
 
 رنگ هفت ساله شدشش

بیانیه شبکه زنان لزبین و )شش رنگ ، (۱۳۸۹)آبان ماه  ۲۰۱۰در  نوامبر هفت سال پیش، 
درک نیاز  های ایرانی و باو ترنس هالزبینگروهی از از دل اولین گردهمایی ( جندرهای ایرانیترنس

طرح مسائل  ستیزی و ، ترنسهدف مبارزه با همجنسگراستیزی به هم پیوستن در یک تشکل با
  .ایجاد شد کمانیاین گروه از جامعه رنگین و مشترک ویژه

بنا  ،؛ به قول ویرجینیا وولف "اتاقی از آن خود"در فیسبوکرا کوچکی  اتاقما در پس این نشست، 
شنایی در جمع، اعتماد به نفس آدر دوره این حضور و  برخی آغاز شد.و و دعوت از دیگران کردیم، 

هایشان تواناییشان را مالقات کردند. شان را باز یافتند، و گاه برای اولین بار همتایانسرکوب شده
رزوها و آو هر چه بیشتر شدیم،  کم کم زیاد شدیم.هایشان را عملی کردند. را به کار گرفتند و ایده

 تر شد.تر و بیشمان نیز بزرگهایخواسته

در خبررسانی حول موضوعات جنسیتی و پرمخاطب ی هاتصمیم گرفتیم با خال موجود در رسانه
المللی مجامع بیندر را حضورمان تی تا حد امکان مقابله کنیم. تصمیم گرفتیم بیجیجامعه ال

 المللی را بر دولتمان در ایران بگوییم و تالش کنیم فشار جامعه بینحقوقیاز بیگسترده کنیم،
 ایران برای بهبود وضعیتمان به کار گیریم.

 
و منتشر تقریر و  مان شروع به نوشتن کردیم. با هم موضوع تعیین کردیمآرام آرام برای ثبت تاریخ
های اجتماعی، توانستیم با دوستانی خارج از خودمان نیز ارتباط گرفته و کردیم، با گسترش شبکه

این امر یم که وترنس در ایران نیز به نقطه امیدی بدل شبرای بسیاری از دوستان لزبین و گی و 
 کرد.مسئولیت همه ما را دو چندان می

 
و انتشار آن برای ما اجرای  گرایان و ترنسجندرها در ایرانروایت زیست همجنستحقیق و نگارش 

 رنگ به بار نشست.هایمان در پنج سالگی ششتالش حاصلامری مهم و ضروری بود که باالخره 

گریزی در مقابله با سیاستهای ما، چالشبوده است. یکی از ن ها بدون مانعهمه این موفقیتاما 
در این . بودتی و تالش برای توضیح چرایی شرایطی که ما با آن روبرو هستیم،  بیجیجامعه ال

مان در زمینه نیز موفقیت های شایانی بدست آورده ایم که نمونه آن را می توان در طرح مطالبات
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دوره "انتخابات" اخیر دید و همچنین بیانیه ها و کامنت های گوناگون که به مناسبت های دیگر مثل 
ه مه و یا روز زن، اظهار نظر می کنند. در همین راستا بود که کمپین "آری به تغییر" برای اول ما

چهره ادبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه روشننفکری ایران را حول  ۷۰اولین بار بیش از 
گرایی با ضبط و نشر انگاری همجنسزادی گرایش جنسی و هویت جنسی، و لغو جرمآخواسته 

ترین یی به صحنه آورد. این  کمپین با بیش از یک میلیون بیننده، قطعا یکی از مهموویدیهای پیام
 .ه استبودو جامعه ایرانی در کلیت خود فرازهای سال گذشته ما 

 
گرایان به موضوع روز و وحدت درون جامعه ترنس و همجنسعدم از سوی دیگرموضوع 

ها و ها، گیبین لزبین اتحاد و همکاریایم، گفتمان . هنوز نتوانستهبرانگیز بدل شده استمناقشه
مان نهادینه کنیم. ها را با حفظ اختالفاتمان و با تاکید و حفظ استقالل رایسکشوالها و بایترنس

دلیل نیست که جریانات نزدیک به قدرت در ایران، تحت عنوان پزشک و روانپزشک و جامعه بی
 سکشوالترنسدوستان کوبند و گاه نیز برخی از تی" میبیجیلها از "اشناس، بر طبل جدایی ترنس

ای در جامعه بیشتر برند، با چنین جداییبدون آگاهی از اهداف بانیان این گفتمان،  گمان می
تر های گسسته و جدا از هم بسیار راحتکنند که سرکوب گروهشوند. آنها فراموش میپذیرفته می

توانیم گرایش کنیم، نمیمان دفاع مییت شناخته شدن هویت جنسیرسمهاست. اگر ما از حق ب
شک حق و حقوق ما بیشتر از هر گروه اجتماعی به هم جنسی را سرکوب کنیم. و به این ترتیب، بی

 وابسته است.

رنگ و برخی ، حمالت سایبری به ششکنیمارزیابی می چالش امنیتی آن را یکچالش دیگر ما، که 
همکاران ما، درسه سال قبل بود که انرژی و وقت بسیاری از ما را به خود مصروف کرد تا و فعاالن 

بتوانیم از زیر بار آن خارج شویم. این تجربه، ضمن اینکه تجربه تلخ و بسیار پردردی بود، اما بار 
بلکه  هایی که نه قربانی،دیگر صحت انتخاب راه و هدفمان را که دخالتگری به عنوان لزبین و ترنس

 ، را نشان داد و از آن سربلند بیرون آمدیم.هستند تالشگرانی برای تغییر

ویژه در سه سال گذشته رنگ اما بدون پشتیبانی جدی شما، ممکن نبود. بهشش هفت ساله شدن
رو بوده ایم. اینکه به هبا رشدی چشمگیر در ارائه نظر و پیشنهادات از سوی شما از داخل ایران روب

های اجتماعی کنید و به شبکهفرستید و یا ما را نقد میکنید، برایش مطلب میعتماد میشش رنگ ا
مان برای فعالیت در راه حقوق به زیر پا پیوندید، برای ما باعث خوشوقتی و افزایش انگیزهما می

 مان است.گذاشته شده

 
هایی که بتوانیم بر "تنهایی" یافتن راه، برای مانیابی بیشتر جمعباال و قدرت برای مقابله با این موانع

مان را به گوش دیگران و مسئولین ییم، برای اینکه بتوانیم صدایآتی در ایران فائق بیجیجامعه ال
نگار هستید و یا کمانی شما هستیم. اگر روزنامهو نهادهای گوناگون برسانیم، نیازمند یاری رنگین

کارمند بانک، در همه جا  ادر اداری، اگر راننده هستید و یامعلم، اگر روانشناس هستید و یا در ک
نویسد:"من دوست ندارم سرا برای ما میای باشید که از صومعهساله ۱۲توانید صدای دختر می



کنم. به من حجاب به خیابان بروم، گناه میحجاب کنم. من از لباس دخترونه بدم میاد، ولی اگر بی
 بگویید چه کنم؟"

 
و گفتمان تبعیض آمیز موجود را از زندگی این نوجوانان و جوانان تفکرات سنتی تالش کنیم که سایه 

ضمن تشدید همبستگی در جامعه خودمان، برای حضور هر  کنیم. و باالخره بیرونبدون پشتوانه 
 و طرح مطالباتمان بکوشیم. های اجتماعیدر فعالیتچه وسیعتر 

های کوچک، ما را از این مسیر سخت و رگی نیستند، اما همین گامهای بزهای ما همیشه قدمقدم
اند و برای اولین بار به میدان آمدهها در این سالها بسیاری از چهرهاگرچه تنگ عبور خواهد داد. 

و نیز  ستیزکه تاکنون به دلیل فضای همجنسگرا گفتندهایشان سخن رزوها و تالشآاز تجربیات و 
 بیش از پیش دستها را باال بزنیم.اما باید توانستند علنی شوند، فوبی موجود، نمیلزبوفوبی و ترنس 

 یم:خوانمیبا هم در آستانه هشتمین سال فعالیتمان باز 

 همراه شو عزیز،

 کین درد مشترک،

 ...شودهرگز جدا جدا، درمان نمی

 رنگ(شبکه زنان لزبین و ترنسجندرهای ایرانی )شش

 ۲۰۱۷نوامبر 

 رنگشش هصفح به جهان و رانیا در "یتیب یجال" به مربوط اخبار و ما یهاتیفعال از اطالع یبرا
 .دیوندیبپ ما تلگرام کانال و نستاگرامیا و سبوکیف در
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