بهترین اشعار 
دگرباشان را به دست آوردیم و این اشعار االن محور گفت وگو ما 
قرار گرفته است. در این اشعار، سویه های قوی تغزلی به چشم 
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عاشقانه و شور جنسی که در غزل فارسی موج می زند چیزی نصیب زنان 
این جامعه نشده و همه اش را مردان این جامعه برای مردانی دیگر، که 

معشوق شان بوده اند، سروده اند؟
چرا نباید روی این واقعیت، که سهم زنان از عشق و لذت جنسی توسط 
مردان و مردان، در جامعه خورده شده انگشت بگذاریم؟ اگر ما از اول ادبیات 
را درست دسته بندی و نامگذاری کرده بودیم، و هر دسته را توی پرانتز 
خودش گذاشته بودیم، خیلی پیش تر از این ها مشخص می شد که بعضی از 
پرانتزها خالی اند. خیلی زودتر از این ها به ضرورت برابری جنسیتی و جنسی 
پی برده بودیم. می فهمیدیم که اگر از این همه شاعر، فقط یکی یا دوتاشان 
نظری به زنی داشته اند و دیگران فقط برای مردان غزل عاشقانه سروده اند 
و می فهمیدیم که پس البد زن های زندانی اندرونی رمانس نداشته اند و 

نیازهای جنسی شان جواب نمی گرفته. عجب.
از طرف دیگر، خیلی سریع تر به این سوال می رسیدیم که آخر چرا هیچ کدام 
از این مردانی که قلپ قلپ احساسات عاشقانه سر کشیدند همیشه غیرقانونی 
ماندند و کوچک ترین حق قانونی در زندگی و در واقعیت های روزمره ی 
زندگی رسمی معشوق خود نداشتند. در این جامعه ی هزار و سیصد ساله 
چیزی لنگ می زند و وحشتناک خنده دار هم لنگ می زند چون ما کوریم و 

یا مایلیم که نبینیم.
به خاطر حقیقت، به خاطر پرهیز از گیجی و گنگی ای که در جامعه موجود 
است و فرهنگ فارسی را دروغ گو و متظاهر و بیمار کرده است، به خاطر 
پرهیز از کج فهمی و اصالح ناروایی های اجتماعی، به خاطر »حق رای«، 
ما باید شعر زنان را و شعر زندانیان را و شعر شاعران همجنسگرا را با نام 
و نشان بشناسیم و این جامعه و فرهنگ و قانون خنده دار را هر چه زودتر 

»نگاه« کنیم و بعد درمان کنیم.
مدت  درین  ما  که  اشعاری  درونمایه های  مهم ترین  از  یکی 
تکرار  اشعار  درین  مدام  که  بود  جنسی  تجاوز  تِم  خوانده ایم، 
می شد و البته شرم. برای مثال شاعر می گوید: بوی تجاوز/ تنی/ 
به مردهای ناتنی/ بوی هزار عاشقی و صد هزار بی کسی. که البته 
این سطر آخر واقعاً دردناک است و در همان شعر، چند خط بعد 

می خوانیم: شرم تن/ می چکد از درون من/ زنای من و ...
زندگی همجنسگرایان مرد، و زن، با تجاوز زن ها و مردهای غیرهمجنسگرا 

بازیگری اش، صدایش، صدای عشق و تغزل اش پشت صدای »عمومی« 
ادبیات فارسی، خفه می شود. در نتیجه این شرایط شامل اصالح و تغییر نمی 

شوند، تغییر برای برابری، سهم ما نمی شود.
در این شعر تغزلی ساده، شاعری که در قرن بیست و یکم، معشوق اش را از 
دور تماشا می کند، مجنون نیست، از شهر بیرون نرفته است، همین جاست، 
همجنسگرا است و اجازه ی نزدیک شدن و هم پاشدن و هم بسترشدن و 
هم خانه شدن با معشوق اش را ندارد. دست رسی او به حضور معشوق در 
شرایطی بسیار هولناک و یا بسیار ناپایدار به دست می آید. در این شرایط، 
عشق بازی و هم سری عاشقانه، رویایی دور از دست می شود و تن و روان 

مایل به چله نشستن می شوند.
حاال شما به من بگویید چرا ما باید خیال کنیم که این شعر یک شعر تغزلی 
ساده است؟ چون تمام ادبیات کالسیک ما مملو از همین شعرهای تغزلی 
بسیار ساده اند؟ فکر نمی کنی اگر ما تمام این ادبیات کالسیک را با خوانشی 
نزدیک به واقعیت، قرائت می کردیم، کشف می کردیم که هیچ کدام شان 
تغزلی ساده نیستند بل که جریانی هستند خالف جریان جاری حاکم و 
برای این جاری شدن تاوانی پرداخته اند که ساده نبوده؟ سر شمس  در همین 

البالی همین تغزل های ساده بود که بریده شد.
من در سال های نوجوانی ام، وقتی ادبیات کالسیک فارسی را می خواندم، 
و نمی فهمیدم، همیشه فکر می کردم چرا زن های جوان معشوق حافظ به 
چارده سالگی که می رسیده اند ریش در می آورده ند و چطور اجازه داشتند 
راحت در کوی و برزن راه بروند و موهاشان همیشه از زیر مقنعه شان بیرون 
بیاید و تا زیر بناگوش  و روی سینه شان تاب بخورد و با کج خلقی بازار را 
به هم بریزند و هر وقت که بخواهند دست به شمشیر ببرند و هر وقت که 
بخواهند روی اسب بپرند. خیلی سخت بود ساختن این تصویر با زن هایی 
که آزادی گشتن در کوی و برزن و می خانه و مسجد را داشتند و در همان 

زمان توی حرم سرا زندانی بودند.
چرا ما نباید خوانشی نزدیک به واقعیت از ادبیات داشته باشیم. چرا نباید 
بدانیم که شعر تغزلی ساده ی حافظ برای مردانی که عاشق شان بوده سروده 
شده، و آن شاخ نبات ها همه دروغ هایی هستند که ما برای فرار از واقعیت به 

زور روی مینیاتورهاشان دو تا پستان کشیده  ایم؟
چرا نباید بدانیم که در طول چندین قرن متمادی، از این همه احساسات 
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تقطیع های  همان   ،1385 تا   1383 فاصله ی  در  هم سرشت  شعرهای 
نفس بریدگی  همان  و  دارد،  را  هم سرشت  شعرهای  مهجور  غیرمعمول 
معمول که خط های شعری را در جاهایی که به نظر نابه جا می آید، پاره 

می کند و روی خط بعد ول می کند:
 بوی زنای بی بهانه می دهی

 بوی زنای عا
 شقانه

می دهی
مجسم کن کسی را که در حال دویدن است و با یک مخاطب حرف می زند. 
یعنی باید حرفی را به گوش یک مخاطب برساند اما در حال دویدن است 
و کنترل نفس دست خودش نیست. جمله هایش بریده بریده است. عین 
این اتفاق در شعر هم سرشت می افتد. خط ها با منطق نفس بریدگی تقطیع 
می شوند تا فضایی را مجسم کنند از یک فرار مدام از یک دشمن مدام 
که همیشه پشت سرت دارد می دود. حاال مجسم کن این دلهره در زمان 
عشق بازی اتفاق بیافتد. دلهره ای که عشق بازی را از رخوت اتاق خواب 
بیرون می کشد و در معبر می گذارد، جایی که همه در هر لحظه ای می توانند 
اعالم حضور و بعد اقدام به حمله بکنند. این شعر این طوری تقطیع می شود. 

تقطیع در شعر بخشی از بار معنایی شعر را به عهده دارد:
 زنای من

| 

 کشیدن نوک قلم
| 

 به پرده ی سفید کاغذی
| 

 کشیدن
| 

 صورت تو
| 

 نگاه بی فروغ من
| 

 کشیدن صدای آهِ  هر شبم

به تن و حریم شان، نه که عجین شده باشد، اشباء شده. یعنی جای نفس 
کشیدن باقی نمانده از این هجوم. فضایی که از خشم و درد در ادبیات 
همجنسگرایی دیده می شود، مال آن نفس تنگی است. اما در مورد این 
شعر، من مطمئن نیستم شما از شعر هم سرشت خوانشی نزدیک به خوانش 

من داشته باشید.
در این شعر، مثل بقیه ی شعرهای هم سرشت، منظره از دید یک همجنسگرا 
دیده می شود نه از دید یک دگرجنسگرا. کلمه ی تجاوز فقط یک بار در 
شعر آمده اما تمام شعر با کلمه و تصویر زنا ساخته شده . زنا، رابطه ای است 
غیرمشروع، و به جز غیرمشروع بودن، هیچ تفاوتی با بقیه ی روابط جنسی 

و با عشقبازی ندارد.
غیرمشروع بودن هم تنها موقعیت و نظر شرع به مثابه ی قانون حاکم یا 
قانون رایج را در خصوص یک مورد خاص از عشقبازی نشان می دهد، 
یعنی حکم صادر می کند که این عشق بازی به خصوص، مطابق موازین 
شرع/قانون انجام نشده است. خب، این به ما چه نوع اطالعاتی در مورد این 

عشق بازی می دهد؟ هیچی.
هنوز در این مرحله، که قانون این عشق بازی را به دلیل عدم تطابق با 
قوانین شرع، غیرمشروع می خواند، و اسمش را زنا می گذارد، ما، به مثابه ی 
گیرنده ی خبر، نمی دانیم که این عشق بازی خوب بود یا بد بود. لطیف و 
مالیم بود یا داغ و پرتنش بود. درد داشت یا نداشت. ارگاسم داشتند دو 
طرف یا یکی آن دیگری را نیمه راه ول کرد رفت سیگار بکشد. کاندوم 
گذاشته بودند، یا سکس بی مالحظه بود. منظورم این است که زنا، به جز 
این که از طرف شرع حمایت نمی شود، هیچ تفاوتی با انواع دیگر سکس، 

و عشق بازی، ندارد.
در تمام دورانی که شرع قانوِن حاکم بوده، عشق بازی هایی که در چارچوب 
شرع نگنجیده اند غیر مشروع به شمار آمده اند و زنا نامیده شده اند و با یک 
سرنوشت فجیع از بقیه ی انواع عشق بازی جدا شده اند. زنا با مرگ مجازات 
می شود. انواع اعدام، و سنگسار. حاال اگر در نظر بگیریم که عشق بازی 
مردان با مردان همیشه از نظر شرع نامشروع است به این شناخت می رسیم 
که عشق بازی مردان با مردان یک فاکتور اضافی همیشگی هم دارد: خوف. 

با غم اشتباه نشود. این خوف است.
در شعر زنای بی بهانه ی هم سرشت، ما شعری را می خوانیم که مثل بقیه ی 
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اضطراب حاضر در فضا و اتفاقی که نیافتاده در ذهن شاعر افتاده تا حادثه را 
تداعی کند. و من به عکس/ تو نگاه می کنم/ و من به عکس تو/ بوی زنای 
مردانه می دهم، می تواند این باشد: من بوی زنا به تصویر تو می بخشم. با تو 
جلق می زنم، در خیال با تو می خوابم. تویی که اگر این جا حضور می داشتی 
سرنوشت این عشق بازی فاجعه می شد. )به مرگ و یا بی آبرویی منجر 

می شد(.
اما بیرون از این شعر، تجاوز در فرهنگ جامعه ی همجنسگرا - تجاوزی 
که بر یک همجنسگرا از سوی یک دگرجنسگرا اعمال می شود - یک جور 
مجازات برای آزار و تنبیه همجنسگرا به خاطر انحراف اش از هنجارهای 
فرهنگ حاکم است. در این تجاوز فقط حریم فرد همجنسگرا به دلیل 
لذت جویی فرد دگرجنسگرایی که بدون توافق دوجانبه اعمال زور کرده، پاره 
نمی شود، بلکه یک بیانیه هم از طرف عضو جامعه ی رسمی بر علیه عضو 

غیررسمی جامعه صادر می شود.
تجاوز  داشته.  همجنسگرا  جامعه ی  روی  فاجعه باری  تاثیر  تجاوز،  این 
به زن های همجنسگرا، به خاطر آن که این زن ها به اندازه ی مردهای 
همجنسگرا آشکار نبوده اند مثل همه ی تجاوزهای دیگری که به حریم زن 
در جامعه می شود مسکوت مانده و گفته و شنیده نشده، تاثیرش هم هنوز 
گوش به گوش نرسیده. ما همین قدر شنیده ایم که طبق یک سنت قدیمی، 
اگر زنی مشکوک به همجنسگرایی باشد، مردها به او تجاوز می کنند تا پس 
از »چشیدن« لذت دخول جنسی مرد، از همجنسگرابودن دست بردارد و 

»نرمال« بشود.
اما تاثیر تجاوز به همجنسگرای مرد، به عنوان جنگ اعالم شده ی مردانگی 
حاکم به مردانی که قوانین مرد بودن را رعایت نکرده اند، آشکار است. بخشی 
از حساسیتی که در مساله ی »آشکارگری« یا »ابراز گرایش جنسی« مردان 
همجنسگرا وجود دارد همین است که بالفاصله پس از آشکارگری، یک 
مرد همجنسگرا در چشم جامعه ی دگرجنسگرا تبدیل به شکار می شود، 
شکاری که هر لحظه امکان دارد هدف تیر آخر بشود، یک موقعیت متزلزل 
برای هر دو طرف چون هر دو طرف کار و زندگی شان را می گذارند و نقش 
شکارچی و شکار هم را بازی می کنند. یک محکوم و یک جامعه ی حاکم 

در مقابل هم.
مسلم است که این تاثیر در ادبیات همجنسگرایی نمود پیدا می کند. مسلم 

| 

 نشستِن
| 

 عرق
| 

 به روی چشم های
| 

 پر تبم
| 

 نفس زدن
| 

 نفس نفس
| 

به زیر سایه ی تن ات
این عشق بازی است که در این شعر تصویر شده. انتظار دارد، کشش دارد، 

حسرت دارد، دلهره و خشم دارد. غم ندارد.
زنا، که موضوع این شعر است، ربطی به تجاوز ندارد. زنا، رابطه ی عادی و 
طبیعی و مرسوم و معمول، و تنها رابطه ی ممکن و موجود برای یک زوج 
همجنسگراست. زیباست، خواستنی است، دلهره آور است، ترسناک است 
و شیرین است. همجنسگراها، چون امکان »ازدواج« و »صیغه« و پیوند 
شرعی را ندارند، برخالف دگرجنسگراها که هزار راه شرعی برای کارهای 
غیراخالقی شان دارند، همه ی پیوندهاشان از نظر جامعه ی رسمی خالف و 

ناپاک و زنا به شمار می آید.
در این شعر، عشق بازی با مفهوم نوشتن القا شده، با قلمی روی کاغذی 
نوشتن و منتقل کردن مفهومی از تنی به تنی. نوشتن، یعنی عملی که شده 

اما هنوز نشده، روی کاغذ مانده است.
راوی ماجرا را نفس نفس زنان تعریف می کند، و دست خوش خاطره هایی 
می شود که خود به خود جریان سیال ذهن می شوند، از سر ناچاری. تنی با 
تن دیگری عشق بازی )زنا( می کند تنی بر تن دیگری فرو می رود و در 
این فرورفتن مثل نوک قلمی است که از نوشتن اش، ترانه می چکد. در 
مقطع هایی خط قطع می شود و به خط بعدی می افتد و تکانه های دخول و 



55 خانه فرهنگ

در برخی از اشعار زبان پرخاش بر شعر غلبه می کند و به نظر ما 
هر چند که از نظر تخلیه ی روانی برای شاعر می تواند مفید باشد، 
اما ساختار متن را به کل به هم می زند. به نظر شما تا چه حد اشعار 

دگرباشان، جزو اشعار ساختارمند است؟
هم سرشت در پیش گفتار یکی از کتاب هایش نوشته است: »شاعر 
یا نویسنده یا هنرمند یا هر چی، باید خالق باشد، یعنی کارخانه 
نباشد که چیزهایی که هست را با شکل دیگری بازتولید کند بل که 
باید چیزهایی که نیست را خلق کند. باید خداوندگار باشد شاعر، 

یک خالق محشر باشد در یک سرزمین بکر بکر.«
وقتی شاعری این نظر را دارد، و به خلق اثر فکر می کند و کارخانه بودن 
به  توجه  این  خودش  شعرهای  نمونه ی  در  بعد  و  ندارد،  قبول  را 
می توانیم  قاعدن  می شود،  دیده  دقت  این  با  شعر  پرداختن  و  ساختن 
به  را  ساختارمندی  اگر  اما  است.  ساختارمند  شاعر  این  اشعار  بگوییم 
بری: می  کار  به  ساختارشکنی  با  تقابل  در  و  ساختارگرایی   معنای 

شعر معاصر )متعلق به جامعه ی رسمی( فارسی، در اول این قرن، با آموزگاری 
نیما، از ادبیات »منظم« کالسیک فارسی جدا شد و تجربه ی شعر نیمایی 
و بعد از آن را دهه به دهه برد تا رسید به شعری که االن به دست شاعران 

معترض نوشته می شود و بدون ساختارشکنی از گلو به قلم نمی ریزد.
اما ادبیات دگرباشی در چارچوب دگرباشی در این مرحله، که تنها یک دهه 
از شروع تولید شعر همجنسگرای معاصر می گذرد، و یک دفعه از موالنا و 
عراقی و سعدی و حافظ و به هم سرشت و خشایار خسته و حمید پرنیان 
و مهدی همزاد و حاال، کورش زندی رسیده، نیاز به ساختارگرایی دارد تا 

جهان خود را پایه گذاری کند.
به  دگرباشی  ادبیات  نوشتن  زمینه های  دگرباش  ادبیات  باید  اول  یعنی 
زبان غیرکالسیک را به دست بدهد، و بعد این زبان را دگرگون کند. شعر 
همجنسگرایی معاصر، با شاعران »گی« هم نسل هم سرشت آغاز می شود. 
در شعر، خشایار خسته، حمید پرنیان، باربد شب، مهدی همزاد، کورش 
زندی ما با شعری روبه رو هستیم که با به کارگیری نشانه ها و تکیه بر اصول 
مکالمه، صریح و ساده و با منطق دستور زبان رایج حرف می زند تا به خوبی 

مفهوم باشد و امکان بدفهمی در کار نباشد.
این نیاز شعر دگرباش در دهه ی گذشته است. این ادبیات باید کلمات اش 

است که مساله ی تجاوز تبدیل می شود به زمینه ای که صدای هم سرشت 
و  به صدایی خشن  بدل  دگرباشی،  ادبیات  بلندترین صدای  به عنوان  را 
سلطه گر/مسلط می کند. یکی از هوشمندی های هم سرشت در شکل دهی 
کار خودش درک جای خالی قدرت در جامعه ی همجنسگرایی بود و این 

جای خالی را با صدای »سلطانی« خود در لحن شعرها پر کرد.
در شعر هم سرشت، خواننده با یک موجودیت عظیم روبه رو می شود که 
هیبت اش بر سر فرهنگ حاکم می غرد - پاسخ کج بینی این فرهنگ. در 
این شعر، حافظه ی تاریخِی همجنسگرایِی تجاوز دیده و شکسته، شکایت 
را  اشتباهاتش  و  می زند  داد  فرهنگ  این  و سر  می کند  نمی کند، حمله 
یکی یکی مثل چکش روی ذهن این فرهنگ می کوبد. گوشزد می کند که 
جامعه ی متجاوز است که باید به عنوان متجاوز شرمنده باشد، نه جامعه ای 

که تجاوز دیده.
این دیدگاه مدرن در مقابله با خشونت خانگی و اجتماعی است و جالب 
است که پیش از آن که این ذهنیت از تجربه های چندین دهه ی غرب 
به  ادبیات همجنسگرایی  مسیر  از  شود،  منتقل  ایران  زنان  جامعه ی  به 
جامعه ی همجنسگرا منتقل شده. در فرهنگ ما، قربانی همیشه باید به دلیل 
قربانی شدن، ضعیف و قابل ترحم هم باشد. ما حتی برای یک جنگجو که 
نترسید اما جنگید، و کشته شد، مثل حسین امام دوم شیعه هم دل سوزی 
می کنیم و غصه می خوریم. در فرهنگ ما »جاهل محل« از جاهل بودن 
خودش نباید خجالت بکشد، اما زنانی که از طرف این جاهل های محل آزار 

زبانی می بینند، چون آزار دیده اند، باید خجالت بکشند.
یک مرد دگرجنسگرا لزومی نمی بیند به خاطر متجاوز جنسی بودن خود، 
خجالت بکشد اما مردی که به او تجاوز شده است باید خجالت بکشد. خب 
هم سرشت این معادله را عوض کرده. در شعرهای متعددی که با مضمون 
هموفوبیا دارد، می گوید خالفکار باید خجالت بکشد، نه کسی که خالف 
دیده، و تیغ طعنه و کنایه و توهین و پرخاش و دزدبگیری را به طرف 

متجاوز برمی گرداند.
نگاه هم سرشت به حقوق شهروندی نگاهی نو و آگاه است. خشمی که 
در شعرش ابراز می کند خشمی آگاهانه و آموزنده است. شاید بد نباشد که 
جامعه ی زنان و جنبش زنان از نگاه هم سرشت برای تشخیص جایگاه 

شاکی و متهم بهره بگیرد.
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برای محو هموفوبیا همه با هم ِز ن ِد ه گـــــی کنیم
اما این که زبان پرخاش بر شعر غلبه کند، در شعرهای هم سرشت، به نظر 
من اتفاق نیافتاده است. کلن ما در ادبیات دگرباشی تنها هم سرشت را داریم 
که خشم در ساختار شعرش عنصر آشکار است. و این خشم، هیچ به ساختار 
لطمه نزده، و اصولن دلیلی ندارد که قائل باشیم خشم، به ساختار لطمه 
می زند، چرا باید خشم به ساختار شعر لطمه بزند؟ یا شادی چرا باید به ساختار 
شعر لطمه بزند؟ در شعر هم سرشت، هر جا که حس شدید، نظیر خشم، غلبه 

کرده، ساختار را همراه خودش قوی کرده.
در این شعرها، ما با تخلیه ی روانی شاعر روبه رو نیستیم، این بی انصافی است 
که شعری زیبا و قوی را، تخلیه ی روانی شاعر بدانیم. این یک لباس شخصی 
نیست که سرراه چارراه به مادرخواهر جامعه فحش می دهد، این یک شاعر 
است که دارد به مردم توضیح می دهد توهین به کرامت انسانی فرد، مزه اش 
این است، این جوری هم از گلو پایین می رود، خوش مزه است؟ بریزم بازم؟ با 
شعرهایی روبه رو هستیم که شعر اعتراض هستند و با دقتی ذره بینی نوشته 
شده اند تا این اعتراض را شکل بدهند. با کلمات جوری کار کرده شده که 

انگار بازیگران نمایشی هستند که روی صفحه و در شعر اتفاق می افتد.
من نمونه هایی از شعرهای هم سرشت را به عنوان گزینه برای انتشار با این 
متن می فرستم. به جز هم سرشت، ما دو نام دیگر داریم که یکی با سابقه ی 
طوالنی ده ساله و با احاطه به ادبیات کالسیک فارسی می نویسد، و دیگری 
با تجربه های تازه تر و تاثیرگرفته از ادبیات غرب. خشایار، و حمید پرنیان 
با تداوم بیش تر روی شعر کار کرده اند، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ 
حوصله در پرداختن شعر، تا مهدی همزاد، و یا باربد شب. و در کارهای این 

چهار اسم نیز هر جا حس قوی بیان شده، به ساختار هیچ لطمه ای نزده.
شعرهای مملو از خشم هم سرشت را با شعرهای مملو از خشم گینزبرگ 
مقایسه می کنم. هر دو نمونه با قدرت و آگاه از جریان خشم در شعر بهره 
گرفته اند، اسیر خشم نشده اند. این به خصوص در مورد هم سرشت بیش تر 
صدق می کند چون هم سرشت حتی در جاهایی که گینزبرگ کلمه را فدای 
مفهوم ابستره و فدای موسیقی وردخوانی می کند، حتی یک لحظه از کلمه 
و جای گاه کلمه در جمله/شعر غافل نمی شود و از این کلمه، تمام ظرفیت 

معنای اش را برای تشدید شکل شعر بیرون می کشد.

به خوبی شنیده و درک می شد. درست نبود که جمله ها متالشی شوند، این 
جمله ها ستون های هویت سازی جامعه ی دگرباش بودند.

شعر خشایار خسته با تسلط به نمایش گونگی لحن روایت می کند؛ شعر 
مهدی همزاد سپید است اما سردرگمی و وردگونگی سپیدهای گنگ اولیه ی 
شاملو را رد کرده و با تسلط به دستور زبان، سپید می نویسد؛ شعر باربد 
شب دو سه نمونه ی موفق و ماندنی دارد؛ شعر حمید پرنیان، کارخانه ی 
اروتیک سازی ناب فاخر پلشت است؛ و شعر نسل بعد از این اسم ها، کارهای 
کورش زندی، بعضی از کارهای امیدرضا، ساختارگرا هستند، نیاز اجتماعی 

پشت این تعیین شیوه ایستاده است.
این ضرورت، همیشه عمدی نیست، شاید همان نیاز به صریح و ساده و 
مفهوم سخن گفتن باشد که شاعر همجنسگرا را از دنباله روی معمول و 

تولید انبوه شبه ساختارشکن ها باز داشته است.
اما در شعر هم سرشت، به عنوان تنها شاعر همجنسگرا که چندین مجموعه 
در کارنامه  اش دارد و به صورت حرفه ای می نویسد، با قدرت و هدف مند 
می نویسد، ساده گویی به ضرورت، به ساختارشکنی به ضرورت هم می رسد. 
که  است  کارهایی  از  نمونه هایی  او   1389 و   1388 سال  شعرهای  در 
تجربه های قوی بازی با زبان را تولید می کند، قواعد جمله را به هم می ریزد، 
و کلمه  را کش می آورد تا همه ی مفهوم هایش را آشکار کند، با شکل شعر 
روی صفحه کار می کند، گاهی هشت صفحه، گاهی هایکو می نویسد و 

به تنهایی شعر دگرباشی را از یک مرحله به مرحله های بعد عبور می دهد:
 من همجنسگرا هستم را قصه نمی کنم فریاد هم نه

 پنبه هم نمی کنم که کسی سرش را بگذارد الش یا الش را بگذارد
 توی آن

 سمباده هم بهش نمی زنم تا زبر نرود در کسی به مخ اش
 حتی داس و چکش هم نمی کنم اش یا تیزی و تفنگ

 که به زور سیاست بکنم توی کون حکومتی و رژیمی را باهای اش جر
 بدهم و ساقط

 فقط می کنم اش زنده   گی
 زنده  گی زنده  گی

 و این بزرگ ترین مرگ بر هموفوبیاست
 من می کنم زنده گی
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بکشد، اما شاعر معاصر بدون کاندوم دخول نمی کند.
این مقایسه چرا باید صورت بگیرد؟ ما چرا باید با میخ به گذشته کوبیده شده 
باشیم؟ گذشته، اگر به معنای پله ای باشد که پله ی اول است برای پله های 
بعدی، ما پا را که روی پله ی اول گذاشتیم، برمی داریم و روی پله ی بعد 
می گذاریم. درک ما از حال، نباید فدای آگاهی ما به گذشته شود. ما در حال 
زندگی می کنیم، و خیلی هم ممنونیم که وزیر اعظم بنا بر مصلحت امور 
التفات نفرمود، اما ما با چشم و گوش باز بی خیال مصلحت امور و یا دقیقن 
به دلیل مصلحت امور، بی پرده می گوییم و بی پرده می رویم و بی پرده 
می کنیم. چرا؟ این قانون در - حال - زندگی - کردن است، قائل به مصلحت 

ما که در امروز زنده گی می کنیم.
از این که بگذریم، در تمام شعرها، واژه ها به برهنه ترین شکل به کار نرفته اند، 
همان طور که نوشته ای، فقط در بعضی از شعرها، و در این بعضی از شعرها 
هم برهنگی واژه به معنای »لخت« نیست، در خیلی جاها برهنگی به 

معنای صریح و جسور و صادق است.
در آن بعضی دیگر که واژه ها و شعر، برهنه اند به این معنی که تصویری 
اروتیک را بدون حجاب و پرده و ایما و اشاره بیان می کنند، به این دلیل این 
کار را می کنند که اروتیک، لذت، هم آغوشی، تن، تن کامی، هم زیباست و هم 
بخشی از زندگی ماست و هم آن چیزی است که از زندگی همجنسگرایان 
در فرهنگ و شرع و قانون، حذف شده است و ناچار باید در شعر آن قدر 
زندگی کند که جای خالی آن را در روزمره ی زندگی همجنسگرایان پر کند.

همجنسگرایان از امکانات و امتیازات عادی دگرجنسگرایان بهره ندارند و از 
راه های قانونی و معمول و مشروع، به زندگی جنسی و عاطفی، دست رسی 
ندارند و حق ازدواج با کسی که دوست اش را دارند را ندارند، حتی، حتی، 
صیغه هم نمی توانند بکنند و اگر پنهانی معشوق شان را در آغوش بگیرند، 
احتمال این هست که کسی از نزدیکان شان، یا کسی از مقامات مسوول 

دولت شان، آن ها را دار بزند.
بنابراین تنها جایی که این زندگی جنسی، و این تن کام خواهی می تواند 
برهنه نمایان باشد در شعر است. این اعتراض به فرهنگ رسمی، اعتراض 
به آن فرهنگ رسمی ای است، که زیادخواه و خسیس و بی انصاف است، 
و حق زندگی طبیعی همجنسگرایان را سلب کرده است، همین جوری 
اعتراض به فرهنگ رسمی نیست، این اعتراض خیلی خاص است و دقیقن 

در ادبیات کهن ما نمونه هایی از ادبیات اروتیک و حتی پورنوگرافی در 
دست داریم. مشهورترین نمونه اش هفت حکایت رستم التواریخ. 
در این حکایات از واژه ها به شکل برهنه استفاده نمی شود. در 
حالی که در اشعار دگرباشان که ما دیدیم و مطالعه کردیم، گاهی 
از واژه به برهنه ترین شکلش استفاده می شود. آیا این کار نوعی 

اعتراض است به فرهنگ رسمی؟
محمدعلی بیگ عاشق دختر زرگرباشی و هر شب عالنیه از روی 
زور و غرور و بی شرمی به مجلس زرگرباشی می آمد و طعام او 
را می خورد و به اندرون خانه اش می رفت و با دخترش صحبت 

می داشت و کامی از وی حاصل می نموده می رفت.
وزیر اعظم عاشق زیباپسری از خانواده ی بزرگان گردید و چون 
آن سلطان جمشید نشان از این داستان اطالع یافته دلتنگ شد و 
چاره ای نمی توانست نمود بنا بر مصلحت امر خود التفاتی نفرمود 

و گذشت.
پاره کردند  را  ماه روی گل رخسار  پرده نشینان  ناموس  پرده ی 
و خورشید طلعتان سیمین بناگوش را بعد از مجروح نمودن ... 

بی خلخال و دست بنده و گردن بند پاره کردند
شاعر همجنسگرا، با نوشتن، نوشتن از همجنسگرایی، به فرهنگ رسمی 
اعتراض می کند، نیازی نیست که برهنه هم بشود. اما در جاهایی الزم 
می داند که به هر دلیلی برهنه هم بشود، کلمه را برهنه کند. برهنه کردن 
کلمه به معنای نام بردن از تن و کیر نیست، به معنی برهنه کردن هنجار/

ناهنجارهای فرهنگ است.
گذشته از این، زمان، زمان حرف زدن و ارتباط برقرار کردن به شیوه ی قرون 
گذشته نیست. و باز هم گذشته از این، نمونه های ادبیات برهنه و اسامی 
مشخص اسافل اعضا در تداخل به یک دیگر، هم در ابیات شاعران گذشته 
هم در متون منثور موجودست، کم نداریم. اما سوال من این است: ادبیات 
کالسیک به چه دلیل معیار و ترازوی ما برای زمان حاضر است؟ مگر نه 
این که شاعر کهن سوار شتر می شد، و ما حاال سوار اتوبوس می شویم )مثلن 
برای این که هواپیماهای ایران خطرناک اند(، و به شیوه ی شاعر کهن سوار 
شتر نمی شویم؟ مگر نه این شاعر کهن نه دست رسی به کاندوم داشت و 
نه حتی تصورش را می کرد که عشق اش را با فاصله ی کاندوم در آغوش 
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 من لورکا نیستم ولی
 کون نشوری که نُشسته نُشسته راه می رفت

 از جای بلند نشسته در بلندی نشیمن گاه گاه اش نامه نوشته که
 تند گذاشتی پرزیدنت را

 فلفل اش کون می سوزاند
رادیکالیزم و تندی جنبش و دسته خردر ماتحت ترس و توجیه و از این 

 حرفها
 احمق بودم اگر کیر بتکانم به جواب ش

 نه نه
 هر چی تو بگی رفیق

کی می توووونه چی بفهمه رادیکالیزم کیلو چنده وقتی من نفس از هیچ 
 سوراخی م در نمی یاد جنبش کیه وقتی هیچ جام نمی جنبه

 دوست کون نشورم نمی شنود نمی شورد نمی شنود نمی شورد
 تو نشوری نشوری نشور نه که توهین یا فحش

 همین طور نشور نشور نشور
 مجبور نشدی کونتو با خون بشوری نه خونِ  دادن نه حتی ندادن

 فقط خون به ماهوی خون بشور بشور بشور نه
 نشور نشور نشور

 من احمقم تو احمقی ما
 وا وا

وا رفته در البالی طی راه کیر به کون آنها می کشند بطرف کس ما می 
 کشیم بطرف کون

 اگر همین است همین
 برای فاصله ای سانتی متری سانتی مانتالیزم خون اضافه ندارد

 در طبقه بندی زندانبانان طلبکار
 گلریزان نیست برای آزادی

 جشن گه خوران فقط برای جا کردن بهتر است نه آزادی
 که

 دژخیم از ماتحت ترس ما شسته می شود
 دژخیم از ما
 تحت ترس

به همین دلیل است که شعر تن کام خواهی شاعران همجنسگرا اصلن شبیه 
به شعر تن کام خواهی شاعران دگرجنسگرای معاصر نیست. در این برهنگی 

و لذت جویی، معصومیتی کمیاب زندگی می کند.
است.  نامتعارف  فوق العاده  تصاویر شعری  دگرباش،  اشعار  در 
بویناک  با جهان بینی  مثال یک جا شاعر می گوید: جهان  برای 
شد/ با آمونیاک هم پاک نشد/ لکه لکه نیست/ این لکه ی شما. ما 
این گونه تصاویر را در شعرهای اعتراض آمیز که چندی ست منتشر 
می شود سراغ داریم. شعریِت این گونه اشعار در چه چیزی نهفته 
است؟ یا به عبارتی دیگر چه چیزی در متن هست که به این متون 
عمدتاً پرخاشگونه جنبه شاعرانه می دهد. چرا این متن ها را باید 

شعر بخوانیم؟
1. شما به چه چیزی می گویید شعر؟ تعریف شما از شعر چیست؟ آیا من با 
تعریف شما از شعر موافق ام؟ آیا شما تعریف خودتان از شعر را با من در میان 
گذاشته اید؟ آیا من موظفم تعریف شما از شعر را به تعریف شعر عمومیت 
بدهم؟ آیا شما، به معنای »شما«ی دگرجنسگرایی که »ما«ی همجنسگرا 
را مورد سوال قرار می دهد، کی هستید، و از کجا اجازه ی قانون گذاری برای 

شعر ما به دست آورده اید؟
۲. از طرف دیگر، آن چه به شعرهای هم سرشت و شاعران همجنسگرای 
امروز ایران، که در ضمن، پرخاشگر هم هستند، جنبه ی شاعرانه می دهد، 
تکنیکی است که این شاعران برای به نمایش گذاشتن خشم در شعر به 
کار می برند. یعنی اگر این تکنیک موجود نباشد، شما متوجه ی پرخاش گر 
بودن شعر نمی شوید، پس شاعر وسیله ای به کار برده که کلمات را با لباس 
پرخاش در شعر ظاهر می کند. از این جا، و از تکنیکی که به کار رفته، ما 
می فهمیم که کسی که این شعر را نوشته و شما را به پرخاش موجود در شعر 

راهنمون کرده کسی است که به ابزار کار خودش آشناست.
آن چه این شعرها را شعر می کند آگاهی شاعر به چگونگی تولید شعر است. 
قدرت انتقال مفهوم، و صداقت در انتقال تصویر است. تصویری که شاعر از 
دنیای بیرونی گرفته و با دنیای درونی خودش ترکیب کرده و تبدیل به شعر 
کرده است و این شعر، چیزی شده که شبیه به موجودی انسانی، که با ابزار 

بیانی خود، خشم را خود را بیان می کند.
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 اگر الزم شد آخر را نارنجک می بندم به کون ام
 می کشم ضامن اش را
 و همه را کونی می کنم

 بگذارم بعد از من تا هزار سال
روشنفکر نویسنده نقاش شاعر هنرمند آخوند پرزیدنت نظامی امنیتی همه 

 همه با هم همه
 پاک کنند از سر و روی خود با نفرت هر چقدر نفرت چیز پاک نشدنی

 من پاک شدنی نیستم
 آهای کوروساوا کجایی الشی

 بیا در سریر خون منو بشورررررررررررررر
 مهر 1387

به نظر شما در مجموع دستاورد شعر دگرباش برای ادبیات ما و 
)نه برای جامعه ی ما( چیست؟

1. ما قرار نیست برای یک »شما« دستاوردی داشته باشیم، نه برای ادبیات 
»شما« و نه برای جامعه ی »شما«. قرار ما این است که برای یک »ما« 
بنویسیم تا با نوشتن ما، سرنوشتش از این زندان جایی که هست، به جایی 
که زنده گی است، برسد. ما برای غنی کردن ادبیات »ما« می نویسیم و 
آن چه را که می نویسیم قوت و غذای ما می شود. »شما«، اگر بعد از حذف 
ادبیات همجنسگرایی معاصر و ادبیات همجنسگرایی کالسیک از ادبیات 
ایران، چیزی باقی ماند، خودش را سیر می کند، و یا با فردوسی و یکی دو 
تای دیگری که استریت بودند، یک دستاوردی چیزی جور می کند دیگر. 
نمی دانم، واقعن باید سخت باشد بدون ادبیات، زنده گی کردن. همانطور که 

ما بدون آزادی زنده گی می کنیم.
۲. شعر همجنسگرا به ادبیات کالسیک ایران، شمس و موالنا و حافظ 
و سعدی و عراقی و دیگران، و به ادبیات معاصر، در قلم هم سرشت ... و 
خشایار خسته و حمید پرنیان، و بعد کورش زندی، راست گویی و بلندگویی را 
 هدیه کرده است تا دیگر صادق هدایت خود را در اتاق دربسته اش خفه نکند.

3. شعر هم سرشت را باید به صدای بلند خواند تا با درک تقطیعی که در شعر 
اجرا شده، شکل شعر مشخص شود. وقتی که این شکل مشخص شد، آن 
تازه شعر ذره ذره کشف می شود. ما درک می کنیم که فاصله ی ادبیات با جان 

 ما
 شسته می شود

 و زندانیان بدهکار همیشه باید
بدهکاری خود را از کون خود کسر کنند و در صافی کیر زندانبانان استریت 

 کنند
 نارنجک بهترین دستمال ابریشمی ست

 برای خایه هایی که
 سور

 اخ شناسی
 شان ایدئولوژیک است نه انسانی

 اگر زیر گوش اش پرده اش را نزنی
 با

کره هم پرده باز نمی شود نرم کیلویی چند انعطافی بودن پرده اما در اینجا 
 که عقب جلو می شود

 کس گویی کس های لنگ در هوای زمانی ست
 تنگ در هوای جهانی

 کس می گویند که می گویند بکن اسفنجی است
 بی دریدن این فقط

 ناله ناله ی بی کیری است جاکشی خودکنانه
 لیسیدن پرده ریسیدن پره پره پره

 پیله تنی
 پیله پیله تن تنی تن بزاق به بزاق کلمه به کلمه آخ آخ

 آخِ  ابریشمی ابریشم سازی کرم تنانه
 بی بال به گا رفته گی در

 کار خانه
 است
 است

 است است است
 من لورکا نیستم ولی

 الزم اگر شد اگر الزم شد را می کنم
 هم
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 بی قافیه
 بی وزن

 بی ترکیب
 بی کس
 بی نشان
 بی حق

 من شاعر شعرهای نباید گفتم
 من شاعر شعرهای نگفته

 شاعر شعرهای درد
 دردهای با درمان

 درمان های
 زنده به گور

 گورهای
 بسیار دور

 دور ِ دور ِ دور
 درست در زیر ِ زبانم

من شاعر دردهای همجنسگرایی ام
---

 باید یک راهنما
 بنویسم

 برای آنها که
 به داشتن یار

 باردارند
 راهنمای مردان باردار

 یا حتی زنان باردار
 تا در اثر ناپر هی  زی ناخوش ن  شوند

 یک چی زی مثل
 آنچه بارداران باید بدانند

. 
 یبوست

 شایع ترین در دوران بارداری

و تن از میان برداشته شده. آیا در هیچ زمانی، هیچ ادبیاتی، قادر بوده این 
همه شعر را به زنده گی نزدیک کند؟ جوری که خواننده ی شعر از نفس زدن 

شعری که روی صفحه می بیند، به وحشت بیافتد؟
بیماری  خود،  با حضور  شعر همجنسگرا  آثار،  این  زیبایی  از  گذشته   .4

دروغ گویی و دودره بازی ادبیات جامعه ی رسمی را درمان می کند.

از هم سرشت تا کنون یک مجموعه شعر در ایران منتشر شده 
پنج  و  ... هم سرشت«،  بازمانده ی نسل  »آخرین  نام  به  است، 
مجموعه ی دیگر، با ویراستاری و مدیریت حمید پرنیان، در دست 

انتشار است.

چند شعر از هم سرشت
 روزی گفته بودم

 به فکر غنی سازی کلمات نیستم
 حال

 می گویم
 » فاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم «

 » همجنسگرایی «
 غنای من است

 و غیر از آن
 هیچ نخواهم گفت

 به
 نباید

 وقت ندارم
 و نشاید را
 بی خیالم

 شعر را ندانم
 و غزل را نشناسم

 دو بیتی نخوانم
 و در رباعی نمانم

 من شاعر شعرهای
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 و لقمه نشوید
 تا گرفتار
 یبوست

 تهوع صبحگاهی
 تکرر ادرار
 نفخ شکم

 خستگی مفرط
 و مهمتر از همه

 سوزش پشت جناغ غ غ غ
 نشوید

 تا از درد های آن آ
 سوده
 باشید

 و این بود
آنچه باید زنان یا مردان باردار بدانند

---

 من یکی از آن ده درصد
 همجنسگرایی هستم

 که در دنیاست
 اینو من نمی گم

 اینو حقیقِت علوم پزشکی و آمار و اینا میگه
 همجنسگراییمو اولی میگه ده درصدو دومی

 خورده ریزه هایش را هم اینا ! میگه
 ولی

 معادالت ریاضی
 شاید هم

 آدمیت آدم ها
 و ایضا واقعیتِ 

 ایران ِ ما
 در حق من عجیب

 معموال وقتی پیش می آید
 که

 یک لقمه را یک دفعه قورت می دهیم
. 

 تهوع صبحگاهی
 وقتی اتفاق می افتد که

 همان لقمه را زیاد جویده ایم
. 

 تکرر ادرار
 وقتی می شود
 که آن لقمه را

 داغ داغ خورده ایم
. 

 نفخ شکم
 وقتی حادث می شود که

 موقع خوردن آن لقمه
 زیاد حرف زده ایم

. 
 خستگی مفرط

 وقتی اتفاق می افتد که
 موقع خوردن همان لقمه

 اصال حرف نزده ایم
. 

 و سوزش پشت جناغ
 هنگامی پیش می آید که

 کسی شما را لقمه می بیند
. 

 پس بارداران محترم
 دقت فرمایید

 هرگز
 لقمه نخورید
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 کونی باید همیشه
 بکند

 بکند بکند
 بکند بکند بکند

 بکند بکند بکند بکند
 بکند بکند بکند بکند بکند

 بکند بکند بکند بکند بکند بکند
 بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند

 بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند
 بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند

 بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند
 بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند

 بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند بکند
نََبرد

---

 بی رحم است
 بی رحم است و بی ربط است

 در این واقعیت اما
 سهم من

 از
 دوست داشتن صد در صد است
 و از اجازه ی دوست داشتن صفر

 از محرومیت صد
 و از مساوات صفر

 از درد صد
 و از شادی صفر

 نمی دونم نود درصدی ها حساب و کتاب بلد نیستند
 یا ده درصدی ها بی عرضه اند

 ولی فقط اینو می دونم
 که این آخرِ  نامردیه

 من که
 حساب و کتاب آدم ! ها را نمی فهمم

 یکی که می فهمد
 یا فکر می کند که می فهمد

یا آنقدر کون گشاد و بیرگ و بیخیال و بی وجود و بیوجدان وعوضی و 
ـُش و الشی و پاچه ورمالیده و پفیوز وبیهمه چیزو بیناموس  حقخور و حقک

 و قرمساق و کس کش و جاکش نیست
 که می تواند بفهمد
 بی تعارف و ترس

 با زبون خوش
 به من بگوید

سهم من از زندگی چند درصد است؟
---
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 سر را درد می کشد خواب را ترس
 ترس را خودمان می کشیم اگر خودمان را نکشیم
 می رویم به طرف خواب زمستانی زمستان می آید
 لحاف کرسی دعوا سرهمان است که لحاف است

 چه کسی بکشد به رویش تا زیرش نرم نُرم جامعه می کشد ما را زیر
 اسب اسب است و اسب بخار شاخص که نیرو یی هست که زنده گی

 بخار اسب بی   بخار اسب اسب بخار اسب بی بخار
 واحد زور زدن انسان ها اما تنگی گشادی

 خواب بیداری بیدارخوابی خواببیداریبیدارخوابی شلم شوربای بودن
در توالت های عمومی و خصوصی واحد زورزدن زور را می زند پنبه اش را 

 الش
 و خیال بودن

 صاف بودن جامعه صاف است چون جنین در جوب دارد
 واحد زور زدن واحد واحد زور زدن ِ زور ِ زدن

 در کدام خواب به خودمان گفتیم و نترسیدیم که بیدار شویم
 نخواب نخواب نخواب نخواب نه خواب نه خواب

 به تمام کسانی که خوابیم شب بخیر نمی گویم
میان تمام چیزهای کیر خورده به روی کون خود ایستادن ترس را جنون 

 می دهد
 و

جامعه را معنایی دسته دارتر از کون به کون و کونی ور می پرد از کیرهای 
 سر گردان تا فحش نباشد

جاکش به کونی خواست بدهد فحش جاکش بگوید به جاکش هم 
جاکش به ناخن کش هم جاکش به نفت کش هم جاکش به آزادی کش 

 هم جاکش به جاکش هم جاکش
 به خود ِ خودش هم جاکش

تا جاکش شدن فحش و فحش شدن جاکش ورپریدن کونی از فحش 
 فحش نبودن کونی
 چقدر نباید خوابید؟

چند تا چند لحظه تا یک زنده گی چند لحظه از گایش کیری فرسایش 
 کیری

 وجود کونی به
 بود

 بود بود
 بود بود بود

 بود بود بود بود
 بود بود بود بود بود

 بود بود بود بود بود بود
 بود بود بود بود بود بود بود

 بود بود بود بود بود بود بود بود
 بود بود بود بود بود بود بود بود بود

 بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود
 بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود

 بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود
 بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود

 بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود
 بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود

 بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود بود
ن اوست

---

 مگر آنها به اسب ها شلیک نمی کنند؟
 مگر مگر

 چقدر باید نخوابید نخوابید نخوابید نخوابید
 تا

 تا گلوله شقیقه را نبوسد ؟
 نرود از آن طرف گم شود در تاریخ این جغرافیا

 چقدر باید نخوابید را نباید خوابید
 تا کونی دیگر فحش نباشد

یا فحش کونی
 چقدر باید نخوابید

 کسی بی خواب نمی میرد
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 من
 که یک

 همجنسگرا
 هستم

 یک
 انسان

 هم
 هستم (
 هستم )
 هستم ))
 هستم ))
 هستم !

 هستم {
 هستم }
 هستم ؛
 هستم ،
 هستم :
 هستم ء
 هستم .

هستم ( ) (( )) ! { } ؛ ، : ء .

 هر نوع کیری دست می شود برداشت تا نخوابید
 بعد کونی فحش نباشد بشود

 تا چقدر
 و چقدر

 در خواب کون نداد در بیداری داد داد و داد و داد زد تا پاره شد
 ضربان

 دکتر که نیستم کونی هستم اما پس با تمام می دانم
 اُبنه مرض ما نیست که

 آبنه مرض مخصوص ماست دکترها این را می دانند چیست
 که تنها راه عالج اش نفس کشیدن است

 البته از کون
 و ما برای اش درمانی نداریم

 ما ازکون نفس نمی کشیم ما از هیچ سوراخی نفس نمی کشیم
 و خوب هم می دانیم که پیش و بیش از هر

 باید نفس بکشیم
 بکشیم
 بکشیم

 بکشیم نفس بکشیم
 آنها خایه نمی کنند که به اسب ها شلیک نمی کنند

قاطرها بیایید اسب شویم
---
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