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 در  هـا یکـی از دوسـتان ما     یر می خوانیـد     زمطلبی را که در     : اشاره  
 که با اندکی ویرایش و تغییرات بـا اجـازه ی خـودش               فرستاده اروپا

  . که مفید فایده بیافتدامیدواریم . بصورت جداگانه منتشر کرده ایم
  ماها

  
سالهای سال است که ایلگا را می شناسم امـا          

تا . هیچوقت از نزدیک با آن در تماس نبوده ام        
اینکه دو سال پیش تـصمیم گـرفتم بـصورت          
فردی عضو ایلگا شوم تا از طریق پرداخت حق         

چیزی عضویت بتوانم حداقل یک کمک مالی نا      
به ایلگا کرده باشم و این حداقل کمکی بود که          

سال گذشته مجلـه ماهـا      . از دستم بر می آمد    
مصاحبه ای با یکی از خانمهای لزبین فعـال در          
ایلگا ترتیب داد و در چند شماره قبل ماها هم          
آگهی تشکیل کنفرانس ایلگا در ژنو را بچـاپ         

کار ماها امکان مسافرت به خـارج را ندارنـد، بـر آن       از آنجا که حدس می زدم دوستان دست اندر        . رساند
و وقتـی تـصمیم     .  شدم که خودم به کنفرانس ایلگا رفته و گزارشی از آن را برای مجله ماها تهیـه کـنم                  

  .خودم را به دوستان در ماها اطالع دادم آنها هم استقبال کردند
 خارج در کنفرانس شرکت خواهند کرد       من امیدوار بودم که حداقل تعدادی از همجنسگرایان ایرانی مقیم         

. و خواهیم توانست حداقل یک صحبتهایی با هم داشته باشیم اما متاسفانه به هیچ ایرانی برخورد نکردم                
  .ولی شنیدم که یک ایرانی در کنفرانس بوده که تمایلی به آشنا شدن نداشته است

نچه را که از جریان ثبت نـام تـا روزهـای            نه خبرنگار هستم و نه درس ژورنالیستی خوانده ام که بتوانم آ           
کنفرانس تا امروز که این را می نویسم، در ذهن دارم بصورت زنده برایتان روی کاغذ بیـاورم، بـا اینهمـه       

  .سعی خودم را می کنم
 بود که تعداد معدودی از فعاالن حقوق همجنسگرایان که عمدتĤ اروپـایی بودنـد تـصمیم                 1978در سال   

یشبرد مبارزه برای حقوق همجنسگرایان بهتر است که به همکاری بهتر و نزدیکتـر بـا                گرفتند که برای پ   
 28 یعنی 1978هم روی آورده و یک انجمن جهانی تشکیل دهند و چنین بود که اولین کنفرانس در سال                  

 زارشیـگ
  جهانی نفراسکاز برگزاری

 اــیلگا
     ILGA 

وــنــژدر 



 2

و از آن به بعد گاهی هر ساله و ایـن اواخـر هـر دو                .سال پیش تشکیل و ایلگا رسمĤ اعالم موجودیت کرد        
  .ال یکبار کنفرانس خود را در یک کشور برگزار می کندس

  )سوئیس(  در شهر ژنو 2006 آپریل 3 ماه مارس تا 30بیست و سومین کنفرانس جهانی ایلگا در روزهای 
اگر درسـت    ( "مرکزکنفرانس های بین المللی ژنو    " کشور جهان در محل      80 نفر از    200با شرکت بیش از     
قبل از برگزاری کنفرانس هم بمدت سـه روز کنفرانـسی غیـر رسـمی و                .  دبرگزار ش ) ترجمه کرده باشم  

مقدماتی برگزار شده بود که  در این کنفرانس مقدماتی در باره دستور کار کنفرانس رسمی و مسائلی کـه       
  . قرار بود در آن مطرح شوند، پرداخته شده بود ولی من در آن شرکت نکردم

 و امکان ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت با کارت اعتبـاری از              صفحه رسمی کنفرانس در وب سایت ایگا      
پس با مراجعه به سایت آنها، ضمن ثبت نام،  مسئله هتل، شام و              . طریق اینترنت کارها را راحت کرده بود      
  . همه را حل کردم.... نهار روزهای کنفرانس، محل برگزاری و

مسئوالن کنفـرانس از قبـل      . اب یا نگرانی ندارم   اولین بار است که به سوئیس می روم اما هیچگونه اظطر          
اطالع داده بودند که یک میز اطالعات جهت کمک به شرکت کنندگان در کنفرانس که از خارج می آیند ،                 

  .در فرودگاه ژنو خواهند داشت
با توجه به اینکه پاسپورت اروپایی دارم،       .  مارس در فرودگاه ژنو هستم     29 و نیم شب چهارشنبه      9ساعت  

درسـت  . به اطرافم نگـاه مـی کـنم       . احت از محل کنترل پاسپورت عبور می کنم و وارد سالن می شوم            ر
روبرویم آرم بزرگ کنفرانس ایگا در پشت یکی از میزها روی دیوار نصب شـده و پـسر و دختـر جـوانی                       

ه سه زبان   در سوئیس ب  . به آنها نزدیک شده و بعد از سالم خودم را معرفی می کنم            . پشت میزایستاده اند  
فرانسوی، ایتالیایی و آلمانی صحبت می شود اما پسر و دختر جوان با  لهجه نسبتĤ قشنگی به انگلیـسی                    

  .جوابم را می دهند
دختر جوان لیست بلند باالیی از اسامی شرکت کنندگان را از کشو میز بیرون می کشد و اسم مـرا پیـدا                      

  .می کند
. ید تا بروم بلیط قطار برای رفتن به شهر را برایتان تهیه کنم            پسر جوان می گوید،یک لحظه اینجا صبر کن       

هزینه بلیط قطار در همان     . می گوید نه  . ضمن تشکر دست در جیبم می کنم که هزینه بلیط را به او بدهم             
در غیبت پـسر، دختـر جـوان نقـشه ای           . پول ثبت نام گنجانده شده و الزم نیست دوباره پرداخت کنید          

 آن محل هتل و مسیر حرکت از ایستگاه قطار تا هتل  و همچنین محل مرکـز اصـلی                    بیرون آورده و روی   
سازمان همجنسگرایان ژنو را برایم توضیح می دهد و ادامه می دهد که بقیه همـه آنجـا هـستند و اگـر                       

بعد نقشه دیگری بدستم می دهد و می گوید ایـن           . گرسنه هستید میتوانی برای صرف شام به آنجا بروی        
 هم داشته باشید چرا که در این نقشه محل تمام بارها، کلوبها، رستورانها، سوناها و سکس شـاپ                   نقشه را 

  . های همجنسگرایان در ژنو را نشان می دهد
هتل را پیـدا مـی کـنم،        . فاصله فرودگاه تا شهر با قطار جدود چهار  تا پنج دقیقه بیشتر طول نمی کشد               

بیـست  . رفتن به مرکز همجنسگرایان ژنو بیـرون مـی زنـم   دوشی می گیرم، لباس عوض می کنم و برای    
محل شلوغی است طوری که جای ایستادن نیست، بچه های آفریقا در تـه سـالن                . دقیقه بعد آنجا هستم   

بچه های آمریکای التین و تعدادی اروپایی در وسط می رقصند، بچه            . ایستاده و موسیقی شادی می زنند     
عی می کنند با مهمانان خارجی گرم بگیرند یا به سـئواالت احتمـالی              های ژنو در رفت و آمد هستند و س        

گرسـنه  . اکثر افراد از ملیتهای مختلف هستند با اینهمه راحت با هم گـرم مـی گیرنـد          . آنها جواب دهند  
در یکساعتی که آنجا هستم بـا       . نیستم اما یک آبجو سفارش می دهم و در گوشه ای به نظاره می ایستم              

ی از حزب سبزهای فرانسه، با یک فعال حقوق همجنسگرایان از سان فرانسیسکو، یک              یک دختر فرانسو  
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 سـاعت یـازده و نـیم        یحوال. اسپانیایی اهل باسک و یک روانشناس اهل آفریقای جنوبی آشنا می شوم           
  .شب محل خلوت تر می شود

م صـبح بعـد از صـرف        ساعت هفت و نی   . به هتل برمی گردم   . باید خودم را برای کنفرانس فردا آماده کنم       
. صبحانه با اتوبوس به محل کنفرانس که درست در مقابل محل شعبه سازمان ملل در ژنو هست، مـی روم                   

درون سالن انواع میزهـا چیـده       . بیرون کنفرانس تعدادی مشغول صحبت با هم و سیگار کشیدن هستند          
امه ها، کارتها و فعالیتهـای      شده اند که در آنجا گروههای همجنسگرایان کشورهای مختلف مجالت، روزن          

چندین کامپیوتر در گوشه و کنار دیده می شوند که افراد ایمیلهای خود را چـک                . خود را نمایش داده اند    
آز آنجـا کـارت شـرکت در کنفـرانس ،           . میز بزرگی نیز به کنفرانس ایلگا اختصاص داده شده         می کنند و  

 .وز، بلیط رفت و برگشت با قطار و اتوبوس را می گیرم           برنامه کار کنفرانس، کوپنهای غذای برای این سه ر        
  .)پولی پرداخت نمی کنم بلکه همه اینها در کل هزینه ای که قبآل پرداخت کرده بودم منظور شده است( 

در کارت مخصوص شرکت در کنفرانس که باید همیشه در گردنت آویزان باشد، آرم کنفرانس ایلگا، نام و                  
روی کارت من نام همان کشور خـارجی        . که از کدام کشور آمده، نوشته شده است       نام خانوادگی فرد و این    

که در آن زندگی می کنم نوشته شده چون من ازایران برای شرکت در این کنفرانس نیامده ام و مهمتر از                     
در پشت کارت اسم و آدرس و شماره تلفن هتلی که شرکت کننـده در آن                . آن در ایران زندگی نمی کنم     

 ساعته بتوان بـا  24دارد و همچنین دو شماره تلفن موبایل نوشته شده که در موارد اظطراری بطور      اقامت  
  .این شماره تلفن ها به دو نفر از فعاالن گروه همجنسگرایان ژنو تعلق دارند. آنها تماس گرفت

فـراس  زبان رسمی کن  . کنفرانس با خوش آمد گویی رئیس ایلگا به شرکت کنندگان رسمĤ شروع می شود             
گروه ترجمه در بخش    . اما بیشتر از همه انگلیسی استفاده می شود       . انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی است    

فوقانی سالن پشت میزهای خود نشسته اند و اگر یکی از شرکت کنندگان به انگلیسی یا فرانـسوی و یـا           
ه کـرده و آنوقـت شـرکت        اسپانیایی صحبت کند، دو مترجم دیگر صحبتهای او را به دو زبان دیگر ترجم             

  . کنندگانی که زبان گوینده را نمی دانند، باید از گوشی استفاده کنند
 90 سال عمر دارد، در بیش از 28رئیس ایگا در صحبتهای خوشش آمد گویی خود ادامه می دهد که ایلگا            

 سـازمان یـا     عضویت در ایلگا سه نوع است؛ نوع اول اینکه یـک          . کشور و پنج قاره جهان نمایندگی دارد      
گروه همجنسگرا در یک کشور تقاضای عضویت دهد، نوع دوم اینکه یک نفر بصورت فـردی درخواسـت                  

و نوع سوم اینکه یک اتحادیه مثآل کارگری، گروه حقوق بـشری یـا مـثآل                ) حالت خود من  ( عضویت کند   
مایـل بـه    شهرداری یک شهر  که متعلق به همجنسگرایان نیست اما جهت حمایـت از همجنـسگرایان                 

تعدادی شهرداری، گروههای حقوق بشری و اتحادیه های کارگری از کشورهای مختلـف             . ( عضویت باشد 
  .)عضو ایلگا هستند

شرکت در کنفرانس ایلگا به دو گونه هست، یکی اینکه  سازمانها و گروههای عضو در کشورهای مختلـف                  
نند و هزینه مسافرت، ثبت نام و هتل را         نمایندگان خود را برای شرکت در کنفرانس جهانی انتخاب می ک          

خودشان می پردازند، نوع دیگر اینکه اگر سازمان یا گروه عضو امکانـات مـالی نـاچیزی نـدارد و تـوان                      
پرداخت هزینه را نداشته باشد، قبل از برگزاری کنفرانس با ایلگا تماس گرفته و ایلگا هزینه آنهـا را مـی                    

 نفر از هند و تعداد      2 نماینده از نیجریه،     2رکت چهار نماینده از فلیپین،      برای نمونه ایلگا هزینه ش    . پردازد
حس کردم که پول عـضویت      . ( دیگری از کشورهای فقیر آفریقایی و آمریکای التین را پرداخت کرده بود           

من هدر نرفته و بخاطر همین کمک های ایلگا به همجنسگرایان بی بضاعت در کشورهای فقیر است کـه                   
در ضمن دولت بلژیـک هـم هزینـه         .). هر ساله هزینه عضویت خودم در ایلگا را پرداخت کنم         قصد دارم   
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مسافرت  تعدادی از نمایندگان گروههای همجنسگرا از کشورهای آفریقایی فرانسوی زبان را تقبل کرده               
  .ردشهردار لزبین ژنو هم بنوبه خود به حاظرین خوش آمد گفته و برای کنفرانس آروزی موفقیت ک .بود

بعد از آن، حاظران کمیته ای را برای اداره کنفرانس تعیین کردند که افرادی از سـوئد، مکزیـک، چـین،                     
در انتخاب این کمیته چندین عامـل در        . بلژیک، نیجریه، فلیپین، برزیل، کامرون و سوئیس انتخاب شدند        

گی  و هم ترانس ، و هم اینکه از نظر گرفته شد از جمله اینکه افراد از قاره های مختلف باشند، هم لزبین،         
  .نظر سنی یک دست نباشند

بعد از شروع بکار کمیته هدایت کنفرانس لیست گروهها و سازمانهای مختلف همجنسگرایان کـشورهای               
تعداد زیادی از این    . مختلف که به تازگی تقاضای عضویت در ایلگا را داده اند، به نمایندگان معرفی شدند              

در مجمـوع   . التین، اروپا و آمریکای شمالی بودند اما از استرالیا و نیوزلند هم بودنـد             گروهها از آمریکای    
گروههایی از پنج کشور آسیایی و پنج کشور آفریقایی هم درخواسـت عـضویت کـرده بودنـد از جملـه                

البتـه در هـر کـشور گروههـای مختلـف           . میتوان به  قرقیزستان، هنگ کنگ و سـریالنکا اشـاره کـرد            
ان فعالیت دارند و هر گروهی میتواند عضو شود یعنی گاهی حدود ده گروه مختلـف از یـک                   همجنسگرای

اما جالبتر از همه وضعیت گروههـای همجنـسگرایان در آمریکـای            . کشور ممکن است عضو ایلگا باشند     
التین است که نه مثل همجنسگرایان در ایران تحت فشار هستند و نـه مثـل همجنـسگرایان اروپـایی                    

این گروههای همجنسگرایان آمریکای التین در حال خود یابی هستند و دارند اعتماد خـود      . ارندآزادی د 
به همـین خـاطر     . به این دلیل برای فعالیت خود و ادامه حیات به حمایت ایلگا نیاز دارند             . را باز می یابند   

                         گروههــای همجنــسگرایان آمریکــای التــین کــه درخواســت عــضویت کــرده بودنــد بــیش از همــه  
ــا،       ــا، کلمبی ــه، کوب ــدوراس، نیکاراگوئ ــیلی، هن ــشورهای ش ــه از ک ــد از جمل ــی خوردن ــشم م                                  بچ

  .جامائیکا، برزیل و پرو
  

بعد از تصویب عضویت گروهها، اعـالم شـد         
که  شهرداری ژنو مراسم استقبال از شرکت        

 شـب در محـل      8کنندگان را برای سـاعت      
شهرداری ترتیب داده  و از همه درخواسـت         

 پایان امـروز در ایـن مراسـم         شد که بعد از     
شهردار ژنو یک زن    . شهرداری شرکت کنند  

لزبین است که طی  این کنفرانس پـنج روزه          
  .حداقل دو بار سخنرانی کرد

 اما گروه تدارکات کنفرانس ایلگـا جداگانـه        
شام را در مرکـز همجنـسگرایان ژنـو هـم           

ترتیب داده بودنـد کـه هـر کـسی خـودش        
اسـم شـرکت    تصمیم می گرفت در کـدام مر      

  .کند
بعد ار وقت استراحت تعداد زیادی از گروههای کشورهای مختلف که عضویت آنها در ایلگا پذیرفته شده                 

برگزار کردند که افراد می توانستند در هر        ) کارگاه ( " ورک شاپ  "بود بطور همزمان در سالنهای مختلف       
  .و بعد از آن نهار صرف شد.  که بیشتر عالقه داشتند، شرکت کنندکارگاهی

  در حین سخنرانی)لباس نارنجی( شهردار لزبین ژنو 
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بعد از نهار، به محض شروع مجدد کنفرانس، رئیس ایلگا روی صحنه رفته و با تبسمی حـاکی از پیـروزی                     
گفت که خبر جالبی برای همه شرکت کنندگان دارد و اعالم کرد که حضرت آقای داالیی الما بلنـد پایـه                     

مذهب بودایی در جهان، پیامی توسط نماینده خود در ژنو برای کنفرانس ما فرستاده کـه   ترین مقام رهبر    
  .شما را به شنیدن آن دعوت می کنم

سپس آقای کلسانگ گیلستن نماینده داالیی الما به روی سن رفته و متن پیام حـضرت داالیـی المـا را                     
  .ممتد از پیام ایشان استقبال کردندقرائت کرد که بعد از آن همه حضار بپا خاسته و با کف زدنهای 

بدون شک  مسلمانان حاظر در کنفرانس به بودائیان غبطه خوردند و در دلهای خود آرزو کردنـد کـه ای                     
کاش رهبران دینی اسالم هم این شهامت و جسارت اخالقی را داشتند و به آشتی دین خود با گرایـشات                    

ام آقای داالیی الما جداگانه در همین شماره ماها به نقل           متن پی . ( متنوع جنسی انسانها توجه می نمودند     
  )ماها. از سایت خبری گویا چاپ شده است

بعد از آن  نمایندگان همجنسگرایان پـرو در بـاره چگـونگی فعالیـت همجنـسگرایان در پـرو و دیگـر                       
ل گروههای  کشورهای آمریکای التین، استفاده از امکان اینترنت، تشکیل انواع گروههای پوششی، تشکی           

سپس نماینده لهستان در مورد شـرایط       . سخنرانی کرد .... امداد ایدز و اطالع رسانی در باره این بیماری و         
همجنسگرایان در کشور خود و از سخت تر شدن شرایط بعد از انتخابات اخیـر کـه طـی آن یـک نفـر                         

بـرای گـرفتن حـق      محافظه کار مسیحی بقدرت رسیده  و چگونگی مبارزات همجنـسگرایان لهـستانی              
بعد از او نمایندگان گروههایی از همجنسگرایان آلمان، اسپانیا و هلند در            . برگزاری کارنوال سخنرانی کرد   

باره کارها و فعالیتهای خود در رابطه با حمایت بـین المللـی از مبـارزات همجنـسگرایان در کـشورهای                     
  .دیکتاتور زده و کمک مالی و معنوعی به آنها سخنرانی کردند

با توجه به وجود  شعبه سازمان ملل متحد در ژنو، کمیته تدارک کنفراس ایلگا پیشاپیش قبل از برگزاری                   
کنفرانس، طی ایمیلی به همه ثبت نام کنندگان اطالع داده بود که اگر کسانی مایل باشـند بـا مـسئوالن                     

نـسگرایان در کـشور   نمایندگی کشور خود در سازمان ملل مالقات کرده و در مورد وضعیت حقـوق همج        
بخشی از وقت بعد از ظهر روز اول هـم          . خود صحبت کنند، می تواند در این باره تسهیالتی را فراهم کند           

صرف مالقات نمایندگان گروههای همجنسگرای     
کشورهای مختلف با هیئـت نماینـدگی کـشور         

  .متبوع خود در سازمان ملل شد
 پایان روز اول همه به محل سکونت خـود           بعد از 

رفتند تا بعدآ برای رفتن بـه مراسـم اسـتقبال           
وند یا به مرکز همجنـسگرایان ژنـو        رشهرداری ب 

  . رفته و شام را در آنجا صرف کنند
روز دوم کنفرانس با برگزاری شـش کارگـاه  در           
موضوعات مختلف بطور همزمان در شش  سالن        

.  شـروع شـد    کوچکتر در همان محل کنفرانس    
طبیعتĤ با توجـه بـه همزمـانی کارگاههـا نمـی            

  .پس تصمیم گرفتم به کارگاه با  موضوع اسالم و همجنسگرایی بروم. توانستم در همه آنها شرکت کنم
در مورد رابطـه ی  توسـعه جامعـه و پـذیرش             ) آلمان( در این کنفرانس آقای تیو بیکرز از دانشگاه کلن          

او بـا اسـتفاده از      . ی مختلف جهان سخنرانی بسیار جالبی ایـراد کـرد         حقوق همجنسگرایان در کشورها   
اسالید و  دیاگرام های مختلف و با استناد به تحقیقات نسبتĤ وسیع  در دانشگاههای مختلـف نـشان داد                    

  ملل در ژنونمایی از شعبه سازمان
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که هر چه جامعه توسعه یافته تر باشد، هر چه سطح سواد بیشتر باشد، هر چه حقوق زنان بیشتر رعایت                    
ر چه ساختارهای تمدن در جامعه بیشتر ریشه گرفته باشد بهمان نسبت هم عـرف جـای                 شده باشد و ه   

آقای تیو بیکرز این ادعا کـه       . سنت را می گیرد و اعتراف به حقوق همجنسگرایان هم رشد و نمو می یابد              
او گفت برزیل یک کشور غربی نیست امـا سـطح رشـد             . همجنسگرایی یک پدیده غربی است را رد کرد       

آفریقای جنـوبی هـم همینطـور       . رزیل باعث شده که حقوق همجنسگرایان در آنجا تثبیت شود         جامعه ب 
او در این هنگام اسالیدی را نشان می داد که سطح رشد کشورهای مختلف از سـوئد  تـا ایـران و                       . است

 و از تصویر معلوم می شد کـه هـر چـه           . مصر و کشورهای اروپای غربی و آمریکای التین را نشان می داد           
سـخنران  . سطح رشد جامعه بیشتر باشد بهمان نسبت برخورد بهتری با همجنسگرایان صورت می گیرد             

بر این باور بود که برخورد با همجنسگرایی در سطوح مختلف انجام می گیرد، در سطح فردی، اجتماعی و                   
ـ                 . ملی اعی و  بهمان شکل هم قبول حقوق همجنسگرایان پله های مختلفی دارد و در سـطح فـردی اجتم

ملی صورت می گیرد اما همزمان اتفاق نمی افتد بلکه روشـنگری جنـسی مراحـل مختلـف اجتمـاعی،                    
او در سخنرانی خود ادعـا کـرد کـه رعایـت حقـوق              . سیاسی، قانونی، پزشکی و مذهبی را طی می کند        

 همجنسگرایان در جوامع مختلف مدیون دو پدیده سکوالریسم و جنبش زنان است چرا کـه ایـن دو بـه                   
  او در پایان .  بازتر شدن جامعه و اذهان عمومی یاری رسانده راه برای گفتمانهای تازه تر هموار می کنند

 اضافه کرد که  همه همجنسگرایان در یک زمان به آگاهی و یا اهمیت مبارزه برای حقوق خود نمی رسند                    
 که با اعتقاد عمیق بـه حقـوق         بلکه در ابتدای کار همیشه تعدادی از آگاهترین، شجاعترین افراد هستند          

مربوط به حقوق همجنسگرایان را مطرح مـی        ) گفتمان( خود، برخالف جریان آب شنا کرده و دیسکورس         
کنند و درست همین ها هستند که  هر چند در اوائل توسط متعصبین ، قانون و حتی جامعه مورد لعـن و                       

تĤ در جلب حمایت عمومی موفـق مـی شـوند و            نفرین و حتی پیگرد قرار می گیرند اما  با پشتکاری نهای           
پـس تغییـرات و پیـشرفت هـای حاصـله امـروزی             . بدین طرق جامعه را  به نفع خود عوض مـی کننـد            

همجنسگرایان در کشورهای مختلف نتیجه تالشهای همین همجنسگرایان شجاع نـسلهای قبـل بـوده               
  .است

از جمله خودم ایـن سـئوال را از         . ح شدند بعد از پایان صحبتهای سخنران سئوال و جوابهای زیادی مطر         
ایشان مطرح کردم که آیا برای انجام تحقیقات خود به کشورهای مختلف سفر کرده و مطالعاتی در آنجـا                   

که جواب داد امکان اینکار را نداشته اما نتایج خود را بر اساس تحقیقات محققان زیادی که                 . داشته است 
  .ه استلزومĤ همجنسگرا هم نیستند بنا نهاد

در هنگام استراحت دوباره با او صحبت کردم و در باره همجنسگرایان ایران، مجالت ماها ، دلکده و چراغ                   
از او پرسیدم که آیا می تـوانم ایمـیلش را بـه             .  و سازمان پی جی ال او گفتم که برایش خیلی جالب بود           

  :  این هم ایمیل ایشان. عالقمندان بدهم که قبول کرد
de.koeln-uni.wiso@beckers  

بعد از استراحت کنفرانس جمعی با موضوع حقوق همجنسگرایان و سازمان ملل متحد شروع بکار کرد که 
لوبی گران همجنسگرا در سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و خـود رئـیس ایلگـا در                     

  .خود با ارگانهای مختلف سازمان ملل و صحبتهایی که با آنها داشته اند گزارش دادندمورد تماسهای 
از جملـه موضـوع سـرکوب       . در این نشست مـسائل مختلفـی از چهـار گوشـه جهـان مطـرح شـدند                 

همجنسگرایان در کشورهای مسلمان و همینطور در باره مخالفت شهردار مـسکو بـا برگـزاری کـارنوال                  
 که بنا به پیشنهاد هیئت نمایندگی همجنسگرایان روسیه، همه شرکت کنندگان            همجنسگرایان آن شهر  

نماینـده  . تصمیم گرفتند بعد از پایان کنفرانس در مقابل سفارات روسیه در ژنو دست به تظاهرات بزننـد                
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سازمان دیده بان حقوق بشر در اهمیت تالش و فعالیت همجنسگرایان هم  در سطح خرد و هم در سـطح            
هر انسانی حـق    . او اضافه کرد که هر انسانی حق تصمیم گیری در باره بدن خود را دارد              . کید کرد کالن تا 

عشق ورزیدن به هر کسی که خود انتخاب می کند را دارد و قانون یا دولت و یا مذهب نبایـد انـسانی را                        
ود او که ضرری بـه      مجبور کنند  با یکی رابطه بگیرد که بر خالف آرزوها و امیال و گرایش عمیق درونی خ                 

او تاکید کرد که سازمانها و گروههای مختلـف حقـوق بـشری در جهـان نبایـد                  . کسی نمی رساند، باشد   
  .همجنسگرایان را از حیطه کاری خود کنار نهند چرا که وظیفه آنها دفاع از حقوق کل بشر است

  
  )عکس در اتوبوس گرفته شده است( نماینده همجنسگرایان روس در کنفرانس 

  
  تظاهرات نمایندگان شرکت کننده کنفرانس در مقابل سفارت روسیه در ژنو

  
  

بعد از آن نهار صرف شد و بعد از ظهر ابتدا شش کارگاه با موضوعات مختلف و بطور همزمان شروع بکـار                      
کردند از جمله کارگاهی  به اساسنامه ایلگا و پیشنهادات رسیده اختصاص داشت، و  سـپس  نشـستهای                    

در . که من به نشست آسیا رفـتم      ) اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، آمریکای شمالی و آسیا      ( خالف ایلگا   مناطق م 
این نشست نمایندگانی از کشورهای فلیپین، مالزی، هند، سریالنکا، چین، ژاپن و تایلنـد شـرکت کـرده                  

ـ                    . بودند ل تعـداد شـرکت     البته از بعضی از این کشورها تنها یک تا دو نفر آمده بودنـد و بـه همـین دلی
  .کنندگان هم کم بود

در این نشست مشکالت پیش روی همجنسگرایان آسیا بررسی شد و چند نکته عمده برجسته شـدند از                 
جمله  معلوم شد که  وضعیت حقوقی همجنسگرایان کشورهای آسیایی بسیار نـاهمگون اسـت مـثآل در                   

پـن، فلیپـین و اسـرائیل همجنـسگرایان         حالی که در ایران قانون اعدام همجنسگرایان وجود دارد در ژا          
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آزادی کامل دارند یا در بسیاری از کشورها هر چند همجنسگرایان تحت تقیب و سـرکوب نیـستند امـا                    
وضعیت فرهنگی ومذهبی  حوامع طوری است که علنی و متشکل شدن همجنسگرایان را دچار مـشکل                 

ان تحت نامهای پوششی و یـا در کنـار          می سازد و به همین دلیل بسیاری از گروههای فعال همجنسگرای          
. گروههای حقوق بشر یا تحت عنوان گروههای امداد ایدز  و یا در گروههای فمینیستی کـار مـی کننـد                    

مشکل دیگر گروههای همجنسگرایان آسیا مشکل مالی آنها است که امکـان مـسافرت و تمـاس هـای                   
ینکه با توجه به برخورد دولتهـا، برگـزاری   نزدیک یا برگزاری کنفرانس را عمآل ناممکن کرده است ضمن ا       

مشکل دیگر اینکـه آسـیا      . کنفرانس همجنسگرایان در بسیاری از کشورهای آسیایی امکان ناپذیر است         
قاره بسیار وسیعی است با زبانهای بسیار متعدد که بین المللی نیستند و بسیاری از افـراد زبـان کـشور                     

تنوع مذهبی و سیاسی  را هم بایـد در          . کشورهای کمی دورتر  همسایه را نمی شناسند چه برسد به زبان         
  . نظر گرفت

 همه اینها امکان ایجاد یک شبکه قوی تماس بین گروههـای همجنـسگرایان در کـشورهای آسـیایی را      
محدود می کند در حالی که همجنسگرایان اروپا وضعیت نسبتĤ همگونی دارند و به همین دلیل همکـاری                  

با اینهمه همجنسگرایان آسیا هم باید سعی کنند که بشکلی بر این مـشکالت              .  است منطقه ای آنها بهتر   
  . فائق آیند

بعد از بحثهای مفصل راه حلهایی هم ارائه شدند از جمله ایجاد یک لیست ایمیـل مـشترک کـه فعـاالن           
ر و  گروههای همجنسگرایان کشورهای مختلف آسیایی بتوانند با هم در تماس بـوده و بـه تبـادل اخبـا                  

  .اطالعات بپردازند
بـا ایمیـل    Aung Myo Min   این ایمیل باید ایجاد شود اما تا اطالع ثانوی عالقمندان میتوانند با آقای

 com.cscoms@myomin :زیر تماس بگیرند
  . قرار است کنفرانس آسیایی ایلگا سال آینده در تایلند برگزار شود

   بعد از این جلسه، کنفرانس اصلی کار خود را شروع کرد 
 و بعد از آن اعالم اسامی کاندیداها برای ریاست ایلگا که یک روز مانده به پایان کنفرانس، هئیـت هـای                     
نمایندگی کشورهای مختلف باید  یک لزبین و یک گی را از بین کاندیداها بعنوان رؤسای جدیـد ایلگـا،                    

  .رکت کنندگان در مرکز همجنسگرایان ژنو تدارک دیده شده بودشام ش. انتخاب کنند
  

سـخنرانان  . با موضوع همجنسگرایان در جوامع مسلمان شروع بکار کرد  )  روز شنبه ( روز سوم کنفرانس    
جلسه که همه مسلمان و همجنسگرا بودند  نمایندگان هیئت های کشور های  بوسنی هرزگوئین، ترکیه،                 

، هنـد ، مـالزی و چنـد نفـر از            )از جمله یک روحانی مـسلمان همجنـسگرا       ( وبی  دو نفر از آفریقای جن    
( متوجه شدم که در بین افراد حاظر در کنفـرانس یـک پاکـستانی       . کشورهای جنوب شرقی آسیا بودند    

یک لزبین عرب اهل مصر که در فرانسه زندگی می کند هم جـزو              .. هم حضور داشت  ) فکر کنم ساکن ژنو   
از تجارب  مسافرت خود به کشورهای مصر و تونس و مغرب سخن گفت که چگونه یـک                  سخنرانان بود و    

نانوای مصری از فروش نان به او به این دلیل خود داری کرده که روسری به سر نداشته ولـی در تـونس و                        
بقیه  سخنرانان از تجارب مبارزاتی خود، از مسیری که در پـذیرش             . مغرب از این مشکالت خبری نیست     

بـا گـرایش جنـسی خـود رسـیده انـد، از             ) اسالم( گرایی خود طی کرده  و به آشتی دین خود           همجنس
تماسهای خویش با نواندیشان دینی در جوامع خود، از مخالفتهـای شـدید رهبـران متعـصب دینـی، از                    
سکوت ناشی از ترس گروههای حقوق بشر در مورد همجنـسگرایان در کـشورهای مـسلمان، از تعـصب             

روحانی مـسلمان   . گفتند... م خستگی خویش در اثبات حقانیت خود و       خود، از پیگیری و عد    خانواده های   
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و همجنسگرای آفریقای جنوبی در باره تفاسیر مختلف از اسالم صحبت کرد و اضافه کـرد کـه خـودش                    
بعنوان پیش نماز همجنسگرایان مسلمان در ساختمانی در شهر کایپ تاون آفریقای جنوبی اقامه نماز می                

سلمان اجباری ندارند به مسجدی بروند که پیش نماز یا بقیه نمازگزاران، آنهـا را               کند  و همجنسگرایان م    
همچنین در مورد وجود بیانیه حقوق بشر اسالمی و بیانیه حقوق بشر آفریقا در بعضی از                . قبول نمی کنند  

یـن  کشورها از جمله در ایران صحبت بمیان آمد و سخنرانان ادعا کردند که هیچ فرد جدی نمی توانـد ا                   
بیانیه ها را برسمیت بشناسد چرا که اگر قرار باشد بیانیه حقوق بشر اسالمی باشـد بایـد همـه رهبـران                      
جهان اسالم از کل کشورها آن را امضا کنند در حالی که اینطور نبوده و نیست و تنها دولت متعصب ایران           

همانظور که اعالمیه   . علم می کند  است که به دلیل مخالفت با اعالمیه جهانی حقوق بشر، این بیانیه ها را               
بشر بشر است و فارغ از اینکه مـذهب او چـه            . حقوق بشر بودایی یا مسیحی یا هندویی هم وجود ندارند         

روحانی آفریقـای   . باشد حق و حقوقی در این جهان دارد که باید همه دولتها و مذاهب آن را رعایت کنند                 
اری از مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر را نادیده می گیرد           جنوبی اضافه کرد بیانیه حقوق بشر اسالمی بسی       

با این حساب آن دسته از رهبران مسلمان و حتی مسلمانانی که این بیانیه ها را قبول می کننـد بـه کـم                    
ارزش بودن انسان مسلمان نسبت به انسان غیر مسلمان اعتراف می کنند در حالی که همه انسانها با هم                   

گر بیانیه حقوق بشر اسالمی و حقوق بشر آقریقا را اینطور عنوان کرد کـه بعـضی از                  او مشکل دی  . برابرند
با این حساب معلوم نیست که اینگونه کشورها کدام بیانیـه           . کشورها هم مسلمان هستند و هم آفریقایی      

  ..بیانیه حقوق بشر اسلمی را یا بیانیه حقوق بشر آفریقایی؟ . را باید تصویب کنند
لمان همجنسگرا ادامه داد که همجنسگرایان مسلمان در حال جهاد هستند، جهاد با کـم               این روحانی مس  

بینی و تعصب اجتماعی، جهاد برای پذیرفته شدن در جامعه و خانواده و توسط دولتها، جهاد با خود برای                   
ون او ادامه داد که حقوق همجنـسگرایان در قـان         . غلبه بر تردید و دو دلی و پذیرش گرایش جنسی خود          

آفریقای جنوبی برسمیت شناخته شده است و ما در این باره هیچ مشکلی نداریم اما  مـشکل پذیرفتـه                    
اما از آنجا که همجنسگرایان در پناه قانون هستند متعصبان         . شدن توسط رهبران دینی و خانوادها هست      

عمـومی همـوار کـرده      مذهبی نمی توانند ما را سرکوب کنند و همین راه را برای فعالیت ما و روشنگری                 
و به نظـر    . است و باعث میشود که افرادی همچون من جرائت کنند که  همجنسگرایی خود را علنی کنند                

من این نکته ای که نباید مورد غفلت  ما همجنسگرایان ایران واقع شود که اصالح قوانین میتوانـد راه را                     
  .برای اصالحات فرهنگی هموار کند

ود را با این جمله تمام کرد که همجنسگرایان مسلمان باید قرائت تـازه ای               روحانی همجنسگرا سخنان خ   
از اسالم و قرآن ارائه دهند و بر بخش های مربوط به صلح و برابری بین انسانها و عدالت اسـالمی بیـشتر      

نکته جالبی که در این جلسه متوجه شدم ایـن بـود کـه سـطح برخـورد همجنـسگرایان                    . تĤکید نمایند 
 کشورهای مختلف با هم فرق می کرد مثآل سخنرانان اهل مالزی محافظه کارتر از سـخنرانان                 مسلمان در 

اهل آفریقای جنوبی بودند و در سئوالی که در اینباره مطرح کردم جواب گرفتم که علت آن همانا سـطح                    
گرای اسماعیل همجنس . رشد جامعه و ساختارهای آن است که  محدودیتهایی را بر افراد تحمیل می کند              

اهل ترکیه در سخنرانی خود ادعا کرد که خود سانسوری همجنسگرایان بخشی از مشکل اسـت  و بایـد                    
او گفت ارتش ترکیـه عـضو   . کاری کرد که همجنسگرایان با اعتماد بیشتری خود را در جامعه علنی کنند        

ل روانی تلقی می    ناتو است اما ترکیه تنها کشوری است که ارتش آن همجنس گرایی را بعنوان  یک اختال                
او ادامه داد که بر خالف همجنسگرایان دیگر کشورهای مسلمان، همجنسگرایان ترکی سـعی مـی                . کند

کنند که در تعامل با گروههای آزادیخواه طرفدار حقوق بشر و سکوالریـسم آزادی خـود را در بیـرون از                     
  .ود می خواهندچارچوب اسالم جستجو کنند و فرهنگ و مدرنیته غربی را برای جامعه خ



 10

در خاتمه جلسه اعالم شد که قرار است کنفرانس وسیعی  با موضوع اسـالم  همجنـسگرایی بـا شـرکت       
  .بسیاری از متخصصان اسالم و نواندیشان دینی مسلمان کشورهای مختلف برگزار شود

  :آدرس ایمیل  تماس با مسلمانان همجنسگرای آفریقای جنوبی
za.co.acenet@haroon 

کـه بـه    . این ایمیل متعلق به دکتر مارون عیسی روانشناس همجنسگر و مسلمان آفریقای جنوبی اسـت              
  .همراه روحانی مسلمان همجنسگرا از آفریقای جنوبی در کنفرانس ایلگا شرکت کرده بود

 
  ادیروحانی همجنسگرا با لباس ع( عکس دو سخنران آفریقای جنوبی 

  .)در سمت چپ  و دکتر هارون با تک پوش سیاه در این عکس دیده می شوند
در همین جلسه بود که عکس اعدام نوجوانان مشهد از طریق اسالتید در معرض دید همه حاظرین قـرار                   

  .گرفت
  

  
  .تصویر اعدام جوانان تحت نام اسالم در ایران که در سالن نمایش داده شد

  
د توجه و عالقه حاظرین قرار گرفت و بعد از آن نوبت سـئوال و جـواب مطـرح                صحبتهای سخنرانان مور  

  .شد
در وقت استراحت به بچه های مالزی نزدیک شدم و تا گفتم که ایرانی هستم بالفاصله گفتند کـه مجلـه                     

 خود بـا او     15ماها را می شناسند و متوجه شدم که آن دختر مالزیایی بنام تونی که مجله ماها در شماره                   
مصاحبه کرده بود،  خود یکی از همین سخنرانان بود که به همراه یک مرد همجنسگرا هیئت نماینـدگی                   

  . مالزی را بعهده داشتند
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بعد از وقت استراحت، بطور همزمان شش کارگاه دیگر با موضوعات مختلف شروع بکار کردنـد از جملـه                   
  .کت کردم و برایم بسیار جالب و آموزنده بودکارگاهی در باره مبارزات لزبین ها در چین بود که در آن شر

 گروه مختلف همجنسگرایان در چین فعالیت دارند و با تالش مداوم خـود              30طبق گفته سخنران بیش از      
تجربه جالبی که همجنـسگرایان چینـی در   .  بالخره موفق شدند حقوق خود را در قانون رسمیت بخشند        

سیار زیادی از همجنسگرایان اهل  تشکیالت ، مبـارزه و کـار             این جلسه مطرح کردند این بود که تعداد ب        
  جدی نیستند و تنها به جشن و پارتی عالقه دارند که آنها را پارتی بویز

( Party Boys) 
سخنران چینی گفت البته این هیچ اشکالی ندارد اما این افراد در طرح مسائل همجنسگرایان و                 .می نامند 

یش نمی برند و تنها زمانی که افراد خوش فکر و با سواد وارد کار شدند و اصالح فرهنگ عمومی کاری از پ  
سخنران ادامه داد . انواع تشکیالت  بارها و مجالت را بوجود آوردند آنوقت بود که تاثیر گذاری شروع شد           

ه این مسئله در غرب هم وجود دارد یعنی پارتی بویز در همه کشورها هستند اما در غرب افراد خود و اید                    
و افکار خود را جدی می گیرند و برای عملی کردن اندیشه خود تالش می ورزند و تـسلیم مـشکالت راه                      

اما در شرق  و کآل آسیا یک حالتی هست که حتی روشنفکران و افراد آگاه همجنـسگرا هـم                    . نمی شوند 
 نمـی شـود از خـود        ایده و افکار خود را جدی نمی گیرند و با تاکید بر اینکه در جامعه ما تغییری حاصل                 

در حالی که همین تجارب محدود مبارزات همجنسگرایان در آسیا نـشان مـی        . سلب مسئولیت می کنند   
دهد که اگر افراد آگاه و با ایده و فکر  اقلیتهای جنسی تکانی بخود بدهند میتوانند تعـداد زیـادی را بـا                        

نکته مهمی که  سخنران مطرح      .  بخشند خود همراه کرده و به مرور اجتماع و شرایط زندگی خود را بهبود            
کرد این بود که دولت چین هیچگونه مخالفت سیاسی را برنمی تابد مثآل گروههای اپوزیسیون فمینیستها            
و دانشجویان تحت فشار زیادی هستند به همین دلیل اگر همجنسگرایان چینـی بـه همکـاری بـا ایـن                     

 می شوند اما  ما در چین بیشتر بر اجتماعی بودن            گروهها رو آورند به سیاسی بودن متهم شده و سرکوب         
نکته منفی این کار    . مسئله تĤکید می کنیم و همین باعث می شود که دولت حساسیت زیادی بخرج ندهد              

این است که گروههای زنان دانشجویان و دیگران هم در باره ما سکوت می کنند اما تکیه بـر اجتمـاعی                     
 ارتباط جمعی چینی بیشتر  به  مسائل همجنسگرایان کشور عالقه            بودن مسئله باعث می شود که وسایل      

نشان داده و بدون ترس از سانسور در باره ما اطالع رسانی می کنند که در بهتر شدن افکار عمومی تاثیر                     
 "وی و ایدز به گـروه       . آی. اخیرآ دولت هم پروژه ای را برای اطالع رسانی در باره اچ           . زیادی داشته است  

 گروهمجنسگرایان هـم در بخـش       30 شروع کرده است و حدود       "که با مردان دیگر سکس دارند     مردانی  
اطالع رسانی در باره ایدز فعالیت می کنند اما با بازتر شدن فضا این گروهها هر چه بیشتر خود را بعنوان                     

حـت  همجنسگرایان چینی تعداد زیادی کنفرانس های آموزشی ت       . گروههای همجنسگرا تعریف می کنند    
 ترتیب می دهند که افراد زیادی در آنها شرکت می کنند و در همـین                " جنسیت و سالمتی جنسی    "نام  

کنفرانسها در باره همجنسگرایی و اهمیت رعایت حقوق همجنسگرایان هم صـحبت مـی شـود کـه در                   
ایان در  او ادامه داد که جنبش همجنـسگر      . وسایل ارتباط جمعی هم انعکاس می یابند و تاثیر خوبی دارند          

تĤکید بر این مسئله باعث می شـود کـه          . هر کشوری حامل پیامی است و به رشد فرهنگی کمک می کند           
او در پایـان    . هم همجنسگرایان خود را جدی تر بگیرند و هم دیگران به ما  توجه و عالقه نـشان دهنـد                   

همجنسگرایان و سه    گروه   30 وب سایت جدی متعلق به همجنسگرایان،        300اعالم کرد که در حال حاظر       
همینطور در یکی دو سال اخیر تعداد زیادی کتاب و فـیلم در بـاره               . گروه لزبین ها در چین فعال هستند      

و جالبتر از همه  اینکه  حاال خود نویسندگان همجنسگرا هـستند کـه               . همجنسگرایی وارد بازار شده اند    
ل فیلم همجنـسگرایان در چـین برگـزار     فستیوا2تا بحال . در باره همجنسگرایی کتاب منتشر می کنند    
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شده و  همه این فعالیتها دست بدست هم داده در تغییر فرهنگ عمومی تاثیر زیادی داشته اند طوری که                   
بسیاری از جوانان غیر همجنسگرا هم به جشن ها و فستیوال فیلم همجنسگرایان عالقه نشان داده و در                  

آخـرین فـستیوال فـیلم همجنـسگرایان تعـدادی از           مـثآل  درهیئـت برگـزاری        . آنها شرکت می کنند   
  ;:آدرس  وب سایت لزبین های چینی. دگرجنسگرایان دست اندکار فیلم هم عضو بودند

com.lalabar.www 
 

ات عمدتĤ به بررسی اساسنامه ایلگاف رسیدگی بـه پیـشنهاد         ) روز چهلرم کنفرانس  ( صبح روز یکشنبه    
رسیده در باره اساسنامه، رای گیری برای انتخاب رؤسای جدید ایلگا  اختصاص داشت و در بعـد از ظهـر                     
یک جلسه سخنرانی بود که در آن  یک نماینده گی عضو حزب سبزها در مجلس آلمان، یک لزبین عضور                  

ه شـهرداری  شـهر      پارلمان اروپا و معاون گروه بین المللی زنان سوسیالیست، یک  ترانس جندر نماینـد              
توکیو، یک ترانس سکشوال اهل کشور پرو که برای اولین بار خود را برای نمایندگی مجلس کاندید کرده،                  

و بعد از آن  بطور موازی دو جلسه دیگـر           . و یک لزبین عضو حزب سبز های فرانسه همه سخنرانی کردند          
ـ             ری بـه کـشورهای انگلیـسی زبـان         هم برگزار شد که یکی به کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی و دیگ

  .آفریقایی اختصاص داشت
اما از آنجا که برای اولین بار بود که به سوئیس می رفتم و در جریان رای گیری و انتخابات  ایلگا حق رای                        

، به این خـاطر  )چون نمایندگی گروه خاصی را بعهده نداشتم و بصورت فردی شرکت کرده بودم            ( نداشتم  
بخصوص کـه   . آن روز در کنفرانس شرکت نکنم و  بجای آن در شهر ژنو گشتی بزنم              تصمیم گرفتم که در     

 از خواب بیدار می شدم تا سر سـاعت          6به این خاطر بر خالف روزهای قبل که ساعت          .هوا هم آفتابی بود   
ساعت نه و نیم صبح برای صرف صـبحانه         . هشت صبح در کنفرانس باشم، امروز دیر از خواب بیدار شدم          

با کمال تعجب با آقای کری آلن جونـسون سیاهپوسـت آمریکـایی فعـال در                . ران هتل می روم   به رستو 
سازمان بین المللی حقوق بشر همجنسگرایان که روز قبل در کنفرانس سخنرانی کرده بـود مواجـه مـی                   

جواب می دهد ای کاش زودتر  . سالم می کند و می گوید تو هم در همین هتل هستی؟ می گویم آره              . شوم
ولـی  .  فهمیدم آنوقت می توانستیم در باره ایران و وضعیت همجنسگرایان آنجا بیشتر صحبت کنـیم               می

ضمن خداحافظی می   . من باید تا پانزده دقیقه دیگر به فرودگاه بروم چون همین حاال عازم آمریکا هستم              
د و آدرس گوید اگر یک تماس مستقیمی با بچه ها در داخل ایران ایجاد شود خییلـی خـوب خواهـد بـو          

  :ایمیلش را می دهد
org.iglhrc@cjohnson 

 
شهر حدودآ سیصد هزار نفری ژنو پایتخت سوئیس نیست اما از آنجا که شعبه سازمان ملـل در آن قـرار                     

ر دایـر کـرده انـد،        سازمان بین المللی دیگر هم مقر خود را در این شـه            200دارد  و از آن گذشته حدود        
شهر تمیز است و اتوبوسها و قطارهای زیادی مسافران را به نقاط . همین به معروفیت ژنو کمک کرده است

مردم شهر به دیدن چهره های غریب و انواع رنگ پوست و قیافـه عـادت                . مختلف شهر منتقل می کنند    
نگلیسی صحبت می کننـد و در یـافتن         خوش برخرد هستند، اغلب به زبان فرانسه، آلمانی  و ا          .  کرده اند 
به سمت دریاچه ژنو که شهر را به دو قسمت تقسیم کـرده   .به توریستها کمک زیادی می کنند... آدرس یا 

 هحدرمسیر راه عکس بزرگی از خانه های خراب شده و مردمانی با حالت بیچاره گی  در صـف            . راه می افتم  
آن را از کیوسک روزنامه فروشی می خرم که صـاحبش           .کنداول  روزنامه هرالد تریبون نظرم را جلب می          

با خواندن مطلب از جریان زلزلـه اخیـر در          ). می شنوم که با دوستش فارسی حرف می زند        ( ایرانی است   
  .چه میتوان کرد؟ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ایران خبردار می شوم
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ایی که توریستها را در شهر می گردانند هنـوز      اتوبوسه(  با قایق یا کشتی میتوان گشتی روی دریاچه زد          
 25دو پسر جوان خوش تیـپ و حـدودآ          .  در کنار ساحل گشتی می زنم     ). در تعطیالت زمستانی هستند   

ساله دست در دست هم راه می روند و روی یقه کاپشن هر کدام یک پرچم کوچک رنگین کمان دیده می                     
 و رستوران مختلف همجنسگرایان سر می زنـم تـا ببیـنم            بعد از ظهر سری به چند بار و قهوه خانه         . شود

ند که همجنسگرایان سوئیسی در جامعه و کشور خود عزت و قربـت زیـادی     چهر  . وضع از چه قرار است    
                        دارنــد امــا بایــد اعتــراف کــنم کــه بارهــا و کلوبهــا و رســتورانهای همجنــسگرایان ژنــو در مقایــسه 

این فکر خـودم را بـا یـک         . کلن، از رونق کمتری برخوردارند      با سان فرانسیکو، لندن، کپنهاگ  برلین و         
همجنسگرای سوئیسی که در بار با او آشنا می شوم در میان می گذارم و جواب می دهد که با توجـه بـه                        
آزادی همجنسگرایان اوال بسیاری از همجنسگرایان به بارهای عمومی می روند چون مـشکلی ندارنـد و                 

ن هم به بارهای گی ها سر می زنند و به این دلیل  به حالت عجـین شـدن و                     بسیاری از غیر همجنسگرایا   
و  دلیل دیگر اینکـه کلوبهـا و بارهـای    . پذیرش کامل در جامعه رسیده ایم و به دلیلش شاید همین باشد        

  .همجنسگرایان در شهر ژنو به نسبت دیگر شهرهای سوئیس خیلی کمتر هستند

  
  نمایی از شهر ژنو

  
   ژنوکنار دریاچه
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  دریاچه ژنو که شهر را به دو قسمت می کند

تعداد شرکت کنندکان امروز کمتـر از روزهـای قبـل هـستند و              . روز دوشنبه آخرین روز کنفرانس است     
به کشور خود باز    ) یکشنبه(معلوم می شود که خیلی ها برای برگشتن سر کار و زندگی خود همان دیروز                

  )گشته اند
این شـخص  کورسـاد      . یس قبلی ایلگا بخاطر زحمات شش ساله اش تشکر می شود          در این روز ابتدا از رئ     

بغیـر از یـک     . همه بپا می خیزند و با دستزدنهای ممتد از او تشکر می کننـد             . قهرمانلو اهل ترکیه  است    
روز گذشـته بـدور از      . دسته گل،پرچم بزرگی از آرم کنفرانس ایلگا را هم بعنوان یادگاری به او می دهند              

مـن هـم بـه      .  ایشان این پرچم را به همه افراد می دادند که یک جمله یادگاری روی آن بنویـسند                 چشم
  " با بهترین آرزوها": فارسی این را نوشتم

بعد از تشکر از آقای قهرمانلو، نتیجه انتخابات را اعالم می کنند و معلوم می شود که یک  گـی آلمـانی و          
   .جدید ایلگا انتخاب شده اندیک لزبین اهل سریالنکا بعنوان رؤسای 

  
  لزبین رئیس ایگا)اهل سریالنکا( رکسانا  
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  رئیس گی ایلگا)آلمانی( فیلیپ  

همچنین دو مورد پیشنهاد تغییر نام ایگا  و اضافه کردن ترانس سکشوال و ترانس جندر هـم بحثهـایی                     
.  بحثها را در آنده ادامه دهند      صورت می گیرد که نتیجه چندانی عاید نمی شود و قرار می گذارند که این              

در همین حال اعالم می شود که  در اعتراض به زندانی کردن چند همجنسگرا در نیجریه رئـسای جدیـد         
ایلگا  می خواهند به اتفاق دو نماینده  همجنسگرایان نیجریه ای شرکت کننده در کنفرانس به نمایندگی                  

گفته می شود که هر کسی مایل است هم میتواند . ض کنندکشور نیجریه رفته و  به اقدام دولت آنها اعترا         
حدود  سی نفری هستیم که به سمت سفارت نیجریـه           . تصمیم می گیرم من هم بروم     . به آنها ملحق شود   

نیجریه کشوری است که حدود نیمـی از  مـردم           .  که تا محل کنفرانس فاصله چندانی ندارد راه می افتیم         
همجنسگرایی . هستند اما در دولت فعلی مسیحیان دست باال را دارند         آن مسلمان و نیمی دیگر مسیحی       

در آنجا غیر قانونی نیست اما دولت جدید لوایحی را تنظیم کرده که اگر اجرا شوند هر گونـه تـشکل یـا                       
در مسیر راه به فیلیپ رئیس جدید ایلگا نزدیک مـی           .صحبتی در مورد همجنسگرایی را ممنوع می کنند       

 ":  گویم که دارم گزارشی برای یک مجله همجنسگرایان ایران تهیه می کنم و می پرسم              شوم و به او می      
بعنوان رئیس جدید ایلگا در مورد وضعیت همجنسگرایان ایران چه نظری دارید و آیا پیامی به بچه هـای                   

یران تغییـر    در مورد ایران باید کمی با احتیاط برخورد کنم به این دلیل که در ا               ":  می گوید  "آنجا دارید؟ 
جنسیت آزاد است اما همجنسگرایان آزادی ندارند و من ترجیح می دهم که به همراه رکسانا رئیس دیگر                  

و به ایـن    . ایلگا  صحبت کرده و بطور مشترک یک متن رسمی در مورد همجنسگرایان ایران منتشر کنیم               
سگرایان در هر کشور دفاع می      اما مسلمĤ مهر کسی از مبارزات  همجن       . خاطر از اظهار نظر فردی معذورم     

  ".کند و ما خواهان آزادی و برایبرای برای همه انسانها هستیم از جمله برای همجنسگرایان در ایران
.  متن اعتراضی به دولت نیجریه به مسئول سفارت تحویل داده می شود و به کنفـرانس بـر مـی گـردیم                     

بعد از آن نوبت انتخاب شهری اسـت کـه  دو            . دژنو و چند نفر دیگر سخنرانیهای کوتاهی می کنن        شهردار
شهر کوبک از کانادا و شهر مـسکو از  . کنفرانس بعدی ایلگا باید در آن برگزار شود) 2008سال ( سال بعد  

روسیه خود را کاندید کرده اند و با نشان دادن اسالید و توضیحاتی سعی کردنـد نظـر رای دهنـدگان را                      
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سـال  ( ده می شود اما کنفرانس تصمیم می گیرد که چهار سـال بعـد             در آخر شهر کوبک برن    . جلب کنند 
  .کنفرانس ایلگا در مسکو برگزار می شود) 2010

  

  
  .برای اینکار انتخاب کرده اند نماینده شهر کوبک  در حال نشان دادن اسالید در معرفی شهر خود و لوگویی که

ل  تـاریخ خـود را جـشن مـی گیـرد و               شهر کوبک چهارصدمین سا    2008 سال   الزم به ذکر است که در     
در اینجا  دفتر توریسم کوبـک نیـز یـک سـری             . همزمان سی امین سالگرد تشکیل ایلگا نیز خواهد بود        

دی ایلگا در کوبک دعـوت  آگهی های تبلیغاتی معرفی کرد و از همه حاظران  برای شرکت در کنفرانس بع     
ینده نزدیکی ،بیانیه ای رسـمی در مـورد وضـعیت           و در آخر تصمیم گرفته شد  که ایلگا در آ           بعمل آورد 

  .حقوق و اجتماعی همجنسگرایان در کشورهای مسلمان منتشر کند

  
  عکس گروهی شرکت کنندگان در کنفرانس

  
  این هم یک عکس  دسته جمعی
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  :در حاشیه کنفرانس
ا هفتصد و پنجـاه     کل هزینه مسافرت ، اتاق یک نفره در هتل دو ستاره،  شرکت در کنفرانس و هتل و غذ                  

  .یورو تمام شد
  .عدم حضور همجنسگرایان از ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه کامآل برجسته و جدآ مایه تاسف بود

امکان وصل شدن به اینترنت در تمام سالن وجود داشت و بسیاری از وبالگ نویسان و خبرنگاران مجالت                  
  .همانجا در سایتهای خود چاپ می کردندهمجنسگرایان بطور زنده عکس و گزارش تهیه کرده و 

مشکالت ناشی از مسائل دینی و خانوادگی و عدم اجازه به نوشتن و گفتن در باره حقوق همجنـسگرایان                   
در بسیاری از کشورهای  آسیا و آمریکای التین مثل وضعیت  همجنسگرایان داخل ایران است اما آنها با                   

ئل خود می کنند و کافی است اراده قوی و جدی بـرای اینکـار        استفاده از انواع روشها سعی در طرح مسا       
در شرایط سرکوب همجنسگرایان،اگر همجنسگرایان آگاه و جدی و با درایـت پـیش              . وجود داشته باشد  
 کار زیادی نخواهند کرد بلکه در چنین شرایطی باید در طـرح جـدی و                " پارتی بویز  "قدم نشوند، افراد    

  . پیوند آن با جنبش عمومی در کشور اهمیت بیشتری داده شودمنطقی مسائل همجنسگرایان و
تا زمانی کـه   . رسیدن به حقوق و آزادی همجنسگرایان همچون رسیدن به دمکراسی و آزادی هزینه دارد             

ملتی حاظر به پرداخت هزینه آزادی خود نشود به دمکراسی نخواهد رسید به همین نسبت هم تا زمـانی                   
پرداخت هزینه در راه آزادی خود نباشند، همچنان از حقـوق خـود محـروم               که همجنسگرایان حاظر به     

  .خواهند بود
طول می کشد تا جامعه و حکومت به حقوق همجنسگرایان اعتـراف            .  از گفتن و نوشتن نباید خسته شد      

جنبش همجنسگرایان تنها با انتشار چند مجله و انجام کارها صـرفĤ از پـشت   . کنند  اما نباید دلسرد شد 
امپوتر و اینترنت شکل نمی گیردو در کنار آن  باید افراد از پشت کامپوترهای خود  بیرون بیاینـد و بـا                       ک

یعنی فعالیتهای اجتمـاعی  . تشکیل گروهها و دسته های مختلف  حضور خود را در جامعه هم نشان دهند 
  .همدیگر، همچنین تشکیل گروههای کوچک و حمایتی از .در کنار نشریات باید به پیش برود

تنها چند نفر محدود میتوانند کار محدودی را به پیش ببرند و برای رسیدن به حقوق خود افـراد زیـادی                     
نه اینکه به وجود چند نفـر       . باید از امکانات و توانائیهای خود استفاده کنند تا سطح فعالیتها گستره شود            

  .بسنده شود
شی از  برخـورد اسـالم بـا همجنـسگرایی را            همجنسگرایان مسلمان در کشورهای دیگر هم مشکالت نا       

دارند اما آنها خود به بازخوانی متون دینی روی آورده اند و با تشکیل گروههـای حمـایتی بـرای خـود و            
  .تعامل بیشتر با نواندیشان دینی غیر همجنسگرا توانسته اند موقعیت خود را تحکیم کنند

  .تماد به نفس و یادگیری افراد کمک زیادی می کندارتباط جهانی و استفاده از تجارب آنها در کسب اع
تا زمانی که در داخل یک کشور همجنسگرایان متشکل نشود و کاری بـرای خـود نکننـد، وجـود یـک                      

  .تشکیالت در خارج کشور  بسختی بعنوان نماینده آنها برسمیت شناخته می شود
زمانها و تشکیالت همجنسسگرایان     موضوعی که  در این کنفرانس متوجه آن شدم وجود تعداد زیادی سا            

هستند که هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی کار می کننند و حاضرند به مبارزه همجنسگرایان                    
در کشورهایی که آزادی وجود ندارد فعاالنه یاری رسانند اما برای اینکار دو مسئله مهم باید حـل شـود؛                    

وجـود داشـته باشـد کـه     ) مثآل ایـران (   خود آن کشور     مسئله اول اینکه گروهی یا تشکیالتی در داخل       
  .فعالیت کند و مسئله دوم اطالع یافتن از وجود این گروههای خارجی و چگونگی تماس با آنها است

به غیر از اینها فکری که از کل کنفرانس به ذهن من رسید این است که اگـر تعـدادی از همجنـسگرایان                  
ع رسانی در باره ایدز تشکیل دهند و همجنسگرایان شهرهای مختلـف  تهران گروهی را بعنوان گروه اطال    
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هر کدام شعبه ای از این گروه در شـهر خـود درسـت کننـد، بـدون آنکـه اسـم گـروه خـود را گـروه                             
همجنسگرایان بگذارند، آنوقت هم دولت نمیتواند با آنها مخالفت کند و هم اینکه این گـروه میتوانـد در                   

مردانی کـه بـا مـردان سـکس دارنـد،  زنـان       :  زیادی را مورد پوشش قرار دهد   برنامه کار خود گروههای   
حتی میتوان شعبه ای برای مشاوره با مبتالیان به ایدز و شعبه ای برای جمـع                ... خیابانی،  دانش آموزان و    

تشکیل چنین گروهی میتواند هم از سـازمانهای بـین          . آوری کمک مالی به قربانیان ایدز هم راه انداخت        
مللی همجنسگرایان و هم از سازمان ملل کمک مالی دریافت کند و هم اینکه در داخل کشور بـا وزارت                    ال

  بهداشت همکاری داشته باشد
آیا همجنسگرایان داخل کشور از همین حاال می توانند برای شرکت در کنفرانس بعدی ایلگا در کوبـک                  . 

به نظر من در مورد هزینه مالی به . . ویزا و هزینه مالیکانادا خود را آماده کنند؟ از جمله تهیه پاسپورت و      
یکی اینکه با ایلگا تماس گرفته شود و از آنها برای دریافت کمک هزینه مالی               : دو شکل میتوان عمل کرد    
کسانی که مشکل دریافت ویزای کانادا را دارند میتوانند مثآل به ترکیه یا دبـی               . مسافرت درخواست شود  

احت با ایلگا یا سازمانهای همجنسگرای کانادا تماس گرفته تا مقـدمات سـفر چنـد روزه                 رفته و از آنجا ر    
راه حل دیگر اینکه همجنسگرایان ایران در خارج از همین حاال یـک شـماره               . آنان به کانادا تسهیل شود    

حساب باز کرده و به جمع آوری کمک برای تسهیل مسافرت بچه های داخل را فراهم کننـد و همینطـور                
  .امکانات تماس  با کمیته مسئول برگزاری کنفرانس ایلگا در کانادا را فراهم نمایند

 شرکت در کنفرانس برای خود من بسیار جالب و آموزنده بود و  شـرکت حـداقل یکبـار در ایـن گونـه                        
  .کنفرانسها را به همه کسانی که امکانش را دارند، پیشنهاد می کنم

انندگان ماها جالب باشد  و آروز می کنم که در کنفرانس هـای بعـدی                امیدوارم این گزارش برای همه خو     
  .ایلگا جای همجنسگرایان ایرانی خالی نباشد


