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  حرف هاي سردبير

  
  ما از صداي باد مي ترسيم

  ما از نفوذ سايه هاي شك در باغ هاي بوسه هامان رنگ مي بازيم
   ... از وحشت آوار مي لرزيم،ما در تمامي مهماني هاي قصر نور 

  
  و گرايش هاي جنسي كاري خالف عرف به شـمار مـي            در كشور ما با وجود اينكه پرداختن به مسائل جنسي         

 يك بار وارد چنين بحث هايي شده ايم و احتماال در اكثر مواقع هـم شـاهد نظـر هـاي                      حداقل اكثر ما تا به حال       ،رود
البته اين عدم آگاهي و قضاوت هاي بي جا فقط شـامل            . منفي اطرافيانمان نسبت به مسئله ي همجنسگرايي شده ايم        

مثال خيلي از مسائل سنتي و مذهبي در فرهنگ ما وجود دارند كه عـدم رعايـت آنهـا باعـث                     .  نمي شود  همجنسگراها
  .  و يا حتي پسرهادخترهامثل داشتن سكس قبل از ازدواج براي . همين قضاوت هاي بي جاي اطرافيان مي شود

 هم در مسيري هستند كـه  اما خوشبختانه با باالتر رفتن سطح شعور و آگاهي متوسط جامعه ي ما اين مسائل       
الزمه ي پذيرفتن اين مسائل داشتن شناخت بهتر و كامل تر نسبت بـه ايـن                . براي عموم مردم قابل قبول تر شده اند       

   ؟اما چه كسي و چه چيزي وظيفه ي اين اطالع رساني را انجام مي دهد. مسائل هستند
شريه اي اجازه ي پـرداختن بـه ايـن مـسائل را         متاسفانه در جامعه ي ما كه هيچ سازمان و ارگاني و يا هيچ ن             

 در چنين جامعه اي طبيعي است كه اطالعات جنسي اكثر افراد جامعه را شنيده ها و گفته هـا تـشكيل بدهـد و              ،ندارند
 براي ،زياد عجيب نيست كه اگر اين شنيده ها بر مذاق شنونده خوش نيايد با تغييراتي به گوش شنونده ي بعدي برسد                  

كه مردمي كه هيچ اطالعاتي در مورد مسئله ي همجنسگرايي ندارند و تنها اطالعاتـشان برداشـت هـاي                   همين است   
 براي اينكه هيچ منبع معتبري اين باور ها را نقض نمي كند             ، مروج همين باور هاي غلط باشند      ،غلط اطرافيانشان است  

  . كه مردم به آن مراجعه كنند
نسان هايي هوسباز مي دانند كه از جنس مخالف سير شده انـد و حـاال   متاسفانه اكثر مردم همجنسگرايان را ا   

به جنس موافق روي آورده اند و يا اينكه برعكس به دليل عدم وجود جنس مخالف به همبستر شدن با همجنس تـن                       
  . داده اند

همـه ي مـا مـي دانـيم كـه           . به طور كلي در ذهن عموم مردم همجنـسگرايي در بـستر خالصـه مـي شـود                 
گراها هم مثل همه ي انسان ها عاشق مي شوند و توانايي محبت ورزيدن و مورد محبت واقع شدن را دارند و                      همجنس

  .  هوس عاشق شدن است،تنها هوس زنده در آنها
چه كسي وظيفه ي اطالع رساني درسـت را در مـورد مـسئله ي همجنـسگرايي                 . بر مي گرديم به سوال اول     

 حتي برخي از خود همجنسگرايان اطالعـات درسـت و كـافي در مـورد چنـين       در چنين جامعه اي كه هيچ كس      ؟دارد
 چه كسي مي خواهد و چه كسي مي تواند ما را از اين خفقاني كه بر عليه ما وجود ،گرايش و چنين خواسته اي را ندارد

   ؟دارد نجات دهد
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  ؟هست» خود ما همجنسگرايان«آيا جواب اين سوال چيزي به جز 
 رساني هم آن است كه همجنسگرايان ابتدا خود به خودباوري برسند و وجود خـود را بـه                   الزمه ي اين اطالع   

  . عنوان يك انسان سالم و عاري از گناه بشناسند
خب اين . در جامعه ي همجنسگرايان ايران و به خصوص در ميان لزبين ها اين احساس گناه بسيار زياد است     

هد كه احساس خود را سركوب كند كه البته هيچگاه موفق به چنين             حس گناه باعث مي شود كه فرد همجنسگرا بخوا        
پس مجبور مي شود خود را از قيد اين اسم همجنسگرايي كه او را در زمره ي گناهكـاران قـرار مـي                       . كاري نمي شود  

  . دهد، برهاند
ي كننـد كـه     موضوعي كه در ميان لزبين ها بسيار زياد به چشم مي خورد اين است كه بسياري از آنها فكر م                   

 با صداي كلفـت صـحبت مـي    ،لباس مردانه مي پوشند. لزبين ها بايد نقش يك مرد را براي همجنس خود بازي كنند        
البته منكر اين نمي شوم كه لزبين ها به طور حتم از ايـن كـار لـذت                  . كنند و از خود رفتار هاي مردانه نشان مي دهند         

 بدتر از اصل خود به عنوان يـك زن دور مـي   ،كه به خود شناسي برسانند    مي برند اما متاسفانه در اين راه به جاي اين           
متاسـفانه جامعـه ي     .  باشند شوند و وقتي چشم باز مي كنند كه تبديل به چيزي شده اند كه هيچوقت نمي توانند واقعاً                 

  !نقش يك مردنه يك زن و زني ديگر در . لزبين نمي خواهد قبول كند كه مفهوم لزبين رابطه ي دو زن با هم است
 خـود را در     ،همانطور كه گفتم عموم مردم لزبين ها را زناني مي بينند كه به خـاطر در دسـترس نبـودن مـرد                     

در فيلم هاي پورنو ي لزبين ها هم شاهد چنين چيزي بوده اند پس بـراي آنهـا ايـن    . اختيار زن ديگري قرار مي دهند     
با لزبيني روبرو شود كه حتي از اينكـه          رض كنيم كه اين شخص    ف. كافي است كه همواره چنين باوري را داشته باشند        

  . او را زن خطاب كنند دلخور مي شود و همواره مي خواهد كه براي شريك خود نقش مرد را بازي كند
 درست است كه ما مجبوريم براي جامعه ي خود نقاب به            ،اين باور هاي غلط در خود لزبين ها هم وجود دارد          

 از آن خودمان نقاب را از چهـره بـرداريم و خـود را بـه                 مهم تر  مي توانيم براي هم احساسان و        اقلحدچهره بزنيم اما    
مي تواند با او هم خانه شود و مي تواند او           . به عنوان زني كه مي تواند عاشق زن ديگري شود         . عنوان يك زن بپذيريم   

  . را به دور از هيچ هوسي و فقط از روي عشق در آغوش بكشد
بسياري . ائلي هستند كه وظيفه ي تك تك ما همجنسگرايان است كه به گوش اطرافيانمان برسانيم              اينها مس 

از همجنسگرايان وقتي كه در جمعي بحث همجنسگرايي مي شود و وقتي تمام افراد آن جمع اين موضوع را محكـوم                     
رزو مي كنند كه اي كـاش        و در عين حال آ     ،مي كنند ساكت مي نشينند و از ترس رسوايي همرنگ جماعت مي شوند            

 با احساس خود دست به مبارزه مي زنند و در آخر هـم  ،در انزوا مي روند  . كسي بود كه او و احساسش را درك مي كرد         
  . تن به ازدواج اجباري و بازي با سرنوشت خود و ديگري مي دهند

ه ي مـا اسـت كـه ايـن          درست است كه جامعه براي ما محدوديت هايي را به وجود آورده است اما اين وظيف               
 نه اينكـه انتظـار داشـته باشـيم كـسي يـا       ، قدمي براي از بين رفتن آن برداريم      حداقلمحدوديت ها را از بين ببريم و        

  . گروهي براي بهتر شدن وضعمان تالش كنند و ما در آخر از آنها تشكر كنيم
 وظيفه ي خود ايـن اقليـت    ، آگاهي رساني در مورد اقليت هاي جنسي و هويت هاي جنسي سركوب شده             ،بله

  . هاست
  دالرام  –سردبير لزبين 
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  هشت مارس 
  »  روز جهاني زن« 

  مبارك باد
  

            ماهـا،  16 و 15در فاصله انتشار دو شـماره       
. هشت مارس، روز جهاني زن فرا مي رسـد        

ــد كــه اهميــت   ــادي وجــود دارن ــل زي دالئ
بزرگداشـــت روز جهـــاني زن توســـط   

   ...وچندان مي كندهمجنسگرايان را د
  

   ...اما ابتدا در معرفي اين روز
   آنهـا بـا توجـه بـه       .  در نيويورك و شهرهاي اطراف تاريخ مبارزاتي برجسته اي دارند          به خصوص زنان آمريكا،   

بر  وجود آورده و  ه   اتحاديه خاص زنان را ب     1820 تا   1818ي  سال ها بي حقوقي خود و عدم داشتن حق راي، در حوالي           
       اولـين اعتـصاب زنـان در كارخانجـات نـساجي سـازماندهي             1820در سـال    . دست جمعي زنان تاكيد مي كنند     مبارزه  

   و اتحاديه زنان كارگر با پرداخت كمك هزينه به زنان اعتصابي، ادامـه شـركت آنهـا در اعتـصاب را تـضمين                        مي شود 
 بعـد از  1834در سـال   شهر ماساچوسـت آمريكـا  زنان كارگر نساجي در     . اين اعتصاب به نتيجه اي نمي رسد      . مي كند 

امـا همـين    . ولي باز به نتيجه نمـي رسـند       . مدت چند روز دست از كار مي كشند       ه  كاهش حقوق خود توسط كارفرما، ب     
در هـشتم   .  اعتصاب بهتر و پردامنه تري را سازماندهي مي كنند كه به اصالحاتي جزئي منجر شد               1844زنان در سال    

  در شهر نيويورك آمريكا، با ترتيب دادن تظاهراتي خواستار بهبـود وضـعيت شـغلي خـود                  ن كارگر  زنا 1857ماه مارس   
پليس حملـه مـي كنـد و        .  ساعت در روز و حقوق مساوي با حقوق مردان         10از جمله كاهش ساعات كار به        مي شوند، 

  . اعتراضات آنها را سركوب مي كند
نان كارگر سـوزن بـافي شـهر نيويـورك بـا دسـت زدن بـه        ، دوباره ز 1908 سال بعد در هشتم ماه مارس        51
  . كار كشيدن از كودكان و محروم بودن از حق راي، اعتراض مي كنند  به نابرابري حقوقي خود،،راهپيمايي

سـال  زنان كارگر آمريكا را در مبارزه براي حقوق خود آبديده كرد طوري كه در حـوالي                  اين اعتراضات مداوم،  
عداد زيادي از زنان كارگر در شهرهاي مختلف آمريكا با كمك هم اتحاديه سراسري زنان كارگر                ت  ميالدي، 1900ي  ها

و درآمـد آنهـا    مبارزات زنان آمريكا باعث شد كه اصالحات و بهبودهايي هر چند جزيي در شرايط كار            . را تشكيل دادند  
  . ايجاد شود و در كل از زنان ديگر كشورهاي جهان وضعيت بهتري داشته باشند

توسط حـزب سيوسياليـست آمريكـا        1909 در سال    ايده اختصاص يك روز به بزرگداشت مبارزات زنان ابتدا        
 در نشست دوم انترناسيونال سوسياليست      1910در سال   .  نه بين المللي   ،مطرح شد و هدف اختصاص يك روز ملي بود        
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 روز جهاني زن    به عنوان  مارس   8ي، اعالم   ، كالرا زتكين، سوسياليست آلمان    )كنگره جهاني احزاب سوسياليست جهان    (
ي قبل زنان   سال ها او از جمله دالئل خود را بزرگداشت اعتراضات         . پيشنهاد مي كند  ) به كنگره احزاب سوسياليست   (را  

كالرا زتكين همـان    .  و مبارزات برابري خواهانه زنان در جهان عنوان مي كند          تالش ها  مارس و همينطور     8در   آمريكا
هاي بلشويك روسيه بحـث      ه در مورد حقوق مساوي زنان و مردان با والديمير ايليچ لنين رهبر كمونيست             زني است ك  

تا اينكه . بعد از آن زنان كشورهاي هر چه بيشتري به بزگداشت اين روز اقدام كرده اند. و جدل هاي زيادي كرده است  
  . رسميت شناخته  سازمان ملل متحد نيز اين روز را ب1975در سال 

***  
تـالش  . ، در غربي جلوه دادن آزادي زنان و همجنسگرايان تبليغات زيادي مـي شـود              به خصوص در كشور ما    

مشت كساني كه    شناخت روز جهاني زن و تاريخچه آن،      . براي خنثي كردن اين تبليغات بسيار ضروري است        هماهنگ
ــات و دروغ    ــا تبليغ ــد ب ــصد دارن ق
پراكني به مردم بباورانند كـه آزادي       

باري و   و ن غربي محصول بي بند    ز
بي اخالقي فرهنگ جوامع غربـي و       
گسست خانواده هاست، را بـر مـال        

جايگاهي كه زنان جوامـع     . مي كند 
امروز در آن قرار دارند، چيـزي        آزاد

تجلي و تبلـور اراده آنهـا        نيست جز 
ــه آزادي ــره ،ب ــا  و ثم ــالش ه  و ت

هـر  . مبارزات خود زنان غربي است    
شگام اين مبـارزه    د زنان غربي پي   نچ

بوده اند اما آزادي آنهـا متعلـق بـه          
ـ . هايي است كه براي آزادي و مساوات مي كوشند، فارغ از مليت، مذهب و زبـان                همه زنان و انسان    همـين دليـل    ه  ب

درس گيري از تجارب مبارزات زنان در جهان و همبستگي مبارزات ملـي و جهـاني بـراي عـدالت و برابـري در همـه                  
  . ها اهميت بسيار داردسطوح و عرصه 

ي زنان در طول تاريخ، همبستگي و نمايش      تالش ها بزرگداشت روز جهاني زن در واقع قدرداني از مبارزات و           
ميدان آمدن نيروي عظيم موج     ه   فارغ از جنسيت اشان، و ب      انسان ها و مردان طرفدار برابري حقوق       اتحاد جهاني زنان،  

ه ادامه مبارزه براي لغو قوانين تبعيض آميز و تالش بـراي جهـاني فـارغ از زور و                 ده خود را ب   اانساني است كه عزم و ار     
  . نمايش مي گذارنده ب ستم

  
  روز جهاني زن و همجنسگرايان

 و اقـشار    گـروه هـا   ي زنان در اهميت پيوند يابي جنبش زنان با ديگر           جنبش ها ترين رهبران    فعالترين و آگاه  
هـاي مردسـاالرانه     همجنسگرايان و زنان هر دو از ستم و پـيش داوري          . ده اند سركوب شده اجتماعي تاكيد فراوان كر     

همجنسگرايان و زنان هر دو از ستم و پيشداوري هاي 
 بر زنان لزبين، از ، و در اين ميان،مردساالرانه رنج مي برند

طرفي به عنوان يك زن و از طرفي به عنوان يك همجنسگرا 
ن كه پايي در جنبش زنان لزبي. ستم مضاعفي وارد مي شود

زنان و پايي در جنبش همجنسگرايان دارند، نقش بسيار مهمي 
در پيوند زدن دو چنبش ضد مرد ساالري زنان و همجنسگرايان 

بسياري از فمينيست هاي فعال و ديگر مدافعان . ايفا مي كنند
حقوق زنان، به دفاع علني از حقوق زنان لزبين و كال 

مكاري و هماهنگي فعاليت ها و  بر ه،همجنسگرايان برخاسته
  .شركت در اعتراضات و آكسيونهاي همديگر تĤكيد كرده اند
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 يك همجنسگرا ستم مضاعفي وارد مـي        به عنوان  يك زن و از طرفي       به عنوان بر زنان لزبين، از طرفي      . رنج مي برند  
ر پيونـد زدن دو     زنان لزبين كه پايي در جنبش زنان و پايي در جنبش همجنسگرايان دارند، نقش بسيار مهمـي د                 . شود

همجنسگرايان با مبارزات خود و هـر چـه بيـشتر علنـي             . چنبش ضد مرد ساالري زنان و همجنسگرايان ايفا مي كنند         
كردن خود، مردساالري و سكسيم را به چالش كشيده، در تضعيف مردساالري و نقش هاي اعطايي بـه مـردان نقـش                

فعال و ديگر مدافعان حقوق زنان، به دفاع علني از حقوق زنـان  ي فمينيست هابسياري از  . مهمي ايفا كرده و مي كنند     
هـاي    و شـركت در اعتراضـات و آكـسيون         فعاليـت هـا    همجنسگرايان برخاسته بر همكاري و هماهنگي        لزبين و كال  

 دو جنبش ضد مرد ساالري، دو جنبش برابري         به عنوان جنبش همجنسگرايان و جنبش زنان      . همديگر تĤكيد كرده اند   
 دو جنبش حقوق بشري و ضد سكسيم منافع مشترك زيادي دارند و در پيوند با هم مي تواننـد بـه گـسترش                        جنسي و 

 بايـد از يـك طـرف    ايـن كـار  بـراي  . ي مـشترك را عملـي كننـد     درخواسـت هـا   توان مبارزاتي خود و دسترسـي بـه         
 جدي تري بـه مـسائل       به طور همجنسگرايان  

ــان و     ــركوب زنـ ــاي سـ ــشه هـ ــان، ريـ زنـ
ــسگرايان، ــسيم   همجن ــاالري و سك ــرد س  م

پرداخته، و در مبارزات فردي و گروهـي خـود،          
بــه دفــاع علنــي و گــسترده تــري از حقــوق و 

و از طرف ديگر جنبش     . مطالبات زنان برخيزند  
زنان وفعـالين آن بايـد بـر توهمـات، تـرس از             

ــت ــاي   تهم ــتج از ارزش ه ــات من ــا و تبليغ ه
مردساالرانه كه به جدايي و دوري جنبش زنان        

نبش همجنسگرايان منجر مي شوند دوري  از ج 
دفــاع از حقــوق همجنــسگرايان و    ،گزيــده

همكاري و اشتراك مساعي با آنان را هـر چـه           
علني تر تبليغ و ترويج كـرده و آن را در عمـل           

  . به پيش ببرند
 يـك گـروه     به عنـوان  همجنسگرايان  
ــافع اجتمــاعي تحــت ســتم و  جنــسي كــه من

شان در گـرو   به حقوق و شĤن انساني ا  دستيابي
گداشـت روز جهـاني زن شـركت كـرده و           ر فعـال در بز    بـه طـور   لغو تبعيضات و برقراري برابري جنسيتي است، بايـد          

  . نمايش بگذارنده پيوستگي و همبستگي دو جنبش زنان و همجنسگرايان را ب
اده، محيط كار، محل به زنان و مردان دور و بر خود در خانو         خوانندگان مذكر ماها مي توانند با معرفي اين روز        

هـاي اعتراضـي     و تشويق افراد هر چه بيشتري به حمايت عملي از جنبش زنان كشور و شركت در آكسيون                 ...درس و 
  .  به برابري جنسي كمك كننددستيابيآنان، به شكل گيري جنبش حقوق مدني و 

   مارس روز جهاني زن مبارك باد8

 
  روز جهاني زن راهپيمايي و اعالم همبستگي زنان و همجنسگرايان، در

 

جنبش همجنسگرايان و جنبش زنان به عنوان دو 
جنبش ضد مرد ساالري، دو جنبش برابري جنسي و 

دو جنبش حقوق بشري و ضد سكسيم منافع 
مشترك زيادي دارند و در پيوند با هم مي توانند به 

گسترش توان مبارزاتي خود و دسترسي به 
  . درخواست هاي مشترك را عملي كنند



                       
  
  
  15شماره                        

  1384  اسفند ماه                         
  

 

 

 
   

  
٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 خوان براي گراميداشت روز جهاني زنفرا
  
  بخوان بنام گل سرخ در صحاري شب  

  ...ها همه بيدار و بارور گردند كه باغ
  بخوان، دوباره بخوان، تا كبوتران سپيد، 

 ...دبه آشيانه خونين دوباره برگردن
  

 مهري اميري -  انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران
anjomanzananazadeh@yahoo.com  

26/11/84  

  !هموطنان، زنان و جوانان آزاده
روز جهاني زن نزديك ميشود و زنان و جوانان ايران زمين، امسال پر شكوه تر از هر سال، ميخواهند اين روز را جـشن گرفتـه و                

 چراغ راهي اسـت بـراي     اين روز . ياد قهرماني هاي زناني را كه در اين روز در برابر ستم و نابرابري قد خم نكردند، گرامي بدارند                  
. زنان و جواناني كه عزم جزم كرده اند تا رهايي ايران زمين را ببينند و ديو جهل و ارتجاع را از ميهن عزيزمان ايران بيرون كنند                         

در اين روز تاريخي همگي گرد هم خواهيم آمد و          . آري زنان ايران زمين برآنند كه فلك را سقف بشكافند و طرحي نو در اندازند              
ه جهانيان خواهيم گفت كه ما زنان و جوانان اين مرز و بوم، به مانند همه انسانهاي دنيا، براي تنفس و رهـا زيـستن بـه آزادي      ب

نياز داريم و اين آزادي البته كه با مقاومت و پايداري بدست خواهد آمد و هيچگاه آزادي را در سيني طاليي تقديم مـا نخواهنـد                          
لند اين خواسته را فرياد بزنيم و به دنيا نشان دهيم كه ايراني هميشه زنده است و زنان ايـران زمـين         پس ما بايد با صداي ب     . كرد

  .  پيشتازان آزادي و رهايي ميهن هستند و راهگشايي، براي حركتهاي بعدي خواهند بود57اكنون نيز به مانند انقالب سال 
  . پارك الله جشن مي گيريم اسفند، گرد هم خواهيم آمد و اين روز را در17پس در روز 

  . شعار اصلي ما، آزادي براي زنان و آزادي، آزادي حق مسلم ماست،خواهد بود
  . همچنين براي آزادي زندانيان سياسي مان و زندانيان قهرمان سنديكاي اتوبوس راني شعار خواهيم داد

  

   !زنان و مردان آزاديخواه
ن درخواست دارد كه اين تجمع را به همه دوستان و آشنايان خود اطالع از همگا» انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران«

دهيد و از همه بخواهيد كه فارغ از هر ديدگاه و نگرشي كه دارند، بـراي آزاد زيـستن و آزاد انديـشيدن در ايـن تجمـع                            
  . بنگريمتا دگر بار كبوتران آزادي را بر فراز آسمان ميهن . شركت نمايند و همصدا سرود رهايي سر دهيم

  
   بعد از ظهر 4,5 ، ساعت1384 اسفند 17 :تجمع  زمان

   پارك الله مقابل رستوران :محل تجمع 
   بلوار كشاورز-  درب اصلي،مقابل پارك الله) : در صورتيكه به هردليل امكان تجمع در مقابل رستوران نبود( :محل زاپاس
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 ششم قسمت -يي از زندگي يك لزبين فلش ها

  آذر
  

  ! اسمم آذره ولي آذر به دنيا نيومدم  
  . اسمش تهمينه هست. دوست دخترم رو هم خيلي دوست دارم. و لزبينم  ورزشكار،دانشجو. دم خاصي نيستمآ  

  

  .  روز عاشق ها،مروز ولنتاينها
عـشق مـال   . وز در سال داشته باشندهميشه به تهمينه ميگم كه خيلي مسخره است كه عاشق ها فقط يك ر            

مثل روز كارگر يا روز كودك نيست كه حاال به خاطر احترام به اون ها               . مال يه گروه خاص نيست    . همه ي آدم هاست   
.  عاشق ها براي خودشـون عاشـقن       ،تازه اصال عاشق ها نياز به تكريم ندارند       . يك روز رو به اسمشون نام گذاري كنند       

   ! همين،عاشق ها فقط عاشقن. دفاع كنندحقوقي ندارند كه ازش 
هميشه فكر مي كنم كه آنقدر . با اينكه هيچوقت فلسفه ي ولنتاين رو درك نكردم اما هميشه دوستش داشتم     

اما در عين حال . عشق مادي نيست كه با ماديات نشون داده بشه. توانايي دارم كه عشقم رو با زبون به طرفم بفهمونم
شايد چـون هميـشه از اينكـه بـه          . ي كنم زيادم بد نيست كه آدم يك روز متفاوت ظاهر بشه           احساس م . دوستش دارم 

 از فكر اينكه يكي رو دارم كـه بـراش           ،از شور و شوق كادو خريدن و بسته بندي كردن          ،كسي هديه بدم لذت مي برم     
  .  يكي هست كه وقتي براش هديه مي گيرم توي چشماش خوشحالي رو ببينم،كادو بخرم

 به راحتي فلسفه ي همه چيز       ،مردم ما واقعا هنرمندن   « :ميگه. نه اعتقاد داره كه ولنتاين خيلي لوس شده       تهمي
ديشب كادوش رو به پسره داده و خيلي ناراحـت      . سحر براي دوست پسرش يه كاپشن جين گرفته       . رو عوض مي كنند   

 فقط دلم   ،خواد يه كار فضايي برات بكنم      من دلم نمي     !شده وقتي ديده كه پسره فقط براش گل و شكالت گرفته بوده           
  » . مي خواد اون روز با هم باشيم

مـي خواسـتيم دو   . خيلي فكر و نقشه توي كله امون بود . ما هيچ جا رو نداشتيم كه يه روز راحت با هم باشيم           
يه اتاق توي يـه     فكر كرديم يه صبح تا عصر       .  پدر تهمينه امكان نداشت اجازه بده      ، اما اين محال بود    ،شب بريم شمال  

     اما اونا گفتند كه اين كار رو نمي كنند و مـسافراشون همـشون بيـشتر از يـك هفتـه اونجـا                  ،هتل آپارتمان رو بگيريم   
 اما به نظر تهمينه اين كـه تـوي ايـن            ،من گفتم كه يك روز هر كاري رو بكنيم كه دلمون مي خواد بكنيم             . مي مونن 

  . ر روز با جامعه دست و پنجه نرم كنيم اصال رمانتيك نبودسرما همش توي خيابون باشيم و مثل ه
 اين تنها انتخاب باقي     ،تهمينه پيشنهاد كرد كه ناهار بريم يه رستوران و اونجا هديه هامون رو در و بدل كنيم                

  . مونده ي ما بود
گل و شـكالت     دلم مي خواست به جز       ، روزه كه دارم فكر مي كنم چي براي تهمينه بگيرم          10االن بيشتر از    

گفتم ميرم و براش    . ديروز ديگه از فكر كردن خسته شدم      . بهش يه چيزي بدم كه خيلي دلش مي خواسته داشته باشه          
بـا آهنـگ    اونجا چشمم به يه جعبه افتاد كه وقتي درش رو باز مي كردي يه مـرد و زن               . يه عروسك كوچولو مي خرم    
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ينه هميشه دلش از اين جعبه ها مي خواسته كه تـو فـيلم هـا                فكر كردم تهم  . شروع به رقصيدن و چرخيدن مي كردند      
    با خودم فكر كردم كه هميـشه اقليـت هـا مـورد تبعـيض قـرار                 . هميشه دنبالش گشته اما پيدا نكرده     . نشون مي دادن  

  ؟ چرا نبايد جعبه اي باشه كه وقتي بازش مي كني دو تا زن با هم برقصند،مي گيرند
روز . بـودم  مـوقعي كـه اوايـل دبيرسـتان       .  سال پيش افتـادم    5-6ياد  .  تموم شد   با خريدن اون همه ي پولم     

. دور پاك كن رو يه روبان قرمز پيچيدم و دادم بهش    . ولنتاين به دختري كه ازش خوشم ميومد يه پاك كن هديه دادم           
دن اون پـاك كـن و       اون روز هم با خري    . مثل االن خودم بيشتر از دختره از هديه اي كه درست كرده بودم ذوق كردم              

  . اون يك تكه روبان همه ي پولم تموم شده بود
 20از ديروز تا حاال بيـشتر از        . توي كادوش رو با گل خشك هايي كه يك سال بود جمع كرده بودم پر كردم               

  . بار در كادو رو باز كردم و دوباره چيدمش
  

***  
  

يه بار خـواهر تهمينـه بـراي قبـولي     . ارم با تهمينه جلوي رستوران قرار د1 هست و من ساعت      12:30ساعت  
  . غذاش خيلي افتضاح بود ولي محيطش آروم بود. توي كنكور فوق ليسانس دعوتمون كرده بود اين رستوران

 به فروشنده مي گم كه من فقـط يـك           ، سرده توي گل فروشي واقعاً   .  يه گل فروشي نزديك رستوران هست     
 اين  ،امروز همه ميان و گل تكي مي گيرن       «: ميگه. ما گل تكي نمي ديم    شاخه گل رز مي خوام اما فروشنده ميگه كه          

  » !براي ما صرف نمي كنه
به خودم ميگم   .  ثانيه يك بار ساعتم رو نگاه مي كنم        10هر  .  دقيقه هست و تهمينه هنوز نيومده      1:01ساعت  

عي مي كنه از ماشين پياده بشه       درست همون موقع يه آژانس جلوي رستوران نگه مي داره و تهمينه س            . آذر طاقت بيار  
تهمينه نگاهم مي كنـه     . من منتظرم كه پياده بشه    . اما موفق نمي شه چون يه دستش كادو هست و يه دستش كيفش            

  » ؟نمي خواي بياي كمكم كني« :و ميگه
و  رسـتوران خيلـي خلوتـه     . تهمينه به گل هايي كه براش گرفتم خيره شده و داره با عشق نگاهشون مي كنه               

  مـن و تهمينـه بـا تعجـب     . » ؟چند نفر هـستيد  « :گارسون مياد منو رو به ما ميده و مي پرسه         .  دو تا ميز پر هست     فقط
تهمينـه بـا صـداي      » ؟منتظر كسي نيستيد  «گارسون با تعجب نگاه ما و كادو ها مي كنه و ميگه             . » !دو نفر « :مي گيم 
  .  از اين كنجكاوي كنه و ميرهگارسون ديگه جرات نمي كنه بيشتر. » !نخير«: مي گه بلندي

يه موسيقي ماليم هم داره پخـش       .  ديوارهاش كرمه و صندلي و ميز هاش سبز كمرنگ         ،نور رستوران ماليمه  
  . ميشه

خيلـي دلـم مـي خـواد باهاشـون      . هر كدوم از گارسون ها كه از كنار ما رد ميشن با تعجب نگاه ما مي كننـد             
 و متوجه كنجكاوي احمقانه     تخوشبختانه تهمينه پشتش به اونهاس    .  خراب كنم  برخورد كنم اما دلم نمي خواد امروز رو       

  . ي اونها نمي شه
 دلـم  ، دلم مي خواد بپرم و بغلش كـنم ،تهمينه رو نگاه مي كنم كه داره با دقت به ليست غذا ها نگاه مي كنه  

چون .  كار ها رو نمي تونم بكنم       از اين  م اما هيچ كدو   ، دلم مي خواد موهاي قشنگش رو ناز كنم        ،مي خواد بوسش كنم   
 همه مي فهمند كه چقـدر دلـم داره          ، چون همه مي فهمند كه چقدر عشقم رو دوست دارم          ،همه مي فهمند كه عاشقم    
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  . براش ضعف ميره
.  پوست صافش و لبهـاي سـرخش       ، نگاه چشماش  ،نگاهش مي كنم  . تهمينه داره اسم غذاها رو بلند مي خونه       

تهمينه با تعجب اول من و بعد اطرافش رو نگاه . بلند مي شم و از روي ميز گونشو مي بوسم        از جام    ،ديگه طاقت ندارم  
  » ؟چي شد« :مي كنه و مي گه

مـي   هـر دو  . »  بيا پاشـيم برقـصيم     ،اين آهنگ خيلي قشنگه   « :تهمينه ميگه . غذا مون ديگه داره تموم ميشه     
خيلي مسخرست كه ما روز ولنتاين هم جايي رو نداريم كه           « :تهمينه به فكر فرو ميره و بعد از چند دقيقه ميگه          . خنديم

به نظرت ما اون روزي كه همجنسگراها مي تونن راحت تو خيابون همديگه رو ببوسند و ... با هم برقصيم و لذت ببريم
   م اه  از حـرف تهمينـه خنـد      . » ؟ يعني به نظرت ما تا اون موقع زنده ايـم          ،هر وقت خواستن با هم برقصند رو مي بينيم        

 تصور اينكه بتونيم يـك روز و فقـط يـك روز تـوي كـشورم آزادانـه                   اما واقعاً .  اما حتي تصورش هم شيرينه     ،مي گيره 
اما اينا رو به تهمينه نمي گم و به جـاش جـواب             . زندگي كنم و اين نقاب لعنتي رو از صورت بر دارم خيلي كار سختيه             

  » !آره ،اگر خودمون بخوايم« :مي دم
من به تهمينه مي گم كه بايد برم دسـت هـامو بـشورم و خـودم رو                  . ده و ما سفارش چاي داديم     غذا تموم ش  

  .  تهمينه هم با يه لبخند من رو بدرقه مي كنه،براي گرفتن كادو آماده كنم
آهنگ ماليمي كه توي رستوران پخش ميشه اينجا هـم گـوش آدم رو نـوازش                ،توي دستشويي كسي نيست   

 داريم مورد ظلـم واقـع     ويي خودم رو نگاه مي كنم و فكر مي كنم ما اقليت هاي جنسي واقعاً              توي آينه ي دستش   . ميده
توي آينه مي بيـنم     . » ؟كي توي اين مملكت مورد ظلم واقع نمي شه        « :آذر توي آينه به من مي خنده و ميگه        . ميشيم

 ،تهمينـه «: هش مـي كـنم    بـر مـي گـردم و بـا تعجـب نگـا            . كه در دستشويي باز شد و تهمينه اومد توي دستـشويي          
 اما تهمينه مهلت نمي ده جمله امو تموم كنم و خودشو مي ندازه توي بغل من و با تمام وجـود مـن رو                         ،» ...وسائلمون
 ،تهمينه هنوز تـوي بغـل منـه       . من هول شدم و با ترس و لرز توي سقف دنبال دوربين مدار بسته مي گردم               . مي بوسه 

  » !بيا برقصيم« :ي گهدستهاش رو دور كمرم مي ندازه و م
 كم كـم داره بحـث   ،هر دو اصرار داريم كه اونيكي اول كادوش رو باز كنه        . چاي و كيك ها رو برامون آوردن      

  . و خودش مي بره تهمينه قبول مي كنه»  قيچي كنيم، كاغد،بيا سنگ« :من مي گم. باال مي گيره
تـا  . با عجله بازش مـي كـنم      .  پيچيده شده  كادوم توي يه جعبه ي خاكستري رنگه كه دورش يه روبان سفيد           

زير همه . توي كادو پر شكالت و پاستيله. درش رو بر مي دارم بوي عطر تهمينه ميزنه باال و من مست اين بو مي شم   
  . تعجب مي كنم چون قرار نبود كادوي ديگري هم داشته باشم !ي شكالت ها يه جعبه ي مقواييه

تهمينه خيلي خوب مي دونه كه من چقدر        .  اي هست  هتوش يه تفنگ ترقّ    .در جعبه ي مقوايي رو باز مي كنم       
رو بيـشتر از   Counter-Strikeهميشه بهم ميگه كه من بـازي  . تفنگ رو دوست دارم و عاشق تفنگ بازي هستم     

  . اون دوست دارم
      بـر  تفنـگ رو  !تهمينه هم همش ميگـه تـورو خـدا اينجـا درش نيـار     . كلي براي تفنگ ذوق و شوق مي كنم      

اما ميگه كـه تـوي كـادوم رو درسـت          . مي گردونم سر جاش و به تهمينه مي گم كه نوبت اونه كه كادوش رو باز كنه                
  :توي پاكت يه نامست. زير جعبه ي مقوايي يك پاكت هست. نگشتم
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  ...آذر عزيزم« 
   براي همينم فقط حرف دلم رو برات ،مي دوني كه بلد نيستم زياد شاعرانه بنويسم 
  االن كه دارم نامه رو برات مي نويسم همش دارم تورو تصور مي كنم . مي نويسم 
  . ببخشيد كه برات گل نگرفتم. مي خواد كه االن محكم بغلت كنم و مثل هميشه دلم 
  به هر حال عزيزم مي دونم . فكر كردم كه ممكنه توي خونه برات مشكل پيش بياد 
   !گل دنيا هستمكه من خودم برات بهترين وخوشبو ترين  
   ،اين تفنگ رو كه برات گرفتم براي اينه كه باهاش همه ي رقباي منو دونه دونه بكشي 
   ولي. خوشت مياد Sniper B-4-6 البته مي دونم كه تو از !حتي آنجلينا جولي رو 
    به هر حال مي دونم با كادوم خيلي بهت!نمي تونستم اونو برات كادو كنم ،شرمندتم 
   .حال دادم 
   ! هر وقت اومدم خونتون مي دي من بخورم،اين شكالت ها رو هم نگه مي داري 
   دلم مي خواد هميشه مثل ،عزيز دلم مي دوني كه بهترين اتفاق زندگي من هستي 

  دلم مي خواد هميشه . همسر دومت رو برات گرفتم خوشحال ببينمت  االن كه
  » . شه به عشقمون افتخار كنيمدلم مي خواد همي. پيشم باشي پيشت باشم و هميشه

   

 مـي گـه مـي       ، تهمينه هميشه باز كردن كادوش رو طول مي ده         ، قيچي رو نبردم   ، كاغذ ،خوشحالم كه سنگ  
ي خشك خيلي ذوق مي كنه و وقتي         از ديدن گل ها    ،باالخره درش رو باز مي كنه     . خوام نهايت لذت رو از كادوم ببرم      

  . » ؟توي نمي خواي من الغر بشم« :وك به من مي كنه و ميگهجعبه ي شكالت رو مي بينه يه نگاه مشك
بازش مـي كنـه و      » ؟توي اينم پر شكالته   « : جعبه ي آهنگ رو در مياره و با تعجب نگاهش مي كنه و ميگه             

  . اون زن و مرد شروع به رقصيدن مي كنند
. االخره كـوكش تمـوم ميـشه      دو دقيقه هست كه تهمينه همينطور داره نگاه اون زن و مرد مي كنه تا اينكه ب                

  . چشماي تهمينه از ذوق برق ميزه و نمي دونه چي بگه
يه تيكه مقواي كوچك زير جايي كه قبال جعبه بود . نگاه من مي كنه و جعبه رو بلند مي كنه كه نگاهش كنه          

  :تهمينه مقوا رو بر ميداره و روش رو مي خونه. هست
  » ... مني كه هميشه به سوي تو در پروازم،براي شب هايي كه فكر مي كني پيشت نيستم« 

  
  
   
 
  
  
  

 

Happy 
Valentine!

 شقان مباركبادولنتاين؛ روز عشاق، بر همه ي عا
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  نيلوفر بيضايي
  2006 ژانويه 24

  

  گرايش جنسي، 
   علل همجنسگرايي،   

   ،همجنسگرايي در اروپا      
  و جنبش هاي همجنسگرايان        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گرايش جنسي
) پـردازم به فرعيات مانند آسكسواليته و فتيشيسم در اينجا نمـي           ( سه شكل اصلي     انسان ها گرايش جنسي در    

 كه در مورد كساني بـه كـار مـي رود كـه رابطـه ي                 Heterosexualität يا» دگرجنسگرايي«اولي  . بروز مي كند  
و » مجـاز « را بـسياري همچنـان تنهـا شـكل     دگرجنسگرايي. عشقي و جنسي را تنها با جنس مخالف برقرار مي كنند         

شه در مذاهب دارد كه از نظر آنها تنها شـكل شـرعي              اما در حقيقت اين نوع نگاه ري       ،رابطه بشمار مي آورند   » طبيعي«
.  اسـت  bisexualitätيا  » دوجنسگرايي«دومي  . رابطه ميان زن و مرد رابطه اي است كه به توليد فرزند مي انجامد             

زيگموند فرويد اين نظريه را طرح كرد كـه  .  يعني تمايل مضاعف هم به جنس مخالف و هم به همجنس        دوجنسگرايي
هـا و تابوهـاي     يعني تمايل مضاعف به دو جنس در همـه وجـود دارد، امـا نـورم           ، هستند دوجنسگرا هاانسان  همه ي   

  : اشاره 
بسياري از افراد با اين ترفند كه همجنسگرايي يك پديده غربي است، عجز خود از پرداخـت جـدي بـه                     

 به بخشي از همجنسگرايان نيز براي توجيه گوشه گيري و بي تحركي خود         . اين موضوع را عيان مي كنند     
. اين بهانه متوسل مي شوند كه اكثريت مردم ما مسلمان هستند و اسالم با همجنسگرايي سازگار نيست                

هاي همجنسگرايان به عنوان بخشي از حقوق بـشر انكـار ناشـدني اسـت و           در حالي كه حقوق و آزادي     
يم يا در پاكستان    فرقي نمي كند در لندن و پاريس باش       . براي دفاع از حقوق انساني خود، بايد حركت كرد        

ما از حقوق بشر صحبت مي كنيم كه رعايت همه جانبه ي آن حتـي در كـشورهاي دمكراتيـك                    . يا ايران 
فقط در كشورهاي ديكتاتور زده است كه بـه محـض اينكـه             . غرب نيز مديون تالش آزاديخواهان است     

گرنه روح آزاديخواه و    و. صحبت از آزادي مي شود، كساني تالش مي كنند تا حد و مرزش را روشن كنند               
انساني كه در آزادي زاده و پرورش يافته مي داند كه به عنوان يك فرد حق حيات دارد و اينكه هيچوقـت   

ها پيش نوشته شده، همچـون       ها را از روي فرامين كتاب آسماني كه براي قرن          نمي شود همه ي انسان    
ها هم روح آزاده انسان      ترين دوران  حتي در سياه  . هاي كوكي هدايت و مجازات و مرعوب كرد        عروسك

  . بايد بتوفد و بگويد و بسازد تا ببالد. سر بر مي آورد و بر هر آنچه ناقض حقوق اوست مي توفد
  .  در مطلب زير به بسياري از كج فهمي هاي رايج جواب مي دهد»نيلوفر بيضايي«

  ماها 
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متاسفانه اين پيشداوري كه همجنسگرايي، 
» انحراف جنسي«يا » غير طبيعي«يا » غلط«

بسياري . است، هنوز در بسياري وجود دارد
مغرضانه يا از سر ناآگاهي همجنسگرايي را 

تمايل جنسي به ((Pädophilie) با پدوفيلي 
ين يكسان مي پندارند، در حاليكه ا) كودك

  .دو پديده هيچ ربطي به يكديگر ندارند

 يا رابطـه بـا جـنس        دگرجنسگرايي تنها بخش مجاز تمايالت جنسي خود يعني         انسان ها اجتماعي باعث شده كه اكثر      
د، اما هيچيك وجود دو بخش زنانه و مردانـه          البته كساني بعد از فرويد اين تز را مورد نقد قرار دادن           . مخالف را برگزينند  

  .  نيز پديده اي است كه در ميان حيوانات نيز مشاهده شده استدوجنسگرايي. در هر انساني را نفي نكردند
 است كه بمعنـاي تمايـل       Homosexualitätيا  » همجنسگرايي«شكل سوم كه در باال بدان اشاره كردم         

همجنسگرايي يك واقعيـت اسـت و هـيچ         .  و هم در مردان وجود دارد      (Lesbien)به همجنس است و هم در زنان        
يتوهاي معتبر روانكاوي بر ايـن      تامروزه تمام انس  . نقطه اي از جهان وجود ندارد كه در آن چنين پديده اي موجود نباشد             

صد از مـردان و      در 4طبق آمار موجود    .  نه بيماري رواني است و نه انحراف جنسي        ،نكته توافق دارند كه همجنسگرايي    
البتـه بـا توجـه بـه اينكـه هنـوز در بـسياري از نقـاط جهـان تعـداد                .  درصد از زنان در جهـان همجنـسگرا هـستند          2

 ايـن   ،همجنسگراياني كه بدليل قوانين ناقض حقوق بشر و يا تعصب شديد فرهنگي و مـذهبي عليـه همجـسنگرايان                  
 بـسيار   ، رابطه ي زناشويي با جنس مخالف نيز تن مي دهند          تمايل خود را پنهان مي كنند و حتي براي پوشاندن آن به           

 ،متاسفانه ايـن پيـشداوري كـه همجنـسگرايي        .  اين رقم آماري در مجموع تا ده درصد حدس زده مي شود            ،زياد است 
بسياري مغرضانه يا از سر نـا آگـاهي         .  هنوز در بسياري وجود دارد     ،است» انحراف جنسي «يا  » غير طبيعي «يا  » غلط«

يكسان مي پندارند، در حاليكه اين دو پديـده  ) به كودك تمايل جنسي((Pädophilie) گرايي را با پدوفيلي همجنس
 كه نوع جنـايي آن      ،پدوفيلي. هيچ ربطي به يكديگر ندارند    

در تجاوز جنسي به كودكان بـروز پيـدا مـي كنـد، يعنـي               
تمايل جنسي يك بزرگـسال بـه كـودك كـه طبـق آمـار               

از . د پسر بچه ها اعمال مي شـود        درصد در مور   70موجود  
آنجا كه رابطه ي جنسي يك بزرگسال با يك كودك يك           

 از آنجا كه در آن كودك مجبور به تـن           ،رابطه نابرابر است  
دادن به رابطه جنسي مي شود كه در موردش هنوز چيزي           
نمي داند و اصوال ارگانهاي جنـسي و بلـوغ فكـري در او              

 اعمـال قـدرت و      هنوز رشـد كـافي نيافتـه اسـت، نـوعي          
 جنـسي بـا كـودك را        شپدوفيلهايي كه رويـاي آميـز     . خشونت است كه از سوي بزرگسال بر كودك تحميل مي شود          

 با تهديد و خشونت و با ايجاد هراس و وحشت در كوك به او تجـاوز مـي كننـد و موجـب صـدمات             ،متحقق مي كنند  
 تجـاوز و ايجـاد رابطـه ي         ،پدوفيلي. اع قرار مي دهد   روحي مي شوند كه تمام زندگي و آينده ي كودكان را تحت الشع            

  . جنسي با كودك بهمين داليل در اكثر نقاط دنيا ممنوع است و مجازات دارد
  

 بر خالف پدوفيلي يك رابطه ي دو جانبه است كه دو انسان بالغ و بزرگسال با تمايالت مشابه          ،همجنسگرايي
همچنين وجود . ي است كه به درازاي تاريخ بشريت وجود داشته استهمجنسگرايي پديده ا  . با يكديگر ايجاد مي كنند    

همجنسگرايي در حيوانات نيز امري اثبات شده است و نشان مي دهد كه تمايل به همجنس يكـي از اشـكال طبيعـي                       
 اينكه اكثر مردم با دست راسـت مـي          ، راست دست هستند   انسان ها همانگونه كه اكثر    . رابطه ي جنسي بشمار مي آيد     

يي هم وجود دارند كه چپ دست هستند و با دست چـپ مـي   انسان ها دليل بر نفي اين موضوع نمي شود كه    ،ويسندن
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مسلم است كه در جامعه اي مانند ايران با توجه به وجود 
بق قوانين اسالمي، مجازات مي كند و حكومتي كه هر كه ط

اصوال مجازات گر است، صحبت از حقوق همجنسگرايان و 
مبارزه و روشنگري، همت بسيار مي خواهد و كاري است بس 
دشوار، به خصوص با توجه به اينكه وضع قوانين نا عادالنه و 

تقويت ديدگاه سنتي و قانوني شدن نقض حقوق انسان ها 
  .ر، كار بسي دشوارتر مي نمايدتوسط انسان هاي ديگ

 در جامعه هاي توده وار اين تمايل به حذف يـا سـركوب هـر    به خصوص هاي جمعي    هر چند كه در مكانيسم    . نويسند
در كـشورهايي مثـل ايـران، حتـي در بـين            هنـوز   . كس كه به نورمهاي اكثريت گرايش يا تعلق ندارد، ديده مي شـود            

دين مي گويد   . هاي شديد نسبت به همجنسگرايي و همجنسگرايان وجود دارد         جماعت روشنفكر تعصبات و پيشداوري    
از اين نظر حتي روشنفكران غير ديني ما نيز بخـشا  . هر رابطه ي جنسي كه به بچه دار شدن منجر نشود، ممنوع است       

اسـالم حتـي مـردان عـزب را         .  ديـده مـي شـود      انسان ها نه و دخالتگر در حريم خصوصي       دچار همين پيشداوري آمرا   
    همچنـين بـراي زنـان تكليـف        . سرزنش مي كند و تن دادن به رابطه ي زناشويي را براي همگان وظيفه مـي شـمارد                 

نـدگي از اسـاس     ين وظيفه شان مادرشدن است و بدين ترتيب حق انتخاب بشر را در تعيين نـوع ز                مهم تر مي كند كه    
دين با عقل در بسياري از موارد قابل جمع نيست و انساني كه به ابزار خرد مجهز است و بشر دوسـتي و                       . نفي مي كند  

مهـم   انساني كه آزادي را جزو حقوق طبيعي مي شمارد و حق انتخاب را يكي از         ،رنگارنگي فضاي زندگي را مي پذيرد     
مـي   سـوال   . بپـذيرد ) !حتي اگر خود خدا آن را گفته باشد       (ي و بي اساس را       نمي تواند حرف غير منطق     ،ين اجزاء آن  تر

هايي كه بداليل پزشكي بچه دار نمـي شـوند،            پس تكليف زوج   ،كنيم كه اگر تنها توليد فرزند معيار تعيين رابطه است         
مـي   شـمرده   » نين دليـل وجوديـشا    مهم تر « زنان اگر نتوانند توليد مثل كنند و نقش مادر را كه             به خصوص . چيست

 آيـا مـي   ؟آيا محكوم به عزلت نشيني هستند. شود ايفا كنند، آيا موجوداتي بي ارزش تر از ديگران محسوب مي شودند 
و احترام به حرمت انسان     ) بشردوستي(» هومانيسم«دم زد، اما كمترين نسبتي با پديده اي بنام          » رحمت الهي «شود از   
جـزم             را حرمـت مـي گـذارد و از           انسان هـا  ي هر انساني كه حقوق      همجنسگرايان برا   دفاع از حقوق   ؟نداشت

مسلم است كه در جامعه اي مانند ايران با توجه به وجود حكـومتي كـه                . انديشي فاصله گرفته است، يك وظيفه است      
و ارزه  صحبت از حقوق همجنـسگرايان و مبـ  ، مجازات مي كند و اصوال مجازات گر است  ،هر كه طبق قوانين اسالمي    

 همت بسيار مي خواهـد و       ،روشنگري
 با  به خصوص كاري است بس دشوار،     

توجه به اينكه وضع قوانين نا عادالنه       
و تقويت ديدگاه سنتي و قانوني شدن       

انـسان   توسـط    انسان ها نقض حقوق   
 كـار بـسي دشـوارتر مـي         ،ي ديگر ها

در كشوري كه در سطح جامعه      . نمايد
كه شنيع ترين جوكها ساخته مي شود       

چيزي كـه   (» بچه بازي «محتواي آن   
را امـري   ) در غرب مجازات دارد و ترويج آن شرم آور بشمار مي آيد، چرا كه نقض صريح حقوق كودك بشمار مي آيد                    

پذيرفته شده مي نماياند، اما در مورد همجنسگرايي اينهمه پيشداوري وجود دارد و بسياري هنوز از لقب ناپسند و غيـر                     
 مورد آن استفاده مي كنند، قوانيني وضع شده كه نه تنها هرگونه حق دفاع از حرمـت انـساني را از                      در» كوني«انساني  

مهـم ايـن اسـت كـه بـا وجـود همـه ي اينهـا                 . همجنسگرايان مي گيرد، بلكه حتي آنها را حبس و اعـدام مـي كنـد              
گـاهي از مبـارزات هـم       تلقـي مـي شـود بـا آ        » انحـراف «همجنسگرايان با وجود اينكه در چنين جـوامعي وجودشـان           
 خود را باور كنند و به درجه اي از اعتماد بنفس برسند كـه               ،سرنوشتانشان در نقاط ديگر جهان، با رشد آگاهي خودشان        
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حقـوق خـود را   .  تا ديگر نشود ناديده شان گرفـت       ،صداي بلند اعالم كنند   ا  بتوانند بدون هراس از تكفير وجود خود را ب        
اما راهي بجـز  . راه سختي است. اين راهي است كه ديگران رفته اند     . ي خود را تثبيت كنند    طلب كنند تا جايگاه اجتماع    

راه ديگر خودكشي دسته جمعي است كه نه تنها گرهي از كار كسي نمي گشايد، بلكه بيـشتر                  . پا گذاشتن در آن نيست    
با تشكل و روشـنگري  )  مردچه زن و چه(همجنسگرايان. نوعي سلب مسئوليت است از ايفاي سهم براي ساختن آينده        

  . ي تقويت كننده ي دمكراسي خواهي در ايران هستندجنبش هاو اعاده ي حقوق خود جزء مهمي از 
  

  علل همجنسگرايي 
 كلـي دو ديـدگاه در       به طـور  . علل و ريشه هاي همجنسگرايي نزديك به يك سده است كه مورد بحث است             

  : اين مورد وجود دارد
به پزشكي استوار است و طبق آن تاثير ژن و يا هورمون            - پايه ي نظريه بيولوژيك    اولي ديدگاهي است كه بر    

زمينه هاي  ديدگاه دوم به بررسي علمي پيش.  عوامل تعيين كننده ي گرايش جنسي مورد بررسي قرار مي گيرد          عنوان
ي همجنـسگرايي را  تربيتـي و اجتمـاع  – فرهنگي مي پردازد و از طريق بررسي داده هـاي خـانوادگي          -جامعه شناسانه 

عـدم حـضور    «برخي  . كرد» تصحيح«تلقي مي كند كه مي توان آن را         ) نوعي انحراف (» مشكالت تربيتي «نتيجه ي   
تجربه ي منفي   «در دوران كودكي يا مواردي مشابه را دليل همجنسگرا شدن مردان مي دانند و يا در مورد زنان                   » پدر

ريشه در افكـار زيگمونـد      » مادر بي نهايت دلسوز   «و  » پدر غايب «سيك  اين تئوري كال  . را... » رابطه با جنس مخالف   
اگر حق با فرويد مي بود، مي بايست اكثر پسراني كه پدرانشان با آنها فاصله داشـته انـد و از زنـدگي آنهـا                       . فرويد دارد 

حـسادت بـه آلـت      «از  يا در مورد زنان طبق نظريه فرويد مبني بر اينكه زنـان             .  شده باشند  همجنسگراغايب بوده اند،    
 عليه نقش زنانـه قيـام مـي         ،شدن دارند » مرد«رنج مي برند و يا زنانيكه از نظر او بدليل اينكه آرزوي             » تناسلي مردانه 

  . اما هر دو تز فرويد با واقعيت فاصله دارد. كنند، بايد همه لزبين شده باشند
  

جنس توسط آزمايشهاي بيولوژيك روي بودن تمايل به هم» غير طبيعي«همچنين بي اساس بودن كليشه ي 
 است كـه در  Born Gay به نام (Peter Owen)يكي از هزاران نمونه كتاب پتر اوون. حيوانات روشن شده است

  .  نوع از حيوانات به چاپ رسيده است450آن اسناد مربوط به مشاهده ي همجنسگرايي در نزديك به 
گرايشي كه اينگونه بي پروا بر      . ز يك معما باقي مانده است     اما اينكه داليل واقعي همجنسگرايي چيست، هنو      

عليه گسترش ژن عمل مي كند، در منطق آن تفكري را كه تمام هم و غمش توليد مثل است، مـي بايـست تـاكنون                         
 نه تنها مورد ، اما از نظر بيولوگها اين مسئله ي وراثت و گسترش ژن عليرغم وجود همجنسگرايي!ريشه كن شده باشد   

يد قرار نمي گيرد، بلكه همجنسگرايان مي توانند به خواهران و برادران خود در نگهداري كودكان كمك كنند و يا                    تهد
طبـق تجربـه اي كـه در غـرب          (. حتي با قبول سرپرستي كودكان بي سرپرست به رشد ژن گروه انسان ياري رسـانند              

  . ) اكثرا والدين بسيار دلسوزي هستندصورت گرفته، زوجهاي همجنسگرا كه سرپرستي كودكان را مي پذيرند،
 مـرد را  35در دهه نود مغز ) نوروبيولوگ آمريكايي (Simon LeVayدر عرصه ي بيولوژيك سيمون لوي 

بخش كوچكي در جلوي هيپوتـاالمس        نفرشان همجنسگرا بودند مورد آزمايش قرار داد و بدين نتيجه رسيد كه            19كه  
.  و برابر با مقداري است كه در مغز زنـان وجـود دارد  دوجنسگرايك سوم مردان  نام دارد، INAH 3مغز قرار دارد و 
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همجنسگرايي نه قابل تغيير است و نه 
 و هم خود ؛قابل حذف، يك واقعيت است

همجنسگرايان و هم جامعه مي بايست 
وجود آن را به عنوان يك واقعيت 

با تحقير همجنسگرايان و  .بپذيرند
» غير عادي«منسوب كردن آنها به 

همجنسگرايي از بين نمي رود و ... »غلط«
حل نمي شود، هر چند كه » مشكلي«

همجنسگرايي در ذات و طبيعت خود 
پيشداوري و تعصب . اصال مشكل نيست

و برخورد انساني از چيزي كه مشكل 
  .نيست، يك مشكل مي سازد

يان زاده شد، اما در دوران خود كمتر مورد توجـه قـرار گرفـت تـا مـدتي پـيش كـه          همجنسگرادر  » مغز زنانه «تئوري  
گريـد اشـميتز مـورد    اين تز توسـط خـانم زي  . آزمايشي مشابه در ارگون همين نتيجه را نيز در مورد حيوانات اثبات كرد   

 چرا كه او با توسل به تئوري پالستيسيته ي مغز اثبات كرد كه مغز در طول زندگي ثابت نمـي مانـد       ،ترديد قرار گرفت  
همين نكته اين تز را مورد ترديد قرار داد كه آيا زندگي همجنسگرايانه مغز همجنسگرا را فرم مـي        . بلكه تغيير مي كند   

  . دهد يا برعكس
 ي ديگري نيز وجود دارد، از جمله ژنتيگ و اثبـات وجـود ژن همجنـسگرا توسـط ديـن همـر      همچنين تزها

Hamer) (Dean    در علم ژنتيك وجود ژني كه همجنسگرايي را مي سازد در آزمايشهاي گونـاگون     . 1993 در سال
ت شده اين است كه يك نكته ي ديگر كه اثبا     .  تواند تنها توضيح دهنده ي تمام علت باشد        ي اما ژنتيك نم   ،اثبات شده 

 نـسبت بـه     ،شدت و عنادورزانه با همجنسگرايي مخالفت مي ورزند، در مورد تـصوير مـردان لخـت               ه  ب اكثر مرداني كه  
  . مورد ندارند، بسيار بيشتر تحريك مي شوند مرداني كه تعصب خاصي در اين

  
 يك واقعيت است و هم      ،حذفبهر حال همانگونه كه اشاره كردم همجنسگرايي نه قابل تغيير است و نه قابل               

همچنين درصد بيماري روانـي     .  يك واقعيت بپذيرند   به عنوان خود همجنسگرايان و هم جامعه مي بايست وجود آن را           
يان نيـست، امـا در جـوامعي كـه          دوجنسگراهيچوجه بيشتر از درصد بيماري رواني در ميان         ه  در ميان همجنسگرايان ب   

زات دارد، موقعيـت    يي پذيرفتـه نمـي شـود و مجـا         همجنسگرا
ــركوفت    ــسگرايان و س ــدگي همجن ــوار زن ــسيار دش ــا و  ب ه

 پذيرفتـه نـشدن از      ، به انزوا كشيده شدن    ،تحقيرهاي اجتماعي 
عـواملي مهمـي هـستند كـه باعـث           ...سوي نزديكان و فاميل   

در همجنـسگرايان    ...ايجاد مشكالت روحي، ياس، خودكـشي     
  . مي شود

غير «آنها به   با تحقير همجنسگرايان و منسوب كردن       
» مشكلي«يي از بين نمي رود و       همجنسگرا ...» غلط«» عادي

يي در ذات و طبيعـت      همجنـسگرا  هر چند كـه      ،حل نمي شود  
پيشداوري و تعصب و برخورد انساني      . خود اصال مشكل نيست   

  . از چيزي كه مشكل نيست، يك مشكل مي سازد
  

» سـنت «و  » فرهنـگ «يي با   همجنسگرااين ادعا كه    
ني ندارد، همانقدر ابلهانه است كه كـسي ادعـا كنـد            ما همخوا 

حقوق بشر و آزادي جزو حقـوق طبيعـي همـه ي    . حقوق بشر براي ما ساخته نشده يا مثال آزادي براي ما خوب نيست      
يي نه به قـشر و طبقـه        همجنسگرا.  در هر جامعه اي    انسان ها و همجنسگرايي مطابق طبيعت برخي از         است انسان ها 

آنچه مسلم اسـت اينكـه اگـر فرزنـد يـك روحـاني              . ارد و نه به يك گروه اجتماعي محدود مي شود         ي خاصي تعلق د   
. همجنسگرا باشد با مشكالت بسي عظيم تر روبروست تا فرزند والديني كه كمتر تعصب دارند و نگاه بازتري به جهان                   

ر در گردابـي از مـشكالت روحـي و          كسانيكه ناچار به پنهان كردن يا نزيستن همجنسگرايي خود باشند، تا پايـان عمـ              
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 در دوران قرون 13كشورهاي غربي تا قرن 
وسطا كه كليسا و دستگاه ديني با دولت در 

ي به عنوان گناه آميخته بود، همجنسگراي
شمرده مي شد، اما نهايت مجازاتي كه براي 

آن در نظر گرفته مي شد، وادار كردن 
متهمين به همجنسگرايي به توبه در كليسا و 

يا بيرون راندن مقطعي آنها ازشركت در 
 تا 13اما از قرن . برخي مراسم مذهبي بود

عصر روشنگري همجنسگرايي تحت عنوان 
رم شناخته مي شد به عنوان ج» سودومي«

  .كه مجازات آن سوزاندن همجنسگرايان بود

 اما آنها كه همجنسگرايي خود را بپذيرند و زندگي كنند و بـراي اعـاده ي حقـوق پايمـال                ،رواني دست و پا خواهند زد     
 بلكه در پيشرفت فكري و باز شـدن فـضاي تنـگ و              ،شده ي انساني خود حركت كنند، نه تنها در بهبود وضعيت خود           

  . غير قابل انكار بر عهده خواهند گرفتبسته ي سنت غير تعقلي نقشي 
  

  يي در اروپاهمجنسگرا
 در دوران قرون وسـطا كـه كليـسا و دسـتگاه دينـي بـا دولـت در آميختـه بـود،                        13كشورهاي غربي تا قرن     

 اما نهايت مجازاتي كه بـراي آن در نظـر گرفتـه مـي شـد، وادار كـردن                    ، گناه شمرده مي شد    به عنوان همجنسگرايي  
امـا از   . مجنسگرايي به توبه در كليسا و يا بيرون راندن مقطعي آنها ازشركت در برخي مراسم مذهبي بود                متهمين به ه  

سـودومي در معنـاي لغـوي بمعنـاي آميـزش بـا             (» سودومي« تا عصر روشنگري همجنسگرايي تحت عنوان        13قرن  
زند منتهي نمي شـد، نيـز بكـار مـي            اما در قرون وسطا براي اشكالي از رابطه ي جنسي كه به توليد فر              ،حيوانات است 

دوران اصـلي تحـت تعقيـب قـرار         .  جرم شناخته مي شد كه مجازات آن سوزاندن همجنسگرايان بـود           به عنوان ) رفت
 در  16 تا قـرن     13گرفتن و كشتار همجنسگرايان از قرن       

 در  18شمال ايتاليـا و اسـپانيا و همچنـين در تمـام قـرن               
  . انگليس، فرانسه و هلند بود

قوع انقالب فرانسه و گسترش ايده آلهاي آن        با و 
در اروپا، در بسياري از كشورها قوانين مجازات مرگ براي          

لغو شد و يا بـه حـبس در زنـدان بـراي              همجنسگرايان يا 
نمونه زنداني شدن اسكار وايلد     (. مدت محدود تقليل يافت   

ـ        دليـل همجنـسگرايي و     ه  نويسنده ي شـهير انگليـسي ب
بـا  ) سـال   ن در زنـدان بمـدت دو  محكوميت به كار سنگي 

اينهمه محاكمه ي همجنسگرايان و حـبس در زنـدان تـا            
) 1970 (70همچنين تا دهـه ي      . دهه شصت ادامه داشت   

همجنسگرايي در ليست بيماريهاي روانـي قـرار داشـت و           
بــسياري از همجنــسگرايان در تيمارســتانها بــستري مــي 

  . ) است1952در سال » آلن تيورينگ« انگليسي يكي از نمونه ها بستري كردن رياضي دان(. شدند
 كمونيـستها و كوليـان بـه        ، همجنـسگرايان همـراه يهوديـان      ،در دوران سلطه ي فاشـيم هيتلـري در آلمـان          

 همجنسگرا در اردوگاه كار اجباري بودنـد        10000نزديك به   . اردوگاههاي كار اجباري و اتاقهاي گاز فرستاده مي شدند        
  . نده ماندند درصد آنها ز40كه فقط 

هاي پيشرفته در غرب در اثـر پيـشرفت علـوم و گـسترش دانـش بـشري و                    با وجود اينكه در اكثر دمكراسي     
ي همجنسگرايان بخش مهمي از آن را تشكيل مي داد، قـوانين            جنبش ها ي آزاديخواهانه كه    جنبش ها همچنين رشد   

امـروزه در   . واني و انحرافات جنسي حذف شد     هاي ر  شد و همجنسگرايي از ليست بيماري      مجازات همجنسگرايان لغو  
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قوقدان آلماني حكارل هاينريش اولريشز 
جزو اولين كساني است كه براي حقوق 

همجنسگرايان در اذهان عمومي و در 
   .عرصه ي قانونگزاري مبارزه آغاز كرد

 ميالدي در روز 1867وي در سال 
ي  تن از اعضا500حقوقدانان در حضور 

جامعه ي حقوقدانان خواست حق ازدواج 
  .براي همجنسگرايان را طرح كرد

آشـنايي بـا  تـاريخ همجنـسگرايي؛ كـارل           «براي آشنايي بيشتر با وي، به مقاله
  . مراجعه كنيد1383 مجله ماها، بهمن 3، چاپ شده در شماره »هاينريش اولريخ

كشورهاي غربي همجنسگرايان از لحاظ حقوقي برابر شناخته مي شـوند و زوجهـاي همجنـسگرا حـق ازدواج و ثبـت                      
  .  دارند، برخوردارنددگرجنسگراازدواج دارند و از كليه ي مزاياي مالياتي كه زوجهاي 

مجازات اعـدام اعمـال مـي شـود و            همجنسگرايان همچنان  با اينهمه در بسياري از كشورهاي ديگر در مورد        
در جامائيكا، زيمبابوه، ناميبيا، نپال، نيجريه و در اكثر كـشورهاي اسـالمي             . همجنسگرايان تخت تعقيب قرار مي گيرند     

 ماننـد رومـاني و    ) كمونيـستي سـابق   ( همچنين در برخي كشورهاي اروپاي شرقي     . مجازات همجنسگرايي اعدام است   
در لهستان و ليتاني هـر      .  حقوق همجنسگرايان مغشوش و نگران كننده است       به خصوص  وضعيت حقوق بشر و      آلباني

ها ممنوع است و يـا بـا برخوردهـاي خـشونت آميـز كـه از سـوي             گونه تظاهرات براي حقوق همجنسگرايان و لزبين      
كه تا بـه امـروز   ( هم واتيكان ،ان مللدر سازم. تحريك مي شود، روبرو مي شود كليساها و افراطيون راست و نئونازيها 

كليه  جلوي و هم دول اسالمي تالش مي كنند تا       ) رسميت نشناخته و آن را انحراف تلقي مي كند        ه  همجنسگرايي را ب  
  . هاي مربوط به همجنسگرايي را بگيرند و از وارد شدن به ديالوگ در اين زمينه خودداري مي كنند ي بحث

  
  ي همجنسگرايان جنبش ها

 حقوقدان آلماني جزو اولين كساني است كه براي (Karl Heinrich Ulrichs)ارل هاينريش اولريشز ك
 ميالدي در روز 1867وي در سال   . حقوق همجنسگرايان در اذهان عمومي و در عرصه ي قانونگزاري مبارزه آغاز كرد            

. براي همجنـسگرايان را طـرح كـرد        تن از اعضاي جامعه ي حقوقدانان خواست حق ازدواج           500حقوقدانان در حضور    
هاي شديد روبرو شد، اما شايد بتوان سخنراني او را سـرآغاز جنـبش همجنـسگرايان                 هرچند كه سخنان او با مخالفت     

توسط پزشك آلماني مـاگنوس     » انسانگرا-كميته ي علمي  «نخستين تشكل همجنسگرايان در آلمان با تشكيل        . ناميد
 عـضو داشـت،   500اين تشكل كه نزديك به .  بنيانگزاري شد1897 سال  در(Magnus Hirschfeld)هيرشفلد 

بدون اينكه مشخصا اعـالم كنـد       
كــه بــه جنــبش همجنــسگرايان 
تعلق دارد، تالش كرد تا بـا ارائـه         

 175ي داليل علمي به پاراگراف      
در قانون جزائي آلمـان اعتـراض       

ــد ــاراگراف . كنـــــ  ،175پـــــ
ــي   ــرم مـ ــسگرايي را جـ همجنـ

 ماه  5دان از   شناخت و مجازات زن   
 سال بـراي آن در نظـر مـي          6تا  

ــد 1919از ســال . گرفــت ــه بع  ب
انجمنهاي گوناگوني تحت عنوان    

كـانون  «و يـا    » انجمن دوستي «
 در جمهـوري    1924موفقترين نمونه همين كانون دفاع از حقوق بشر بود كه در سال             . تشكيل شد » دفاع از حقوق بشر   
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گـروه  همچنـين   .  نفر رسـيده بـود     48000ن جمهوري وايمار تعداد اعضا به       در پايا .  عضو داشت  12000وايمار بيش از    
ي دفاع از حقوق همجنسگرايان در سوئيس، اتريش، چكسلواكي، آمريكا، آراژانتين و برزيل در همـين دوره تـشكيل    ها

 مـي داد و     ي سياسي و مطبوعاتي ميز انجام     فعاليت ها  ،اين كانون عالوه بر اجراي مراسم فرهنگي و روشنگري        . شدند
بعد از به حكومت رسيدن هيتلر در . ين وظايف خود بشمار مي آوردمهم ترحمايت از اعضاي همجنسگراي خود را جزو 

 تـشكلي بنـام     1951در سـال    . يش بـه آمريكـا منتقـل شـد        فعاليت ها  اين تشكيالت متالشي شد و مركز ثقل         ،آلمان
Mattachine Society ـ  توسط مردان همجنسگرا در آمريكا  Bilitis  تـشكل  1955 آمـد و در سـال   ه وجـود ب

Daughters ofمـشخص بـراي حقـوق    بـه طـور  ها عـالوه بـر اينكـه     اين تشكل.  توسط زنان لزبين تشكيل شد 
 از آنجا كه مي دانستند حركت آنهـا چـه در عرصـه ي اجتمـاع و چـه در عرصـه ي                        ،همجنسگرايان تالش مي كردند   

 سياسي بودند كه بعد تحـت فـشار دوران          -يشان توجه شود، حركتي اجتماعي    سياست بايد مطرح شود تا به خواسته ها       
هـا در ميـان اعـضاي خـود بـه       ي سياسي را كنار گذاشت و فقط در حد تشكيل كلوپفعاليت ها بناچار  ،مك كارتيسم 

هـه ي   ايـن وضـعيت تـا اواسـط د        . ي اجتماعي به كنار گذاشته شد     فعاليت ها  اما از عرصه ي      ،يش ادامه داد  فعاليت ها 
ي اعتراضي زنان، سياه پوستان و دانـشجويان        جنبش ها  بخشي از    به عنوان شصت ادامه داشت تا اينكه در اين دوران         

 بعد از حمله ي پلـيس       1969 ژوئن   28در تاريخ   . ي اجتماعي سياسي خود را از سر گرفت       فعاليت ها مرحله ي نويني از     
رايان راديكاليزه شد و بمدت سه روز در مقابل آن كافـه            به يك كافه ي همجنسگرايان، حركتهاي اعتراضي همجنسگ       

 Gay   هـاي  هـاي جديـدي تحـت عنـوان     بـا اوج گيـري جنـبش چـپ تـشكل     . به تظاهرات و اعتراض پرداختند
Liberation Front  وGay Activists Alliance تـشكيالتي تحـت   1970 ماي 1در تاريخ . شكل گرفت 

 به طور ،» لزبينيسم سياسي« اعتراضي و با اعالم حركتي بنام يها يون با اجراي آكسRadical Lesbiansعنوان 
در همـين دوره  . حضور پيدا كرد و توجه افكار عمومي را به خود جلـب كـرد      غير منتظره اي در كنگره همبستگي زنان      

 Rosaام براي مثال در آلمان فيلمساز آلمـاني بنـ  . ي اعتراضي همجنسگرايان دوباره در اروپا شدت گرفتجنبش ها
von Praunheim همجنسگرا بيمار نيست، بلكه وضعيت جامعـه اي كـه او در آن زنـدگي    « با ساختن فيلمي بنام

كه از تلويزيون آلمان پخش شد و در آن از زاويه ي سياسي اجتماعي به اين معضل پرداخته بـود                   » است مي كند بيمار  
 اينكـه بـا برخوردهـاي شـديد         مهاي مذهبي كرده بود، عليرغ     و انتقاد شديدي به دو دوزه بازي دستگاه دولت و ارگان          

محافظه كاران مسيحي روبرو شد، از حمايت همجنـسگرايان برخـوردار شـد و جنـبش همجنـسگرايان را بـه فعاليـت                       
  . بيشتري در زمينه ي سياسي و اجتماعي سوق داد

دن شـغل گرفتـه تـا انـزواي         همجنسگرايان اروپا و آمريكا با تحمل هزينه هاي سـنگيني كـه از از دسـت دا                
 نه تنها توانستند به تغيير قوانين ياري رسانند، بلكه موفق شـدند             ،اجتماعي و مقابله دستگاه سياسي و نهادهاي مذهبي       

امـروز  . يان را نيز بدست آورند و در عين حال جايگاه اجتماعي خود را استحكام بخشند              دگرجنسگراتا برابري حقوقي با     
.  چرا كه توانسته حقـوق سياسـي خـود را بدسـت آورد             ،ز وجه سياسي بودن خود فاصله گرفته       ا ،جنبش همجنسگرايان 

 بـه  Christopher dayهمجنسگرايان هر سال در برلين و هامبورگ و همچنين در كشورهاي ديگر بـا برگـزاري   
د و پيروزيـشان را     خيابانها مي آيند و هر سال حضور خود را كه يادآور مبارزات دردناك گذشته اسـت اعـالم مـي كننـ                     

يان نيز شـركت مـي كننـد و حـضور چنـدين ميليـوني جوانـان                 دگرجنسگرادر اين جشن بسياري از      . جشن مي گيرند  
  . همجنسگرا و غير همجنسگرا در اين كارناوال شادي براستي ديدني است
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   ؛روانكاوي شخصيت نويسنده معروف
  

  )Franz Kafka (فرانس كافكا  
1924 – 1883  
  

  اري يرو ه:نوشته
   نادر:برگردان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را همانطور كه خود پروسه خلق اين اثر را همـان  » راي محكمه« كافكا داستان كوتاه 1912 سپتامبر  22شب  
. نوشـت » روح و جسمي كامآل نهـان شـده       «ي خود بعد از خواب نيمروزي توضيح مي دهد با           يادداشت ها روز در دفتر    

جالـب آنكـه او كـساني را كـه     . ر موقع زايمان معمولي رسم است، از او بيرون مي زنـد ماجرا با آب جفت، همچنانكه د     
و كافكا هنگام   .  دايه عمل مي كرده اند، را هم يادداشت مي كند؛ يكي از اينها فرويد است               به عنوان هنگام اين زايمان    

  . انديشه او را در مي يابد» خيلي ساده«نوشتن داستان و يا بعد از آن 
جـا،   ي روزانه كافكا برده مي شود و ايـن يـك          يادداشت ها از اينجا، تنها يك جاي ديگر نام فرويد در          به غير   

هنـر  «كـه بـا هـم در مـورد         » با يك معلم جوان دبيرستان اهل ناآهيم      « يك پياده روي     دربارهيادداشت كوتاهي است    
  )10/7/1912 ،ههاي روزان يادداشت(. بحث و گفتگو كرده اند» درمان طبيعي، كوهن و فرويد

حدود ده سال بعد كافكا در نامه اي نظرات خود را طوري بيان كرده بود كه بيانگر آشنايي كامل او با تئـوري                       
 با وجود اين، او گاهي اوقات در اين ترديد خـود بـه شـك               .  اما او به اثر درماني روانكاوي ترديد داشت        ،روانكاوي است 

  : اشاره
 سال پيش به فارسي برگردانده و در يكي از نشريات فارسي زبـان خـارج منتـشر                  12اين نوشته حدود    

  . شده است
فرانس كافكا نويسنده يهودي اهل چكسلواكي از نويسندگان معروف جهاني اسـت و بـسياري از كتـاب                  

ندين بار بنا به علل مختلفي نامزد كـرد، امـا           كافكا با وجود آنكه چ    . هاي او به فارسي هم ترجمه شده اند       
بسياري از خوانندگان و دوستدارانش در اوائل معتقد بودند كه كافكا در آثار خـود               . هيچوقت ازدواج نكرد  

به خصوص كه ناشر و دوست نزديك او ماكس برؤد هم همين نظريه را در ابتدا                . در جستجوي خدا است   
 با مطالعه مجدد نامه ها و يادداشت هاي روزانه كافكا نظر خـود              1954 اما برؤد از بعد ار سال     . شايع كرد 

با اين وجود بسياري از هموطناني كه كافكا را مي شناسند همچنان برداشت هـاي كهنـه از                  . را تغيير داد  
اميدواريم انتشار مجدد اين مطلب براي عالقمندان به آثار اين نويسنده بزرگ جالـب و               . آثار كافكا دارند  

  . ندني باشدخوا
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اين يكي تا آنجا كه من مي شناسمش، شايد ناحق          «: ن بنام اوتوگروس مي گويد    او درباره يك روانكاو در وي     . مي افتاد 
ها پـيش بـا    نگويد، اين وضعيت حداقل به او نشان مي دهد كه من با اينهمه زنده ام، در صورتي كه من واقعĤ از مدت                     

  » . اين نيروهاي متضاد دروني نمي بايست زنده مي بودم
حتي معتقد است كه دليلي براي اين احتمال وجـود دارد كـه             ) ظهارات كافكا بدون اطالع از اين ا    (چارلز نييدر   

داليل محكمـي در    . كافكا مورد معالجه رواني قرار گرفته، اما قبل از اينكه نتيجه اي عايد شود، آن را قطع كرده است                  
 زياد روزانه كافكـا، يـا       هاي نسبتĤ  رد اين فرضيه نييدر وجود ندارد مگر اينكه مي بايست حداقل خالف آن در يادداشت              

بهر رو اين مي توانـد دليلـي باشـد          . هاي اشخاصي كه كافكا آنها را مي شناخت، يافت شود          در گزارشات و در صحبت    
 اطالعاتي در مورد تئوري روانكاوي داشته است و گرنه عجيـب بـه              ،مبني بر اينكه كافكا قبل از نوشتن آثار اوليه خود         

سكوت كافكا  . استكل و يونگ كه در نزديكي پراگ كار مي كردند رابطه اي نداشته است             نظر مي رسد كه او با فرويد،        
 فيلسوف فرانز برنتاو و يا نويسنده يوسف لينكئوس هـم در          دربارهاو البته   . در اين خصوص دليل چندان محكمي نيست      

 گـذرا و در چنـد جـاي    بـه طـور  ميان نمي آورد و تنها از روبرت والـسر         ه  ي روزانه خود سخني ب    يادداشت ها نامه ها و    
  . در حالي كه هر سه اينان طبق شوهد و مدارك، انگيزه هاي پر اهميتي به او داده اند. محدود نام مي برد

 مي بايست با روانكاوي آشنا بوده باشد؛ يعني از همان زماني كه او در               1902ها قبل يعني سال      كافكا از مدت  
ارتيس در دانشگاه كـارل فردينانـد در پـراگ، و يـك دهـه بعـد در جلـسات                    جلسات سخنراني هاي پورفسور آنتوان م     

سخنراني هـاي   
پورفسور هوپـف   

از دوســـــتان (
) آلبرت انـشتين  

 دو تئوري   درباره
ــز  ــث انگيـ بحـ
ــسبيت و  نـــــ
روانكـــاوي، در  
سالن برتامـانتز،   
. شركت مي كرد  
  .  مرتب به اين محل سر مي زد1914 تا 1904ي سال هاكافكا در فاصله 
در طي يـك سـخنراني اعـالم كـرد كـه نويـسنده        1903ن محقق سوئيس بنام والتر موشگ در سال       همچني

 پسر مسلمĤ تعبيري است براي امكـان        -مسئله پدر . اكسپرسيونيست آلماني زبان، كافكا، بدون فرويد قابل تصور نيست        
در ادبيات مدرن   ) ابژه(موضوع   چنان نقش مسلطي بازي كرد كه تاريخ         1918» نسل انقالبي «ستيز همگاني، اما براي     

را از نقطه نظر روانشناسي، هم هنگـام        )  پسر -پدر(قبل از آن فرويد اين ستيز       . و اخير آلمان، تاريخ همين ادبيات است      
 عام، بررسي كرده و بدين وسيله     به طور هاي روان نژندي      و هم در هنگام توضيح بيماري      ،توضيح موقعيت پيچيده پدر   

  . ناسي را در اختيار نويسندگان قرار گذاشته بودمصالح ضروري روانش
مسلمĤ ستيز با پدر مشكل بزرگ كافكا بود، مشكلي كه عليرغم سعي و تالش اش در طول عمر براي خالص             

 بود كه كافكااين ماكس برؤد،  ناشر و دوست نزديك 
كافكا در آثار خود در « كه  رانظريهاين  اولين بار

 در نزد بسياري از خوانندگان ،»جستجوي خدا است
  .  شايع كردويو دوستداران آثار 

 و با مطالعه مجدد نامه 1954 سال دربعدها خود او، 
 نظر خود را تغيير ،ها و يادداشت هاي روزانه كافكا

اما ديگر تصوير از بنيان غلطي كه او خودش از . داد
    .كافكا ساخته بود، در سراسر جهان پخش شده بود

Max Brod 
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نويسندگي مـن   « : نوشت 1919سال  ه  ب» نامه به پدر  «كافكا در   . شدن از آن، اما هرگز موفق نشد كه بر آن چيره شود           
ل اگر نويسندگي كافكا راجع به پدر و ستيز با اوست و اينكه احتماآل كافكا با روانشناسي آشـنايي                   حا. » راجع به توست  

داشته، اين فرضيه محتمل تر خواهد بود كه او مي بايست وضعيت مجادله اي خود را بر طبق همان مدلي كه تئـوري                       
چنـين فرضـيه    . هر همه كارهاي ادبي اوست    روانكاوي در اختيار مي گذارد، توضيح مي دهد و بنابراين، اين تئوري جو            

اين برداشت را كرد كه آثار كافكا حاكي از يك پااليش كم و بيش موفـق                 سادگي نمي توان  ه  اي بدان معنا است كه ب     
دليل اشنايي او با تئوري روانكاوي، بايد با فرض اين امكان حركت كرد كه آثار كافكـا تنهـا           ه  روان نژندي است بلكه ب    

  .  همچنين مي تواند حاوي بحثي از تئوري پااليش هم باشدلكهيست بيك پااليش ن
 هلموت كايسر كه به روانكاوي آثار فرانس كافكا پرداخته، اين امكان را ناديده مي گيرد و در عوض بـا ايـن                      

شي فرض پيش مي رود كه تخيالت روان نژندي در آثار كافكا مستقيمĤ از آن بخش از ضمير ناخودآگاه شخصيت او نا                    
  . مي شوند

با اطمينان مشخص كردن اينكه كدام بخش يا عناصر شرح زندگي خود كافكا و كدام بخش يا عناصر با علم                    
و البته امكان سوم اينكه كدام بخش شـرح      ( به روانكاوي نوشته شده اند    

عمآل غير ممكن است؛ چـرا      ) . زندگي خود كافكا با زبان روانكاوي است      
صورتي نه چندان مشخص آشكار     ه  ي است كه ب   كه اثر نهايي آن اثر ادب     

ـ                الهـام  « صـورت ه  مي كند كه آيا اين يك عمل منطقـي اسـت و يـا ب
و يا اينكه كدام تناسبات واقعي و غير واقعـي بـا هـم               مي باشد » خالص

  . قاطي شده اند
مطابقت بين خودكاوي كه كافكا در آثار خود انجام مي دهـد و             

اوي توضيح مي دهد، اين نظريه والتر       آن امكاناتي كه برنامه عمل روانك     
. موشگ را تĤئيد مي كند كه آثار كافكا بدون فرويد غيـر قابـل تـصورند               

بدين معنا كه او تئوري روانكاوي را بـصورتي آگاهانـه بكـار گرفـت تـا                 
  . قانون و اساس تجزيه و تحليل خود از مشكالت شخصي را بدست دهد

با تالش براي تحليل    » نامه به پدر  « زماني كافكا گفته بود كه      
مي توان گفت . » هدف را خوب ترسيم مي كند«علل روان پريشي خود 

هـا و عملكـرد روانكـاوي        كه اين درجه ترسيم تا حـدودي بـا برداشـت          
او يكي از عالئـم      بيماري«البته كافكا خود اعالم كرد كه       . منطبق است 

   ».دهاي زيادي است كه روانكاوي ادعاي كشف آنها را دار بيماري
گفته مي شود كه وابستگي به نوعي مـشخص از مـسائلي كـه              
اولين نسل روانكاوها را به خود مشغول كرد و همينطور وابستگي بـه آن    

هاي روانكاوي كه فعآل تا حدودي منسوخ شده اند و تـا             دسته از تئوري  
اللت دارد كه كآل روانكاوي يكي تا حدود زيادي بر اين د)  مثال ويلهلك استكلبه عنوان( آخرين درجه شك برانگيزند

هاي  و ديگر داستان  » قصر«و  » محاكمه« هاي يك بررسي دقيق تر از كتاب     . ين عناصر در آثار كافكا است     مهم تر از  

  
مسلمĤ ستيز با پدر مشكل بزرگ 

كافكا بود، مشكلي كه عليرغم 
سعي و تالش اش در طول عمر 

خالص شدن از آن، اما براي 
هرگز موفق نشد كه بر آن چيره 

به » نامه به پدر«كافكا در . شود
  :  نوشت1919سال 

  »نويسندگي من راجع به توست«
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  .  به اثبات مي رساندا ريهاين نظر) كافكا(مهم او 
ـ             »نامه به پدر  «كافكا در    در خوانـده، مـسئله روان      ، همانطور كه خود آن را تعيين تكليف با مرجعيت و اقتدار پ
 را جمعبندي كرده، سعي مي كنـد كـه بـه تجزيـه و تحليـل ايـن                   انع برقراري رابطه اش با زنان شد      نژندي خود كه م   
  . اختالل بپردازد

 تالش كافكـا بـراي ازدواج بزرگـت       . مي نامد » حال بزرگترين وحشت در زندگي ام     ه  تا ب «او امكان ازدواج را     
او در اين تالش همه نيروهاي مثبت خود را . اما به شكست انجاميد، ش اش براي نجات بودرين و اميدآفرين ترين تال

 اما از جهت ديگر تمام نيروهاي منفي كه كافكا آنها را نتيجه تربيت پدر مي دانـست، بـا خـشم و غـضب                         ،بكار گرفت 
  . دواج او شدندهجوم مي آوردند؛ ضعف، عدم اعتماد به نفس، احساس گناه و همه اينها مانع تحقق از

  :مي نويسد» نامه به پدر«كافكا در 
 ، البته مثل همه جا تك و توك موانعي هست اما زندگي يعني غلبه بر اينگونه موانـع          ؟پس چرا ازدواج نكردم   «

ه در اين مورد اما متاسفانه آن مانع مستقل و خودمختار اين بود كه من آشكارا، روحĤ براي ازدواج ناتوانم و اين بدينگون                     
تجلي مي يابد كه از لحظه اي كه تصميم به ازدواج مي گيرم، ديگر نمي توانم بخوابم، شـب و روز سـرم سـوت مـي                           

سعي مي كـنم كمـي بيـشتر توضـيح دهـم؛ در             . كشد و من در اضطراب دست و پا مي زنم و اين ديگر زندگي نيست              
 با چنان نيرويي جمعبندي مي كـنم كـه در هـيچ     تالش براي ازدواج، من دو گرايش آشكارا متضاد را در رابطه ام با تو             

تو بـه ايـن     . من خانواده دار مي شدم    . ازدواج مسلمĤ ضمانتي است براي استقالل و رهايي       . جايي چنين كاري نكرده ام    
رســيده اي و مــن مــي بايــست وارث 
خصوصيات تو مي شـدم و همـه بـي          
حرمتي و جباري دائمي مي بايست به       

له مطمئنـĤ   ب. گذشته تعلق داشته باشد   
بايد به قصه ها مي مانست، اما مسئله        

ايـن خيلـي زيـاد      . دقيقĤ همينجاسـت  
 غيـر ممكـن     ، رسيدن به اينهمه   ،است

است و مثل اين مي ماند كه يك آدم         
زنداني نه تنها قصد فـرار از زنـدان را          

ري كـه ممكـن اسـت، بلكـه         ا ك ؛دارد
همزمان قصد تبديل زنـدان بـه يـك         

اگر او فرار كند نمي تواند زندان را تعمير كند و اگـر آن را تعميـر كنـد، قـادر بـه فـرار                         . شدقصر را هم در سر داشته با      
 غير موفق، چيزي كه تـو باعـث آن هـستي، واقـع شـده ام و بخـواهم                    به خصوص اگر من در اين رابطه      . نخواهد بود 

ازدواج كردن مسلمĤ بزرگتـرين آن  . دمستقل باشم بايد كاري را انجام دهم كه در هيچ موردي در ارتباط با تو قرار نگير         
همانطور كه مـا    . ... ولي اين يكي هم در نزديكترين رابطه با تو قرار دارد           ،همراه مي آورد  ه  است و استقالل مطبوع را ب     

  » . خلق شده ايم، ازدواج براي من ناممكن است چرا كه اين حريم خصوصي توست
در اين بازي شطرنج هم نمي داند و به         » حتي سرباز پياده  « را   خود ،»ملينا«كافكا در نامه اي براي نامزد خود        

مثل اين مي ماند كه يك آدم 
زنداني نه تنها قصد فرار از 

 زندان را دارد؛ كاري كه ممكن
است، بلكه همزمان قصد تبديل 
زندان به يك قصر را هم در سر 

   ...داشته باشد
اگر او فرار كند نمي تواند زندان 

را تعمير كند و اگر آن را تعمير 
  .كند، قادر به فرار نخواهد بود
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 پـس چنـين     ؟جاي وزير را سرباز پياده كه من باشم، اشـغال كنـد           «. گونه اي عجيب توان او خالف قوانين بازي است        
هـا  مهره اي نمي تواند وجود داشته باشد و اگر من همچون تقاضايي را مطرح بكنم، چه بسا خود شاه و يا همه مهـره                        

  » . به شيوه اي غير انساني تر عمل كنند
 چنين  2/12/1920به بررسي تضاد با پدر مي كند؛ او در تاريخ           ي روزانه خود سعي     يادداشت ها كافكا حتي در    

وضعيت اين است كه من همچون يك كودك خردسال از پدر مغلوب مي شوم و اينك از شدت جاه طلبي بـا         «: نوشت
  » . م اما توان ترك ميدان مبارزه را ندارموجودي كه مرتب مغلوب مي شو

او براي توضيح مشخصات خانواده اي كه خود را بر اساس وابستگي هاي احساسي بنا مي نهد و در حمله بـه                      
ـ    كه خود را يكي از قربانيان مي دانست، اصطالح اسوايف را حداقل بيش از يك              » آن نوع تربيت خانوادگي   «به   ه بـار ب

  . اي محارم روحانينوعي زن: كار ميگيرد
چيـزي كـه   (چه كافكا در تالش براي خودكاوي مسئله را حل كرده و به قصر زندگي روحي خود رسيده باشد               

و چه يك راه حل ظاهري را با علم به تئوري روانكاوي در پيش گرفته باشد، او در نوشته هـاي                     ) احتمالش بيشتر است  
ديسم را توضيح مي دهد، يعني همانطور كه خود در يادداشت روزانه            خود يك مرحله اديپي با برداشت ارتدكسي از فروي        

  » . در ستيز با پدر و عشق به مادر«:  توضيح مي دهد1922 ژانويه 12
از آنجا كه كافكا از پيشگامان ادبيات جهان است، اينكه تالش او براي خودكاوي دقيق است يا نه، نسبت بـه                     

گذاشته از   به جا نفوذي كه اين تالش در آثار او        
من معتقدم كـه    . اهميت كمتري برخوردار است   

ترين شكل هنري است و مـواد        آثار او در عالي   
كافكـا هميـشه    . خام آن بيوگرافي خود اوسـت     

سعي مي كند كه عقب نشيني به عرصه هنـر و        
روابط خود با زنان، روابطي كه بنا بـه عقيـده او          
در نتيجه نفوذ و اقتدار پدر خدشه دار شده انـد،           

رابطه او با زنان حالت دمدمي      . را موشكافي كند  
او در در بـين نيروهـاي متـضاد         . مزاجي داشت 

تر اسـت،   آن رابطه اي كه در ازدواج بين زن ومرد متحقق مي شود و برايش از هر چيزي با ارزش                  . دروني فرسوده شد  
سير دلخواه هدايت كنـد امـا همـه         او چندين بار سعي كرد كه احساسات خود را در يك م           . براي كافكا سراب مي نمود    

  . ها به شكست انجاميد كوشش
 با دختري بنام فليسه بائوئر نـامزدي كـرد و دو سـال    1917 و بار دوم در سال    1914او دوبار، بار اول در سال       

د،  با ملينا يسنسكا پوالك آشنا شـ       1920او در سال    . بعد با دختري بنام يولي وهريزك، كه هر سه نامزدي بهم خوردند           
بنام دوري ديامانت آشنا     كافكا يكسال قبل از مرگ خود با دختري يهودي        . اين آشنايي باز هم دو سال بعد قطع گرديد        

در آن زمان كافكا آنقدر مريض و بيمار بود كه نمي شـد از او بـراي اثبـات عـشق اش     . شد كه تا آخر با او زندگي كرد     
  . البه كردرا مط) نزديكي جسمي و فيزيكي(خواسته هاي عملي 

ضعف، خود كم بيني و احساس گناه آن چنان ديوار بلندي بين او و زنان ايجاد مي كرد كه كسي را ياراي باال 

وضعيت اين است كه من 
همچون يك كودك 

خردسال از پدر مغلوب مي 
شوم و اينك از شدت جاه 
طلبي با وجودي كه مرتب 
مغلوب مي شوم اما توان 

  .ان مبارزه را ندارمترك ميد
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  . رفتن از آن نبود
او در روز تولد خود تلگرامي از فليسه بائوئر از برلين دريافـت كـرد               .  سي ساله شد   30/6/1913كافكا در تاريخ    

درست در سالگرد سي سالگي     » محكمه«قهرمان كتاب   . يوسف ك  و. افكا ازدواج كند  كه طبق آن پذيرفته بود كه با ك       
دقيقĤ همان روز تولد در نامه اي كه بـراي فليـسه مـي نويـسد                . بود» زنداني«بدين وسيله كافكا    . خود زنداني مي شود   

ي روزانـه   يادداشت ها از   در يكي    14/8/1913حالت دمدمي مزاجي او دوباره ظاهر مي شود و تنها چند هفته بعد يعني               
همخوابگي، همچون مجازات، براي خوشبختي با هم بودن، تا نهايت ممكن مرتاضي زنـدگي              «: خود چنين مي نويسد   

  » . و براي من اين تنها راه تحمل يك زندگي خانوادگي است. كردن، خيلي بيشتر از يك مرد جوان
همـان    در مي آورد ولي بالفاصله پشيمان مي شـود و           به عقد خود   6/1914 /1تاريخ  ه  با اينهمه او فليسه را ب     

  » همچون يك جاني به زنجير كشيده شدن«: روز در يادداشت روزانه خود مي نويسد
گونه اتفاق مي افتد كه نامزدي       د به برلين رفت و داستان بدين      و براي اعالم نظر خ    2/7/1914كافكا در تاريخ    

 در  12/7/1914در تاريخ   
ه يك جلسه مالقـات كـ     

يادداشـت  كافكا آن را در     
» محاكمــه«هــاي خــود 

در . مي خواند بهم خـورد    
همان مـاه او شـروع بـه        

» محكمه«نوشتن كتاب   
) يا صحيح تـر محاكمـه     (

 در ايـن كتـاب    . مي كنـد  
ــش   ــاوئر در نق ــسه ب فلي
فرئولين بورسـتنر ظـاهر     
ــوادث و   ــود و ح ــي ش م
اتفاقات كتاب بـا زنـدگي      

 ين است كه او نتوانست با فليسه يك زندگي معمولي داشته باشد، و گنـاه يوسـف                كافكا ا » گناه«. كافكا مطابقت دارند  
  . در محكمه همان گناه كافكاست. ك

او جـدولي از داليـل      . بهرحال با فليسه ازدواج كند     سه سال بعد، كافكا مجددآ در صدد برآمد كه هر طور شده           
. عالوه گذاشت ه   در صفحه مرد جوان يك عالمت ب       يشيادداشت ها ازدواج و داليل عدم ازدواج خود ترسيم كرد و در           

در كتـاب   . را نوشت و جلو آن را عالمت سئوال گذاشـت         » منزه«و در صفحه ازدواج كلمه      » منزه بمان «احتماآل يعني   
 1922 و   1921ي  سـال هـا   در فاصله بين    » قصر«كتاب  . همين موضوع اتفاق مي افتد اما در نقش زني ديگر         » قصر«

ي رمـان شـكلي از ملينـا        -فريـدا . زيه و تحليل در قالب هنري از عشق ناممكن ملينا و كافكاست           نوشته شد و يك تج    
همان ارنست پوالك شوهر اوست، اولگا نامزد آن زمان كافكا يعني يولي وهريزك و دو دستيار يوسـف                  » كالم«است،  

ترسيم  مشخص تر .  يوسف ك  بيضه هاي . هستند) نيروهاي متضاد جنسي  (همان نيروهاي دروني درگير در كافكا       . ك

 به 6/1914/ 1 فليسه را به تاريخ كافكا،
   ولي بالفاصله پشيمان ،عقد خود درآورد

مي شود و همان روز در يادداشت روزانه 
همچون يك جاني به «: خود مي نويسد

  » زنجير كشيده شدن
ي اعالم نظر  برا2/7/1914 در تاريخ او

خود به برلين رفت و داستان بدين گونه 
اتفاق مي افتد كه نامزدي در تاريخ 

   در يك جلسه مالقات كه 12/7/1914
كافكا آن را در يادداشت هاي خود 

  .مي خواند بهم خورد» محاكمه«

  
 و كافكا در بوداپست، ) Felice(فليسه

  1927جوالي 
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مـي خواهـد از     ) كافكـا (در روز از آنها استفاده مي كند و در شب نه، بدان معنا است كه او                 . مي شوند؛ اينكه يوسف ك    
كافكـا در اينجـا    . همان زاويه اي كه روانكاوان آن زمان فراوان از آن صحبت مي كردند، قوه جنسي خود را عالج كند                  

هيچوقت اجازه ظاهر شدن در نقش و مقام نقشه بردار و ارزياب را نمي يابد و اين يعنـي او   هرگز به قصر نمي رسد، او       
  . هرگز به يك مرحله طبيعي جنسي در زندگي معمولي نمي رسد

اينكـه تـشويش او     «: ، دوست و اولين عكاس كافكا موجود اسـت        » ماكس برؤد «شهادت ملينا در نامه اي به       
اين اضطراب تنها در رابطه با من نيست بلكـه مربـوط            .  تا نهايت رگهايش جاري است     چيست، تنها اين را مي دانم كه      

او . به همه ي آن چيزي است كه گستاخانه مي زيد مثآل با چيزهـاي جـسمي               
 بازگشت ناپذيري با هـر      به طور من  . تحمل ديدن بدن لخت و عريان را ندارد       

م را تـرك كـنم و   من اليق نبودم كه شـوهر . دو پا بر اين خاك بزرگ شده ام      
شايد هم بيش از اندازه زن بودم كه توان قرار گرفتن در يك همچون زنـدگي                
را داشته باشم، زندگي اي كه مي توانست بمعناي شديدترين رياضت كشي ها             

  » . در طول عمر باشد
اين نامه را پيدا كرد و از نامه هاي فراموش          » ماكس برؤد «زماني كه   

ش با خبر شد، اعالم كرد كـه بايـد در برداشـت             شده ي ديگري در ميان اوراق     
در جستجوي خداوند بـوده، تجديـد       ) كافكا(قبلي او از كافكا مبني بر اينكه او         

در سـال   » بيوگرافي كافكـا  «او اين نامه را در چاپ سوم كتاب خود          . نظر شود 
 جهـان  سـاخته بـود، در سراسـر   اما در آن زمان ديگر تصوير از بنيان غلطي كه او خودش از كافكـا      .  منتشر كرد  1954

 نوشته شد و تقريبĤ همزمان با       1912نام دارد كه در اواخر سال       » مسخ«تلقين آميزترين داستان كافكا     . پخش شده بود  
  .)يا همان محاكمه(» محكمه«

قـبآل از   . گرگور سامسا متوجه مي شود كه به يك جانور هول آوري تغيير شكل داده اسـت               » مسخ«كتاب   در
آره، تقريبـĤ بـا     «: طبوع ترين نوشيدني او بود ولي بعد از تغيير شكل به حيوان، شير حالش را بهـم مـي زنـد                    اين شير م  

او ديگر غذاي تازه را مطالبه نمي كرد اما غذاي گنديده را با چنان شـوقي                » . حالت چندش آوري از كاسه شير دور شد       
صورت پانسيون به سه آقا داده بودند و گرگور در موقع           اهل منزل اتاقي را ب    . مي بلعيد كه چشمانش پر از اشك مي شد        

گرگور از اين متعجب مي شد كه در بـين اينهمـه صـداهاي              « :غذا خوردن آن سه مرد، آنها را از الي درز در مي پائيد            
  دندان هاي آنها در موقع جويدن غذا قابل تشخيص بود، مثل اينكه آنها مي خواهند به او بفهمانند كه                   ، صداي مختلف

البتـه  : گرگور با خود گفت   . براي غذا خوردن دندان الزم است و تنها با فك زيبا ولي بدون دندان نمي توان كاري كرد                 
اينها براي پروار كردن خـود چـه كـاري كـه نمـي كننـد و مـن دارم از                     . من هم اشتها دارم اما نه براي اينجور چيزها        

   ».گرسنگي مي ميرم
در چشم گوگور مطمئنĤ همان آلت تناسلي مردانه مي باشد؛ غذا سمبل جنسيت             اين سه آقاي هويدا از درز در،        

  . توان و قدرت جنسي و فك هاي بي دندان سمبل
تغيير ماهيت بدين معنـي اسـت   .  ناسازگار است،يك زندگي عادي و معمولي با انساني داراي جنسيت ناهنجار      

در كتـاب   . در واقـع همـان جرمـي كـه يوسـف ك            .كه گرگور سامسا پي برده است كه احـساسات او ناهنجـار اسـت             

  
 )Milena  Jesenska(ملينا يسنسكا 
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باز . به قصر مي گردد   . بدان متهم شده و اعدام مي شود و باز همان جرمي است كه مانع رسيدن يوسف ك                » محكمه«
نوشـته  » مـسخ «سال بعد از كتـاب       كه يك » قهرمان گرسنگي «هم نمونه اي ديگر با همين مضون در پايان داستان           

  :شده، تكرار مي شود
بـازرس  . من مايل بودم كه شما هميشه مهارت مرا در گرسنگي كشيدن تحسين مي كرديد            : گفت. اس .ك« 

.  را مـي كرديـد     ايـن كـار   جواب داد شما نمي بايست      . اس. ك.  را تحسين مي كنيم    اين كار ما  : مؤدب جواب مي دهد   
در . اس.  ك ؟ر شما را تحـسين كنـيم       را نكنيم ولي چرا ما نبايد كا       اين كار پس شايد بهتره كه ديگر      : بازرس پاسخ داد  
شـوخي نكـن، چـرا چـاره     : بازرس مي پرسد. چرا كه من بايد گرسنگي بكشم، من چاره ديگري ندارم : جواب مي گويد  
، و لبانش را با حالتي كه براي يك بوسه آمـاده كنـد بـه گـوش                  ......بدين علت كه  : پاسخ داد . اس.  ك ؟ديگري نداري 

بدين علت كه من غذايي را كه به مذاقم خـوش آيـد،              :ي كلمه اي نشنيده شود، و گفت      بازرس نزديك كرد كه مباداحت    
اين آخرين . باور كن اگر يافته بودم، ديگران را اينگونه متوجه خود نمي كردم بلكه مثل ديگران سير مي خوردم       . نيافتم

  » . برجا بوددر چشمان پر تمنايش پا براي ادامه گرسنگي حرف او بود ولي هنوز ثبات در عقيده
مسلمĤ نه مصالح ساختماني بكار گرفته شده در آثار كافكا بلكه توان و قدرت او در استفاده از زبـان سـمبليك                      

مضمون تك بعدي آثار كافكـا مـانع فراگيـر شـدن آنهـا            . است كه آنها را در رديف بهترين ادبيات جهان قرار مي دهد           
در سراسـر جهـان خواننـدگان او را ارج          . ي باشند؛ طنزي سياه و گزنده     هاي او البته از طنز نيز مشحون م        كتاب. نيست

نهاده انـد بـدون آنكـه       
    Ĥي  دربارهبدانند او واقع 

  . چه چيزي مي نويسد
او دســـــتاورد 
هنــري خــود را زنــدگي 
واقعي خويش مي دانـد     

بــدون «: و مــي نويــسد
همه هـم جـد، هـم ازدواج و هـم فرزنـد             .  و فرزند  جد، بدون ازدواج و بدون فرزند، با ميلي ديوانه وار براي جد، ازدواج            

ي همه اينها يك چيز غير خالص و رقـت انگيـزي            به جا . دستشان را بسويم دراز مي كنند اما با من خيلي فاصله دارند           
  ».وجود دارد كه انسان از زور ناچاري بدان مي رسد، چنانچه تا آن زمان رمقي برايش باقي مانده باشد

آثار ادبي باقي مانده اش سوزانده شوند چرا كه فكر مـي كـرد مـشكالت و موضـوعات     كافكا مي خواست كه     
مدارك شخصي بر عليه ضعف انساني من چاپ مي شوند و بفروش هم مي              «: شخصي او بيش از اندازه آشكار شده اند       

نهـايي واقفنـد،    رسند، چرا كه دوستانم و قبل از همه ماكس برؤد چون از ضعف من در نابود كردن اين گواهي هـاي ت                     
  ».تصميم گرفته اند از آنها اثر ادبي بسازند

  
  . كافكا كليد را خود بدست ما داده است

  . بد نيست از اين كليد استفاده كنيد.  مي باشد1912اين كليد همه آثار او از بعد از پائيز 
  

، حال كافكا بدتر و بدتر 1924از شروع سال 
 1924شد، و در نهايت، او در روز سوم ژوئن 

  .درگذشت
شما مي توانيد براي آشنايي بيشتر با آثار و 
  :زندگينامه وي، به وبسايت زير مراجعه كنيد

http://www.kafka-franz.com  
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تا حاال با بيشتر بچه هايي كه مالقات داشتم 
اكثرا خواننده مورد عالقه شون گوگوش بوده و 

اگر كسي اونو دوست نداشته، الاقل به آهنگاش 
گوش ميداده، چيز جالب توجه اينكه توي جمع 

  .هاي ايران خيلي ها عاشقشنگي ها و لزبين 

  

  ترانه خوان نيمه گشمده من
  فرزان

  
يكنين به خودتون بگين كه چـرا مـن از ايـن آهنـگ خوشـم      هيچ تا حاال شده موقعي كه به يه ترانه گوش م          

 مگه ايـن ترانـه چـي داره و يـا شـاعر چـي                ؟ يا فالن دوستم كه مثل من هست چرا از اين آهنگ خوشش مياد             ؟مياد
   ؟ميخواسته بگه

 ولي نميـشه از     ، كه شايد بشه چند روز به اون گوش نداد         ،امروزه موسيقي و ترانه جزء الينفك زندگي ما شده        
شده ترانه باشه يا مناجات يا مرثيه سرايي، به هـر حـال             .  باالخره به گوش تو ميخوره و بايد اونو بشنوي         .اون فرار كرد  

  . ميشنوي و فرقي هم نميكنه كه از كي باشه و خوانندش كي باشه
 پيش خودم گفتم تا حاال بـا بيـشتر بچـه           گوش ميدادم » گوگوش«چند وقت پيش داشتم به يكي از آهنگاي         

هايي كه مالقات داشتم اكثرا خواننده مورد عالقه شون گوگوش بوده و اگـر كـسي اونـو دوسـت نداشـته الاقـل بـه                           
آهنگاش گوش ميداده، چيز جالب توجه اينكـه تـوي          

 با  ،عاشقشن جمع گي ها و لزبين هاي ايران خيلي ها        
 اون يه زنه خيلـي هـا بـراش ميميـرن و             وجود اينكه 

 ولـي   ، خواننده ها ميدونن   بعضي ها هم اونو مثل بقيه     
هيچ وقت نشنيدم كه بهش توهين كنن و مثل بقيـه           

  . بگن كه نه به درد نميخوره
شايد دليل اين گـرايش رو بـشه در مفهـوم           

 و شايد هم بشه در طرز       ،ترانه هاي گوگوش پيدا كرد    
 ولي هيچ تـا     ،اجراي خاص گوگوش دنبال اون گشت     

ن گـوش   شاه ماهي هنـر ايـرا      حاال شده به آهنگهاي   
بدين و فكر كنين كه خودتـون داريـن ايـن حرفـا رو        

چون تقريبا بيشتر آهنگاي گوگوش       !%100 !؟ميزنين
عاشقانه تشكيل شده و تو ايـن ترانـه          يا از ترانه هاي   

 يـا   ،يا ديگه شـاعر    ها عاشق معشوق رو ترك كرده و      
 حرف دلـم    ، از اين تنهايي خسته شدم      و شايد هم مني كه دارم به اون آهنگ گوش ميكنم و ديگه             ،بهتر بگم گوگوش  

 بيشتر گي ها و لزبين ها به ترانه هاش گوش ميكنن و             ،خوب يا بد   ،به هر حال هر چي هست و بوده       . اين ترانه هست  
 مثال ايتاليايي ها هم يـك  ،جالبه به شما بگم فقط تو ايران اينطوري نيست. اونو دوست دارن و اين خيلي طبيعي است     

اين دوتـا كـشور رو مثـال زدم         .  همينطور فرانسوي ها   ،كه گي ها و لزبين ها اونو خيلي دوست دارن         خواننده زن دارن    
  . چون فعال فقط اين دوتا كشورند كه تلويزيون براي گي ها دارند
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  ...چه بي پروا چه بي پروا،نگاه كن من 

  ...مي تازم قصه هاي كهنه به مرز 

  سرما تو اين، سرسختيبا چه  كننگاه 

  .. مي سازمفصل تازه يه عشقبراي  
  امن و بي وحشت، يه فصل پاكيه فصل 

  كه يه گلبرگ زودرنجي براي تو
   زير پوست من؛گرم و راحتيه فصل 

  كه با ارزش ترين گنجي اي توبر

  چه ليال وار ،تو من به عشق نگاه كن

  تن يخ بسته پرواز مي بوسم
  با سرخي رگ هات بيا گرم كن منو  

  رو مي بوسم رگ هاي پر آوازمن اون 
  تورو مي بوسم اي پاكيزه عريان
  مثل مخمل قرآن پاكيزهتورو 

  از تو مي گيرمحرارت من  طلوع كن
  

  ز تو مي گيرما شهامتمن  ظهور كن
  

  عاشق نيست من و تومثل  هيچكسبيا 

   د همدر و  همسايه و عاشق، مثل ما
  بيا از شيشه سخت و بلند عشق

  با هممثل ارابه نور رد بشيم 
  ... نگاه كن من چه شبنم وار، چه شبنم وار

   مي رمدستاي خزونبه استقبال  
  سرماي ويرانگر هراسم نيست از اين 

  ...مي ميرمبراي تو من عاشقانه 

 :تا حاال حتما به اين ترانـه گـوش داديـن          
... سنگ سرد و سخت خـارا     ،  ديوار از سنگ سياهه   «

نميتـونيم  ... ه مـا  به لباي خست  ،  زده فقل بي صدايي   
همه عـشق مـن و      ... زير سنگيني ديوار  ،  كه بجنبيم 

  » ال ال ال ا ال ال ا ... قصه هست قصه ديدار،  تو
حتما به اين فكر كردين كه تو تنهـاييتون         
انگار داره از دل شما حرف ميزنه و حتمـا اگـه اون             

روي گونه  يكموقع خيلي دلتو شكسته بود قطره اش
 خودتـون آهـي كـشيدن و        اتون غلط خـورده و بـا      

منو تو با هم    ،  ي اين ديوار خراب شه    ككاش« :گفتين
دسـتاي همـو    ،  تـوي يـك دنيـاي ديگـه       ... بميريم
بيـزاري  ديگـه   ،  شـايد اونجـا تـوي دلهـا       ... بگيريم
  » ...ديگه ديواري نباشه، ميون پنجرهاشون... نباشه

و مطمئن هستم تا حاال پيش خودتون گفتـين چـرا     
از عشق هـم    « چرا   ،»  سير ميشن  آدما از آدما زود   «

  .» باور كن صدام رو باور كن« يا ،» دلگير ميشن
 ؟ از كدوماشـون براتـون بگـم      ،نتكم نيـس  

كـه  » نفـس «يـا   » كـوير « يـا    ،» مـن و تـو    «مثال  
 فاصـله  ،اگه حتي بين ما«. هميشه حرف دل ماست   

اگـه   دن،  براي يكي ش   ...، نفس منو بگير   هيه نفس 
ترانـه اي كـه   » ... نفـس منـو بگيـر     ،مرگ من بسه  

 وقتي كسي عاشق كسي باشه دركش ميكنه و حتي
وقتي اون عشقش بهش خيانت ميكنـه و بـا كـس            

 فقـط  ، حاضر نيست اونـو نفـرين كنـه     ،ديگه هست 
 ،ليبص طرحي از من بر ز،خوبِ ديروز و هنو«ميگه 

 با همـين    ،عرياني عشق  وقت ...روي تنپوشت بدوز  
 منـو يـادت     فقط» ... در حريق تن بسوز    ،طرح حقير 

باشه اون موقع كه اونو در آغوش گرفتي و گرمـاي           
ترانـه هـا     اينقدر ايقدر اين  . كني تنشو احساس مي  

براي ما ملموس هستد كه يه لحظه فكر ميكني كه       
حرف دلته و اون موقع هست كه اگه دلت شكـسته           

  . ..باشه اشكت جاري ميشه
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   !دوآليته، سكس و علي شريعتي
  نادره افشاري

  

  : سايت گويارفته ازبرگ   
http://khabarnameh.gooya.com/society/archives/006543.php 

  
كند كه از دو بخـش        اي دوگانه معرفي مي     هايش انسان را پديده     علي شريعتي در بسياري از نوشته و سخنراني       

در ديدگاه فلسفي شريعتي، بخشي از شخصيت انسان از لجن، گل بـدبو و             . تجانس و متضاد ساخته شده است     كامال نام 
در ديدگاه  . حماء مسنون است كه بخش شيطاني، دني، اين دنيايي، حقير، كثيف، لجن، حيواني و دچار روزمرگي اوست                

 خوشي، ساختن و استفاده از مواهب زندگي ي رفتارهاي انساني مردان و زنان كه كششي به سوي شادي، لذت،         او همه 
اش  هاي زنـدگي  ها و خوشي دارد، يكسره مذموم است و انسانِ تمام در اين ديدگاه كسي است كه هر چه بيشتر از لذت          

بخش ديگر شخصيت انسان به بيان شريعتي بخش الهي، عليـايي، روحـاني، خـدايي و                . شود  گيرد و دور مي     فاصله مي 
ي جنـسيِ حتـا شـرعي،          مثال رابطه  انسان ها در اين تعريف نيازهاي طبيعي      .  طبيعي زندگي اوست   هاي  گريزان از لذت  

ي اين ديـدگاه اساسـا شـادي، شـادخواري، لـذت بـردن از                 بر پايه . كثيف، پليد، فروكشنده، پائين آورنده و مبتذل است       
د و همگان به نوعي رياضت عارفانه و        شو  تر نفي مي    زندگي، همچنين سازندگي، كار و تالش براي زندگي بهتر و مرفه          

افراد يك امـت ـ از   «: نويسد او در كتاب امت و امامتش مي. شوند زندگي گريزي و به تعبير شريعتي تكامل دعوت مي
يك رهبري ) برابر(حال در  انديشند و ايماني يكسان دارند، و در عين  گونه مي هر رنگ و خون و خاك و نژاد ـ يك 

چون رئـيس جمهـور امريكـا يـا مـسئول             متعهد نيست كه هم   ) امام(رهبري امت   . هد دارند مشترك اجتماعي تع  
ها عمل كند، و تعهد ندارد كه تنها خوشي و شادي و              ي مشتري   ي شما و راديو مطابق ذوق و پسند و سليقه           برنامه

تكامل رهبـري كنـد؛     خواهد و متعهد است كه جامعه را به سوي            اش ببخشد؛ بلكه مي     برخورداري به افراد جامعه   
ي بيـست و شـش،        امت و امامت، علي شريعتي، مجموعه آثار شماره       (» .حتا اگر اين تكامل، به قيمت رنج افراد باشد        

  ) صص چهارصد و دو تا چهارصد و سه
 حق و حتا تضميني براي بـرآورده         گونه تئوريزه كرده است، هيچ      اي كه شريعتي آن را اين       در دستگاه حكومتي  

در چنـين   . شـود   ي چنين حكومتي در نظر گرفتـه نمـي          ها و رفاه شهروندان تحت سلطه       ا، تمايالت، خواست  شدن نيازه 
بينيم، امام، رهبـر و حـاكمِ در قـدرت، نـه تنهـا در                 ي آن را در ايران فعلي به چشم مي          اي كه ما نمونه     دستگاه عقيدتي 

يمت رنج شهروندان هم كه شده، ايـشان را بـه   اش اين است كه حتا به ق خدمت مردم نيست، كه اساسا هدف و وظيفه     
چنـين ديـدگاهي در     . تكاملي كذايي هدايت كند و هرگونه امكان رفاه، شادي، زندگي سالم و طبيعي را از مردم بگيـرد                 

، منفـور و    انسان هـا  ي طبيعي بين      در اين ديدگاه رابطه   . اولين قدم در كار ايجاد احساس گناه در ذهن شهروندان است          
اي شوم و مهوع نمايش داده         پديده انسان ها ي طبيعي و انساني زناشويي بين         شود؛ حتا رابطه    جن ارزيابي مي  كثيف و ل  

كه ناگزير از آنند، مجبورنـد خودشـان را بـشويند و            ] ![شود، به همين دليل هم شهروندان پس از ارتكاب اين جرم              مي
خارج شوند تا بتوانند رهرو راه تكامـل بـه تعريـف شـريعتي     ] ![پاكيزه كنند، چرا كه بايد بالفاصله از اين حالت حيواني      

هاي طبيعي را بدين گونـه مبتـذل و پـست جلـوه دادن، كـه                   و رابطه  انسان ها اين گونه ايجاد احساس گناه در       . بشوند
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اي    در كتـاب روانـشناسي تـوده       ويلهـم رايـش   . بـرد   آبخشور مذهبي مشخصي هم دارد، به نتايج جالبي هم راه مي          
براي كساني كه از لحاظ ميل جنسي « :اي شنيدني به اين گونه تعريف از انسان و آموزش و تربيت دارد     سم اشاره فاشي

شوند و دچار پرخاشگري و احساس حقارت هستند، اين معضالت در دراز مدت تنها وقتي قابل تحمل                   ارضاء نمي 
. ديگران منتقل و نـسبت داده شـود  شود كه خشم فروخورده، به خارج هدايت شده و علت حقارت شخص به    مي

هـاي    در نهايـت ظهـور شخـصيت      ] محروميت جنسي و احساس گناه و حقارت در اين رابطه         [ي اين عمل      نتيجه
دهند، تا خود را بـزرگ        تطابق مي ] يا رهبر و امام از ديدگاه شريعتي      [مطيعي است كه هويت خود را با مرد بزرگ          

اقليتهاي اجتماعي (خود را بر سر مقصرين مشخصي ] ي  مالي شدهسركوب شده و لجن[ي  احساس كنند و عقده  
 مذهبي در تعليم و تربيـت و رفتـار           هاي نقل از كتاب ردپاي سنت    (» .خالي كنند ] و به ويژه زنان   [و دشمنان خارجي    

  )جنسي در ايران، دكتر اكبر محمودي، ص هفتاد و سه
كند كه در خدمت رهبـر و مـرد     افرادي ارزيابي ميي ضربت و انصار حزب اهللا راگروه هادكتر محمودي خود    

ام را نيز     ي شخصي   ي درست دكتر محمودي تجربه      من در اينجا به نظريه    . شوند  بزرگ، با همين ديدگاه سربازگيري مي     
كنم كه رهبري اين سازمان براي اين كه بتواند از نيروهـايش افـرادي فـدايي و جـان                     در سازمان مجاهدين اضافه مي    

هـا و     هاي اين افراد را متالشي كرد تا امكان سربازگيري از ميان ايشان با اين عقده                ازد، اساسا تمامي خانواده   بركف بس 
هاشان تا آخـرين نفـر و آخـرين نفـس             هاي مشخص جنسي را داشته باشد و در نهايت بتواند روي فداكاري             محروميت

  . گزاري كند براي به قدرت رسيدنش سرمايه
شـكل و   ي بـي  هاي سازماني، امت هميشه در صحنه و تـوده  نسان تنها يك عنصر از تودهدر چنين ديدگاهي ا   

آيد و  خاصيتي است كه تنها براي به قدرت رساندن و يا در قدرت نگه داشتن رهبران و امامان و پيشوايان به كار مي بي
نصار حزب اهللا تنها تا جائي اسـت        ارزش اين سربازان و مجاهدان و ا      . شود  بالفاصله هم پس از مصرف دور انداخته مي       

  . كه در خدمت قدرت حاكم و مرد بزرگ و رهبر فاشيست و امام امت باشند و نه بيشتر
 را لجن، پليـد، كثيـف و مبتـذل    انسان هاهاي طبيعي  اما نگاه ديگري هم به انسان هست كه نه تنها خواست       

ساني و طبيعي، براي زنـدگي بهتـر، شـادي، شـادكامي،            هاي ان   كند، كه با به رسميت شناختن اين خواست         ارزيابي نمي 
. در چنين دستگاهي ديگر رهبر يا امام و پيشوايي وجـود نـدارد            . كند  برخورداري و رفاه بيشتر شهروندان تالش هم مي       

گيرنـد، اساسـا تمـام        آناني هم كه مدتي سكان قدرت را بر اساس انتخاب و خواست خـود شـهروندان بـر عهـده مـي                     
ها برنـده     كنند كه سطح زندگي شهروندان را باالتر و باالتر ببرند، تا بتوانند در راي گيري                مصروف اين مي  تالششان را   

اي بين احزاب سياسي هميشه درگير است و هركه از ماليات كمتر، كـار بيـشتر، آمـوزش بهتـر،                      درواقع مسابقه . بشوند
  . تري داردتر سخن بگويند، امكان پيروزي بيش  تر و همگاني بهداشت مدرن

شود،   با هم مذموم، كثيف، لجن و مبتذل ارزيابي نميانسان هاي طبيعي و قانوني  در اين ديدگاه نه تنها رابطه     
 بـا   انسان ها كند و اساسا برايش مهم نيست كه          اي نمي   ي زندگي خصوصي افراد نيز مداخله       بلكه حكومت حتا در شيوه    

گيرنـد، برخـي بـر اسـاس       شان را جـشن مـي    و در اماكن مذهبي همسري   اند  برخي مذهبي . اي دارند   هم چگونه مراوده  
بندند و برخي هم بدون هيچگونه كاغذي ـ چه مذهبي و چه عرفي ـ بر اساس    ها پيمان مي قوانين عرفي در شهرداري

 فرزندان شود، قوانيني هم كه بر اساس اين نوع تعريف منسجم از انسان نوشته مي. كنند عشق و تعهد با هم زندگي مي
ي اين    شناسد و امكانات آموزشي، تربيتي، بهداشتي و تفريحي براي همه           ها را داراي حقوق برابر مي       ي اين خانواده    همه
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در واقع در چنين ديدگاهي نيازهاي طبيعي و انساني شهروندان نه تنها كثيف و پليـد  . كند كودكان را يكسان برآورد مي 
شناسـند و     اش به رسميت مي     هاي طبيعي و انساني     ين گونه انسان را با تمام خواست      نيست، بلكه قانون و قانونگزاران ا     

اما در ديـدگاه مـشخص مـذهبي علـي شـريعتي انـسان در تمـام                 . كنند  اش تالش مي    براي شادي و رفاه و خوشبختي     
ني از عقـب افتـادن از       ي وحشت از گناه و نگرا       شود و مانند اسبي از دو سو با دو تازيانه           اش از دو سو كشيده مي       زندگي

. اش، تحـت فـشار مـستمر قـرار دارد           ها و تمايالت طبيعي و انساني       كاروان تكامل و بهشت، همچنين نيازها و خواست       
ترين صورتش پرخاشگر، دو رو، رياكار و متظاهر است و اگر در خلوت هـم هـزار كـار ديگـر          چنين فردي در خوشبينانه   

انـدازد، ايـشان را در    گذارد، در برابر زنها سرش را پـائين مـي   بر ديگران ريش ميكند ـ كه البته حق اوست ـ در برا   مي
خواهد، هرچند كه در بخش انساني وجودش زيبـايي را دوسـت دارد، ولـي بـراي                   پوشش و دربسته و در كفن سياه مي       

  در ايـران و در دسـتگاه  حجاب اجباري در حكومت اسالمي  . ورزد  گريز از آن احساس گناه، با زيبايي و زيبايان عناد مي          
شـان فاصـله      بايد پوشيده باشند تا مردان بتوانند از بخش لجـن وجـودي             زنان مي . مذهبي اسالم چنين مكانيسمي دارد    

البته اين گونه نگاه به انسان تقسيم شده از نظر من تنهـا مربـوط               . تر شوند   شان نزديك   بگيرند و به بخش مثال روحاني     
   !!شوند ين ديدگاه زنان تنها عنصر سكس و شهوت و بدكارگي و گناه ارزيابي ميبه مردان است، چرا كه در ا

ي شهروندان به چگونگي      در حكومتي با اين ديدگاه، متوليان و سربازان اين حكومت و اين مذهب و حتا همه               
عي و قانوني در   ي جنسي شر    وقتي يك رابطه  ] !؟به چه كاري كار ندارند    [ي شهروندان كار دارند       هاي جنسي همه    رابطه

انـسان  اين تعريف، اين همه كثيف و پليد و عفن و آلوده ارزيابي شود، مشخص است كه جز ميدان سنگسار در انتظـار             
ي حاكم بـر جامعـه و روشـنفكران چنـين           سنت ها دهند و برخالف      يي نيست كه به اين تعريف از انسان تن در نمي          ها

گزيننـد؛ بـا ايـن پرانتـز كـه در چنـين         شان را خـود برمـي       ، همراه زندگي  اي و البته حكومت ناشي از اين ديدگاه         جامعه
تر است و اولين پيامـد چنـين ديـدگاهي فـروش              ديدگاهي كه سرنوشت مردانش چنين فجيع است، وضع زنانش فجيع         

 و خواهند و نه خواسـت و تمايـل زنـان        زنان و دختران جوان از سوي پدران و سرپرستانشان به آناني است كه خود مي              
دختران؛ چرا كه حتا اين دختران و زنان نيز به قول شريعتي نبايد در انتظار خوشي و شادي باشـند، و همگـي بايـد در                          

ـ حتا به قيمت رنجـشان  ] ! [انسان ها راستاي خواست رهبر و امام و ولي و سرپرست و بر اساس خواست اين صاحبان                
 كه ارتبـاط مشخـصي بـا    انسان هاها و نيازهاي  ها و خواست    طه آيا در چنين ديدگاهي براي راب      !ـ دست به دست شوند    

   !؟دهند يي است كه به اين قواعد تن در نميانسان هاشادي و خوشي دارد، جز ميدان سنگسار در انتظار 
اي بي هـيچ گنـاهي و بـي هـيچ گونـه حـق        هاي انساني هاي به دنيا آمده از چنين انتخاب  جالب اين كه بچه   

در واقع اين ديدگاه با اين نوع نگرش        . ي تاسف بار حرام زاده هستند        هميشه محكوم به شنيدن واژه     انتخابي، هميشه و  
كنيد با پيروي از ديدگاه       تصور مي . كند  كاري تربيت مي    ، از همان آغاز اين كودكان را براي بزهكاري و خالف            به انسان 

كشتار و شهيد شدن و در نهايت به بخش الهـي و            يي تروريست كه هميشه در پي خرابكاري و         انسان ها شريعتي، بجز   
   !؟تواند در انتظار شهرونداني با تعريفي ديگر هم باشد شان پيوستن باشد، جامعه و جهان مي عليايي

ي روشـنفكراني     ترين وظيفـه    تر از اساسي    تر و هرچه انساني     ها هرچه ظريف      به هر صورت شناختن اين ديدگاه     
ها شكافته نشود، ما همچنان دچـار ايـن        تا اين ديدگاه  . ها و تمايالتش دارند     سان و خواست  اي از ان    است كه تعريف تازه   

تـا نگاهمـان را بـه زنـدگي و بـه انـسان تغييـر نـدهيم،                  . گونه ديكتاتورها، امامان و پيشوايانِ خود ساخته خواهيم بود        
  .سرنوشتي بهتر از اين كه دچارش هستيم، در انتظارمان نخواهد بود
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    ماها با نماينده سازمانگفتگوي
   مالزي»زنان مسلمان فمينيست«

  

  خواهران در اسالمگروه 
Sisters in Islam 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ      . با تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار ما گذاشته ايد           : ماها  خـود را بـراي      اقبل از هر چيـز لطف
  . خوانندگان ماها معرفي كنيد

من . يد مرا توني بناميد   مي توان ولي براي اختصار، شما     .  هستم )قاسم (زيتون محمد كاسيم  من  : زيتون
ان جي  (ي غير دولتي    سازمان ها  سال اخير در تعداد زيادي از        18در سن بيست سالگي به فعاليت جذب شدم و در اين            

/  عرصـه جنـدر    در كه در عرصه عدالت اجتماعي كار مي كنند، فعاليت داشته ام، از جمله در ان جـي او هـايي كـه                     ) او
مـن  . فعاليت داشته ام   ... زنان و سياست، مخالفان تبعيض، مديريت درست و        ،جنسيت و سكسواليته، حقوق بشر، اسالم     

  : هاشار
و بقيـه  )  شـيعه ياقليت بـسيار كـوچك  البته همراه با ( مسلمان سني مذهب  كشور مالزي  درصد مردم    60

داراي دو نوع قـانون  اين كشور  ه همين دليل     ب  و ن هستند پيرو مذاهب مسيحي، بودايي، هندو و ديگر اديا       
همين باعـث شـده     .  و ديگري براي غير مسلمانان     ،مربوط به امور خانوده مي باشد، يكي براي مسلمانان        

كه زنان مسلمان مالزي نسبت به ديگر زنان اين كشور كه تابع اديان ديگرند، از حقوق كمتري برخوردار                  
  . همسري مردان، پوشش اسالمي و غيرهباشند؛ از جمله در مورد طالق، چند 

همـه تعـدادي از گـروه هـاي           بـا ايـن    ،تغيير جنسيت و همينطور همجنسگرايي در مالزي ممنوع اسـت         
بحث هاي نوانديشي ديني، فمينسيم اسالمي و سـكوالر،         . همجنسگرايان در اين كشور فعاليت مي كنند      

اخيـرآ محمـد خـاتمي هـم از         . نيـز رايـج اسـت     كه در كشور ما جريان دارد، در مالزي         ... جامعه مدني و  
و . گروه هاي مختلف زنان در مـالزي فعاليـت دارنـد          . عمل آورد ه  كواالالمپور پايتخت آن كشور ديداري ب     

كه خود را فمينيست مسلمان معرفي مي كنـد، عـالوه بـر             » خواهران در اسالم  «يكي از اين گروه ها بنام       
دگاني از طرف دولت ايران، گروه هاي غير دولتي و چند كارشـناس  انجام مالقاتي با خاتمي، ميزبان نماين     

هاي زنان ايراني روابط نزديكي با گروه هاي فعال زنان مالزي از جملـه گـروه                 وهربعضي از گ  . ايراني بود 
گـروه مـسلمان    . ها و نشست هاي همديگر شركت مي كننـد          دارند و در كنفرانس    »خواهران در اسالم  «

بر خالف گروه هاي زنان ايراني، با گـروه هـاي همجنـسگرا در مـالزي                ،  »ر اسالم خواهران د «فمينيست  
  . روابط نزديكي دارد

در ضمن، براي آشـنايي بيـشتر بـا ايـن گـروه،  . با هم پاي صحبت يكي از فعاالن اين گروه مي نشينيم          
 http://www.sistersinislam.org.my:               مي توانيد به وبسايت رسمي ايشان مراجعه كنيد
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كشور فدرال مالزي با بيش از بيست ميليـون نفـر جمعيـت در              
داراي ايـن كـشور     .  است قمست جنوب شرقي آسيا واقع شده     

  . سيستم حكومتي پادشاهي مشروطه است
 اگوسـت   31 و در    ، مستعمره بريتانيا بـود    1957تا سال   زي  مال

 45 و   ، شهر نشين   آن  درصد جمعيت  55.  استقالل يافت  1957
 89 درصـد زنـان و       79. در روستاها زندگي مي كنند    بقيه  درصد  

زبان رسمي آن زبان مـالزي      . باسوادنداين كشور   درصد مردان   
 مسلمان   درصد مردم آن   60. مي باشد ) معروف به بهاس ماليو   (

و بقيـه پيـرو     ) اقليت بسيار كوچك شيعه هم دارد     (سني مذهب   
  .مذاهب مسيحي، بودايي، هندو و ديگر اديان هستند

 به عنوان مربوط به حقوق زنان، خود را       ) برنامه( در دهمين انتخابات فدرالي مالزي، با پالتفرم         1999همچنين در سال    
زندگي در جهاني كـه     . به عدالت، آزادي و برابري معتقدم      من از ته قلب   . كردميك كانديد مستقل نماينده زنان معرفي       

همچنين نمي تـوانم ايـن را       . در آن يكي حقوق بيشتري دارد و حق ديگري را انكار مي كند براي من عذاب آور است                 
در جلـب مـن بـه    مادرم تا حـدود زيـادي   . تحمل كنم كه كسي بخواهد مرا از حقوق طبيعي و انساني ام محروم نمايد         

ش مرا اين كار و با ،چرا كه هميشه از من مي پرسد كه فالن كار يا حركت عادالنه بوده يا نه. فعاليت تاثير داشته است
  . وادار كرده كه اعتقادات و باورهاي خودم را مورد سئوال و پرسش قرار دهم

  
ممكـن اسـت   .  مي كنيد همكاري(Sisters in Islam)» خواهران در اسالم« گروه باشما  : ماها

  ؟ و اهداف آن توضيح دهيدفعاليت هادرباره اين گروه، 
 سال پيش از تجمـع تعـدادي از زنـاني           18 يعني حدود    1988در سال    ،»خواهران در اسالم  « ، گروه ما  :توني

بـراي   شكل گرفت كه با قرائتي از اسالم مبتني بر برتري جنس مرد نسبت به جنس زن و تفسير و ترجمه متون ديني                     
ما در  . موجه جلوه دادن چنين قرائتي مخالف بودند      

اين گروه احساس مي كنـيم و اعتقـاد داريـم كـه        
ادامه حق كشي نسبت به زنان ناشي از ترجمـه و           
 ،تفسير نادرست از متون ديني از جمله قرآن است        

كه باعث شده كسي صداي ما زنان را نشنود و بي        
 هاي زندگي   نبيند و تجارب و واقعيت     حقوقي ما را  

اين بي عـدالتي نـسبت بـه        . ما ناديده گرفته شود   
همه . زنان در واقع هسته اصلي مرد ساالري است       

خـواهران  «اين حق كشي ها، شكل گيري گـروه         
يعني ما با قرائـت يـك       . را ممكن كرد  » در اسالم 

هـدف مـا آگـاهي      . جانبه مردانه از قرآن مخالفيم    
 و تفسيري   رساني در اين باره است كه بايد قرائت       

واقعي و غير جانبدارانه از اصـول و تعـاليم واقعـي            
يعنـي نـشان دادن همـان       . اسالم صـورت بگيـرد    

پرنسيب هاي اسالمي كه در خدمت برابري زن و         
از اين طريـق ايجـاد جامعـه        سپس  مرد هستند و    

 را  انـسان هـا    كه عدالت اجتمـاعي و برابـري         ؛اي
ارزش انساني افـراد در      ر كردن راه براي آزادي و احترام به       اپذيرد و همو   يك اصل مي     به عنوان فارغ از جنسيت اشان،     

زنـان و تĤكيـد بـر قـوانين و           بر اين اساس فعاليت ما تنها شامل مبارزه براي عدالت جنسيتي          . يك حكومت دمكراتيك  
فتـه و   هـاي مختلـف امكـان بـروز يا          بلكه براي ايجاد فضاي عمومي كـه در آن گفتمـان           ،ساختارهاي ضد زن نيست   

  .  مي كنيمتالش نيز گسترده شوند
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اعتقاد داريم كه ادامه حق كشي نسبت به زنان ناشي از ترجمه و ما 
 كه باعث شده ،از متون ديني از جمله قرآن استتفسير نادرست 

نبيند و تجارب و  كسي صداي ما زنان را نشنود و بي حقوقي ما را
اين بي عدالتي نسبت به . واقعيت هاي زندگي ما ناديده گرفته شود

ما با قرائت يك جانبه . زنان در واقع هسته اصلي مرد ساالري است
هي رساني در اين باره است هدف ما آگا. مردانه از قرآن مخالفيم

كه بايد قرائت و تفسيري واقعي و غير جانبدارانه از اصول و تعاليم 
  .واقعي اسالم صورت بگيرد

 در شرايطي كه اسالم چنان نقش مسلطي در شكل دهي و تنظيم روابط و زندگي ما دارد، كسي نمي تواند و                     
. حق ندارد كه فقط و تنها يك تفسير و قرائت از اسالم را جايز دانسته و تفسير متون ديني را حق انحصاري خود بداند                       

  . اري كردن قرائت ديني، زندگي زنان هرگز شكوفا نخواهد شدچرا كه در حالت انحص
  

تان مالزي،  زه از اسالم تا چه حدودي در كشور       ي گروه شما و ارائه قرائت هاي تا       فعاليت ها : ماها
  ؟تحمل مي شود
مثل هر مورد ديگري، وقتي شما نيروي حاكم، گفتمـان مـسلط و سـاختارهاي موجـود را بـه چـالش                       :توني

فعاليت گروه ما هميشه توسط حزب اسالمي، ديگر فعاالن   . دي موافق و تعدادي هم مخالف خواهيد داشت       بكشيد، تعدا 
مسلمان، حكومـت و آن دسـته       
از وسايل ارتباط جمعي كـه بـا        

تا حـدودي   گفتمان ما مخالفند،  
ــز، « ــدال آمي ــو و   ج ــتيزه ج س

معرفـي شـده و     » آشوب گرانـه  
آنهـا  . آنها را محكوم كرده انـد     

ا مـورد سـئوال قـرار       اعتبار ما ر  
داده و ما را متهم مي كنند كـه         
از مسير اسـالم و ديـن خـارج         

نه تنها تفاسـير مـا از       . شده ايم 
اســالم را رد مــي كننــد بلكــه 
استناد به اين فاكت تاريخي كه     

هـاي   هميشه از اسالم قرائـت    
ــاوتي وجــود داشــته را  ــه متف ب

هر فعاليتي و هر قرائتي كه مـا در مخالفـت بـا بـي                هر كاري، . تعبير مي كنند  » رو در روي اسالم قرار گرفتن     « عنوان
.  اعتبار ما را مورد سئوال قرار مي دهنـد         ا آنها فور  ،عدالتي، در جهت مساوات و برابري و بر عليه تبعيض ارائه مي دهيم            

ه و مـا را     بعضي ها حتي فراتر از اين رفته خواستار اين مي شوند كه حكومت فعاليـت مـا را غيـر قـانوني اعـالم كـرد                         
در واقع همين حاال كه من دارم به اين سئواالت شما جواب مي دهم يكـي از همكـاران مـا، در دادگـاه                        . اكمه كند حم

نمي دانيم و باعث تشويش اذهـان زنـان مـي            ما اسالم و قانون شريعت را         مبني بر اينكه   يبه اتهامات در آنجا   است و   
 مي كنم كه گروه ما بايد خيلي قدرت داشته باشد و مسئولين حكومتي         من اينطور به قضيه نگاه    . شويم، جواب مي دهد   

  . حساب مي آورند و به همين دليل هم مي خواهند صداي ما را خاموش كننده ما را تهديدي جدي براي خود ب
خشن، بـي منطـق و تلـخ      ديني ضعيف،به عنوان  در اذهان مردمرا برخورد مخالفان ما، متاسفانه اسالمشيوه  

  . مي اندازدجارا ندارد،  زن مجادالت ديني را برنمي تابد و توان و قدرت تحمل بحث ها و نظرات دينيكه و
را را هم نبايد فراموش كنيم كه ما در محيط و شرايطي فعاليت مـي كنـيم كـه ادعـا مـي شـود محـيط                            اين
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براي خيلي ها » مسلمان فمينيست«من متوجه هستم كه اصطالح 
تعجب آور است اما براي من تناقضي را تفسير مي كند به اين 

خود بخود يعني » مسلمان بودن«عتقاد داري كه  تو ا؛شكل كه
 و بر همين ،اعتقاد به مادون بودن زن و كهتري او نسبت به مرد

اساس مسلمان بودن و در عين حال فمينيست بودن با هم 
 استناد به اسالم و عمل به آن به شكلي كه امسلم. تجانسي ندارند

مردم جهان امروز در جهان مي بينيم، چنين تصوري را در اذهان 
ايجاد كرده است و خيلي ها اسالم را ديني خشمگين و تنبيه كننده 

 اسالمي كه من به آن اعتقاد دارم بر اساس اصول ، امامي دانند
  .دور از تبعيض بنا شده استهعدالت، برابري، آزادي و ب

ي را از آزادي تشكل يابي و حق ابـراز           اما با انواع و اقسام قوانين و دستورات سركوبگرانه، مردم مالز           ،دمكراتيكي است 
ي اجتماعي كه خواهان متشكل شدن هستند، اقدام كرده         گروه ها دستگاه دولتي هميشه بر عليه      . نظر محروم كرده اند   

 فعالين جمـع    دربارهو از طرف ديگر بخش مخصوصي در اداره پليس و نيروي انتظامي هست كه مخفيانه اطالعاتي را                  
  . وز مبادا بر عليه آنها وارد عمل شوندآوري مي كند تا در ر

هاي بزرگي برداشته و تا اينجا هم دستاوردهاي خوبي داشته ايم و گرنه آنهـا كـاري                  من فكر مي كنم ما گام     
مـا در   . اما چه بخواهند و چه نخواهند يك مسئله حتمي است؛ آنهـا نمـي تواننـد مـا را ناديـده بگيرنـد                      . به ما نداشتند  

 كه در مخالفت با اضافه كردن بند ها و مواردي بـسيار             ،بارزاتي خود به همراه ديگر گروه هاي زنان       جديدترين كارزار م  
 مـا حمايـت   .  باعث خشم آنها شـده اسـت        اين انجام داديم، بسيار موفق بوديم و     » قانون اسالمي خانواده  «ناعادالنه به   

لمان، در سطوح مختلف جامعه دريافت مـي    هاي بسيار وسيعي از طرف زنان و حتي مردان، هم مسلمان و هم غير مس              
 اين سئوال را مطرح كرد كه اگر ما زنان حق مشاركت در بحث ها و مـسائل مختلـف اجتمـاعي را دارا              مي توان . كنيم

 كجاي اسالم گفته شده كه فقط مردان حق تفسير ؟هستيم، پس چرا نبايد در عرصه ديني حق اظهار نظر داشته باشيم  
  ؟ا دارنداصول ديني و قرآن ر

  
 واقعĤ گروه شما اين عقيده را دارد كه اسالم ديني است كـه              ؟ يعني چه  ؟مسلمان فمينيست : ماها

د برابـري را بـراي      مي توان 
زنــان بــه ارمغــان آورد، در 
حالي كه بسياري از رهبران     
ديني ادعا مي كنند كـه بـر        
طبق اسالم مـردان حقـوق      

   ؟بيشتري از زنان دارند
 مــن متوجــه :تــوني

مـسلمان  « كه اصـطالح    هستم
ــي هــا » فمينيــست ــراي خيل ب

 بـراي مـن    تعجب آور است اما   
تناقضي را تفسير مي كنـد بـه        
اين شكل كه تـو اعتقـاد داري        

 و بر همين اساس مسلمان      ،خود بخود يعني اعتقاد به مادون بودن زن و كهتري او نسبت به مرد             » مسلمان بودن «كه  
استناد به اسالم و عمل به آن به شكلي كه امروز در  امسلم. تجانسي ندارندبودن و در عين حال فمينيست بودن با هم         

جهان مي بينيم، چنين تصوري را در اذهان مردم جهان ايجاد كرده است و خيلي ها اسالم را ديني خشمگين و تنبيـه                       
ور از تبعـيض بنـا شـده        اسالمي كه من به آن اعتقاد دارم بر اساس اصول عدالت، برابري، آزادي و بد              . كننده مي دانند  

لذا كنار گذاشتن آن بخش از ساختارها و اصول سركوب كننده و خشن از جمله بي عدالتي نسبت به زنان بسيار                     . است
اصول دين متناقض و بـي ربـط         ،من به چيزي كمتر از اين رضايت نمي دهم چرا كه در غير اينصورت             . ضروري است 
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 ديـن و اصـول اعتقـادي خـودم نمـي       به عنوان ل متناقض و بي ربط را        سيستمي از اصو   ا،جلوه مي نمايند ومن شخص    
  . پذيرم

 بيهوده مـي دانـم و       ر نمي برم چرا كه نامگذاري را كال       كاه  را زياد ب  » مسلمان فمينيست «من خودم اصطالح    
ز هستم، ابتدا سعي مي كنم برداشت و فهـم خـودم ا           » مسلمان فمينيست «هر وقت از من سئوال شده كه آيا من يك           

.  چرا كه يك آري يا خير ساده به چنين سئوالي، آنطور كه بايد و شايد مسائل را روشـن نمـي كنـد                ،مسئله را بيان كنم   
و با توجه به مفهوم سئوال و پاسخي كه          استفاده كرده » مسلمان فمينيست «و هم از واژه     » فمينيست«من هم از واژه     

  . عمال مي كنميكي از اين دو واژه را است به آن بدهم، مي خواهم
در واقع به معناي رد كردن سركوب و بي عـدالتي هـايي اسـت      » مسلمان فمينيست «دفاع از واژه و اصطالح      

اتخاذ چنين موضعي گاهي بسيار قدرتمند است و زنان زيادي با اسـتفاده             . كه تحت نام و لواي اسالم صورت مي گيرد        
. عـدالتي بايـستند   و در مقابـل ظلـم و بـي     در خود تقويت كـرده از همين شيوه توانسته اند نيروي مقابله با سركوب را   

مسلمĤ محافظه كاران مذهبي زيادي پيدا مي شوند كه چنين رهيافتي به مـسائل را حمـل بـر تـسليم شـدن در برابـر                          
و رقيق كردن اسالم معرفي مي كنند، و در مقابل اينها، فمينيست هاي سكوالر هم ادعا » ايدئولوژي و فرهنگ غربي«

 ضد زن   ااست كه ذات  ) ديني( چپاندن زنان در سيستمي از اصول اعتقادي         به معناي  ؛»مسلمان فمينيست «مي كنند كه    
  . و ناعادالنه است

تو درست مي گويي، بسياري از مسلمانان، رهبران مذهبي مسلمان و وكالي ديني هستند كه بر ايـن ادعـاي              
امـا بـدتر از آن، اينكـه صـداهاي محافظـه كـار              .  مرد داده است   دردسر ساز تاكيد مي كنند كه اسالم حق بيشتري به         

صورت يـك   ه  توانسته اند با انحصاري كردن فضاي اجتماعي و سياسي، تفكرات و برداشتهاي عدالت ستيزانه خود را ب                
ه و بـدين وسـيل    به مردم قالب كنند»تنها راه درست و حقيقت اسالم«سيستم مسلط و حاكم در آورده، آن را در شكل       

اما . اسالم را به وسيله اي براي رد پلوراليسم سياسي، فرهنگي و اجتماعي، و در جهت حفظ منافع خود، بكار گرفته اند                    
جاي بسي خوشحالي است كه روز بروز بر تعداد افراد و گروه ها و حتي افراد مذهبي كه با سيـستم سياسـي و ارزشـي                          

سيستم و قوانيني را بپذيريم كه فاقد عقالنيت اند و با زندگي امروزي     حاكم در مي افتند و مي گويند كه ما نمي توانيم            
اگر ما دلسوز اسالم هستيم بايد به گذشته، حال و آينده توجه كنيم و قرائتي از دين ارائه دهيم كه                    . ما همخواني ندارند  

در اين خـصوص بگـوش      همانطور كه گفتم هر روز صداهاي بيشتري        . با شرايط تاريخي هر دوره مطابقت داشته باشد       
  . مي رسند و اين مايه دلگرمي است

  
ي سـكوالر در مـالزي هـم        فمينيست ها آيا شما با    » مسلمان فمينيست « يگ گروه    به عنوان : ماها

  ؟همكاري داريد
با گروه هاي زيادي كه در عرصه مسائل زنان، حقوق بشر، دمكراتيزه             ما در موراد مختلف   . صد در صد  : توني

مـدافعين آزادي بيـان و       گروه هاي خواستار لغو قوانين خشن و سركوبگر،        ختلف جامعه و سياست،   كردن عرصه هاي م   
  . فعاليت دارند، همكاري داريم ديگر حقوق گروه هاي اجتماعي به حاشيه رانده شده

   مـورد مهمـي   11كـه شـامل     » برنامه براي تغييرات  «: راه افتاد تحت عنوان   ه  براي مثال، در مالزي كارزاري ب     
مي شد كه براي دسترسي به برابري جنسي و ايجاد زمينه هاي رشد زنان و مردان در مالزي، بايستي تغييراتي در آنهـا     
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از چگونگي پوشش گرفته تا 
بروز احساس، تا اختيار 

داشتن ورود به يك رابطه و 
وع رابطه، تا كنترل آن، تا ن

تصميم درباره بچه دار شدن 
 همه و همه عرصه هاي ،...و

زندگي زنان هستند، عرصه 
هايي كه در مركز مشاجرات و 

    . د هستنتفاسير متفاوت
 رم ها، دگم ها و قضاوتوتوسط نارزش هاي مردساالر كه 

هاي يك جانبه فرهنگي پا بر جا نگه داشته شده اند، حق 
زن در كنترل بر بدن و جنسيت خود را انكار مي كنند تا 

  .خشونت بر عليه زنان را موجه جلوه دهند

گـروه  ي زنان سكوالر،    گروه ها  تعداد زيادي از ديگر      وگروه ما   متشكل از   ائتالف گسترده اي     ،در اين كارزار  . داده شود 
  . از آن اعالم حمايت و پشتيباني كردند ن غير دولتي ديگر هم سازما65 گرفت كه شكل ي حقوق بشري و ديگرانها

و حقوق بشر كار مـي كنـد،         ما در چارچوب اسالم    ي ديگر در مالزي، متوجه اين هستند كه چرا گروه         گروه ها 
 اسـالم و    دربـاره هربحث و گفتگـويي     . به اين دليل كه شرايط سياسي و اجتماعي محيط اينجا را خوب درك مي كنند              

ي متعـصب دينـي     گروه ها موجود در كشور و       اسالمي -قوانين ديني در فضاي رسمي در انحصار دو حزب مالي         تفسير  
مي باشد كه براي هر چه بسته تر كردن فضا و تطبيق قوانين و جامعه با شريعت خشكي كه آنها از اسالم قبول دارند،                        

 بلكـه   ،ات حقوقي بين زنان و مردان بيشتر خواهد شـد         اگر اينها موفق شوند، نه تنها اختالف      . با هم در رقابت مي باشند     
ها و وكال هم جرائـت       حدي جدي است كه حتي دادگاه     ه  مسئله ب . روابط زن و مرد را هم تحت شعاع قرار خواهند داد          

در چنين شرايطي، تالش . خود نمي دهنده زير سئوال بردن قوانين شريعت منتج از تفاسير محافظه كارانه از اسالم را ب
 هر چند كه محافظـه كـاران بـا          ،مي بسيار مهم است   راي تاثير گذاري و ارائه قرائتي نوين از اسالم، در چارچوب اسال           ب

  . انواع ترفندها ما را فاقد صالحيت ورود به اينگونه مباحث مي دانند
  

به همه عرصه هاي زنـدگي زنـان از جملـه سـكس و               ،»خواهران در اسالم  « ،آيا گروه شما  : ماها
  ؟ زنان هم مي پردازدجنسيت

از . فكر مي كنم پرداختن به همه عرصه هاي زندگي زنان بدون توجه به جنسيت زنان ناممكن اسـت                 : توني
 دربارهتا تصميم  چگونگي پوشش گرفته تا بروز احساس، تا اختيار داشتن ورود به يك رابطه و كنترل آن، تا نوع رابطه،

همه و همـه عرصـه       ،...بچه دار شدن و   
 زندگي زنان هستند، عرصه هـايي       هاي

 كه در مركز مشاجرات و تفاسير متفاوت      
ي مردساالر كه توسط    ارزش ها . دهستن

هـاي يـك     رم ها، دگم ها و قـضاوت      ون
جانبه فرهنگي پا بر جا نگه داشته شـده         
اند، حق زن در كنترل بر بدن و جنسيت         
خود را انكار مي كنند تا خشونت بر عليه      

بــه  توجــه. هنــدزنــان را موجــه جلــوه د
هاي نـاظر بـر زنـدگي زنـان،          مكانيسم

كنترل آنها بر بدن و جنسيت خـويش و         
تنظيم روابط زنان، بسيار ضروري اسـت       
چرا كـه مـا را در درك و فهـم توقعـات       
جامعه از زنان، رفتار و گفتـار و حركـات          
آنان، ياري مي دهـد و چـشم هـا را بـر             

امروز در هر خـشونتي كـه       . ط به هويت، جنسيت و سنت ها باز مي كند         مسلط مربو  هاي ناعادالنه  ساختارها و گفتمان  
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تبعيض نسبت به افراد با گرايش جنسي و 
عمل جنسي اي كه ضرري به كسي نمي زند 

دولت نبايد ... نادرست است و بايد لغو شود
روابط جنسي انسان هاي بالغ كه بر اساس 

نياز و گرايش خود دست به انتخاب مي زنند 
بعيض قرار دهد و تنوع را مورد تهديد و ت

گرايشات جنسي تا زماني كه ضرري به 
. كسي نمي زنند بايد مورد احترام قرار بگيرد

تحمل، مدارا و احترام نسبت به زنان و 
مرداني كه نوع ديگري از زندگي خصوصي را 
انتخاب مي كنند بايد مورد حمايت و تشويق 

نبايستي مورد " دگر باش"افراد . قرار گيرد
  . بي مهري قرار گيرندخشونت و

ره بين قرار مي گيرد تا ريشه هاي خشونت را در           ذبر عليه هر زني روا مي شود، قبل از هر چيز رفتار و حركات آن زير                 
يت زنان يكي   بر همين اساس صحبت از جنس     . رفتار خود آن زن جستجو كنند و او را عامل بدبختي خود معرفي نمايند             

  . ين و اساسي ترين بخش فعاليت هر گروهي است كه ادعاي مبارزه براي حقوق زنان را داردمهم تراز 
  

كه تو عضو آن هستي، از حقـوق زنـان در كنتـرل جـسم و                » خواهران در اسالم  «اگر گروه   : ماها
  ؟م دفاع مي كنيدجنسيت خود دفاع مي كند، آيا اين بدان معنا است كه شما از حقوق زنان لزبين ه

         زمـان مـي بـرد تـا مـسائل حقـوقي همجنـسگرايان و                ،در عرصه بحـث هـاي مربـوط بـه جنـسيت           : توني
 در يك عرصه بسته و مسكوت        اما وقتي كه در مالزي مسائل جنسي كال        ،هم جايگاه خود را بيابند     ها ترانس سكشوال 

عالوه بر آن در بسياري از جوامع چنـين         .  كار آساني نيست   در نگه داشته شده باشد، پرداختن به مسائل همجنسگرايان        
در طـرح   ) هـا -ان جـي او   (ي غيـر دولتـي      سازمان ها بسياري از   . بحثي باعث ايجاد حس ناخوشايند و بدبيني مي شود        

 ؛ همزمان ايجـاد مـي كنـد       به طور دو مشكل را     مسائل همجنسگرايان از زوايه اچ آي وي برخورد كرده اند كه همين،           
همـه همجنـسگرايان     ينكه اينطور تبليغ مي شود كه     اول ا 

ديگـر اينكـه ايـن        و ، يا به ايدز مبتال مي شوند      ،ايدز دارند 
ذهنيت ايجاد مي شود كه همه بيماران ايـدز همجنـسگرا           

كه اين مسائل بهـر حـال مطـرح مـي       ولي همين . هستند
چـرا كـه فرهنـگ مـسلط بـا          . شوند خود امر مثبتي است    

 آنهــا را از انظــار ،ي مختلــفاگــروه هــســكوت در مــورد 
. دور نگه مي دارد و آنها را حاشيه اي مي كنـد           ه  عمومي ب 

در . پس شكستن سـكوت خـود كـار خيلـي خـوبي اسـت             
مالزي بحث مسائل جنسي با استقبال مواجه مـي شـود و            

وجـود  بـا   ي زنان و ديگر تشكالت حقوق بـشري     گروه ها 
ايـن   اما شروع به طرح هر چه بيـشتر          ،ها همه محدوديت 
  . مسائل كرده اند

مـا يـك     ،»خواهران در اسـالم   «در گروه خود ما     
 موضوع همجنسگرايي   دربارهبرنامه كالس هاي آموزشي     

براي اعضا تشكيل داديم تا افراد گروه با موضوع اسالم و           
ن است  گفت كه هر چند همه اعضا گروه ما ممكمي توان. همجنسگرايي و دالئل مخالفت و موافقت بيشتر آشنا شوند     

خـواهران  «همه گروه    اما با اين    چرا كه اين موضوع جديدي براي ماست،       ،خود را مدافع حقوق لزبين ها معرفي نكنند       
خاطر گرايش جنسي خود مورد تبعيض، ه بر اين اصل اعتقادي خود پافشاري مي كند كه هيچ كسي نبايد ب ،»در اسالم

  . بي حرمتي و خشونت واقع شود
ي مـ ها گـروه مختلـف عل   كه در ائتالف با ده» برنامه براي تغييرات  «بگويم گه در كارزار     بد نيست اين را هم      

تبعيض نسبت به افراد با     «: كرديم و در جواب يكي از سئواالت قبلي به آن پرداختم، ما ماده اي داشتيم به اين شكل                 
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دولت نبايد روابط    ...دگرايش جنسي و عمل جنسي اي كه ضرري به كسي نمي زند نادرست است و بايد لغو شو                 
ي بالغ كه بر اساس نياز و گرايش خود دست به انتخاب مي زنند را مورد تهديد و تبعيض قـرار               انسان ها جنسي  

تحمل، مـدارا و    . تنوع گرايشات جنسي تا زماني كه ضرري به كسي نمي زنند بايد مورد احترام قرار بگيرد                دهد و 
يگري از زندگي خصوصي را انتخاب مـي كننـد بايـد مـورد حمايـت و                 نسبت به زنان و مرداني كه نوع د        احترام

  » .نبايستي مورد خشونت و بي مهري قرار گيرند" دگر باش"افراد . تشويق قرار گيرد
 ييارزش هـا جز  ه   ب ،هر چيزي را را رد مي كند      درباره  از احكام اسالمي      قرائت باريك بين   ،موني مسلط اره اما

هاي ديگر گوش دهد و هر چيزي كـه در          ساالرانه هستند و حاضر نيست به استدالل      مرد كه در خدمت دگرجنسگرايي   
امـا همـانطور كـه قـبآل اشـاره كـردم         . اين چارچوب نگنجد را با خشونت و تهديد و ارعاب از سر راه خود بر مـي دارد                 

ر مـالزي بحـث هـاي    ران بيـشتري مـي يابـد و د   اخوشبختانه قرائت ها و تفاسير امروزي از احكام ديني هر روز هـواد            
  . فراواني در اين رابطه در بين روشنفكران ديني در جريان است

  
ي زنـان   گـروه هـا   همـه بعـضي از       با اين . حقوق گي و لزبين ها جزئي از حقوق بشر است         : ماها

.  همجنسگرايي مـي پرهيزنـد     درباره از صحبت    ،معرفي مي كنند  » مسلمان فمينيست «مسلمان كه خود را     
هـم  و بـدان عمـل       ي همجنسگرايان مالزي روي خوش نشان داده      گروه ها ه همكاري با    چرا گروه شما ب   

  ؟كرده است
منظـورم بـه آن     (ي مدافع حقوق همجنسگرايان معرفي مي كننـد         گروه ها  خود را    ايي كه علن  گروه ها  :توني

ي همجنـسگرايان كـه     گروه ها اما  .  كم هستند  ا ولي نسبت  ،، در مالزي نه اينكه نباشند     )شكلي كه در غرب معمول است     
 از اعتـراف علنـي بـه گـرايش          گروه هـا  جاي تاسف است كه اين      . كار مي كنند، زيادند   ) پوششي(هاي ديگر    تحت نام 

 يعني صـرفĤ در سـطح ارائـه خـدمات حمـايتي و اطالعـاتي بـه                  ؛مي پرهيزند  جنسي خود و اينكه حق و حقوقي دارند       
در سطح وسيع و كشاندن آن به سطح دولتي و درخواست مستقيم      همجنسگرايان باقي مي مانند و از طرح مسائل خود          

ما در  . دليل اين كار شايد ترس از واكنش منفي دولت و سركوب آنها باشد            . از مسئوالن براي تغيير قوانين مي پرهيزند      
يم با  هاي آموزشي كه در مورد اسالم، جنسيت و قانون شريعت اسالمي برگزار مي كن              ها و كالس    در بحث  ،گروه خود 

ر ض براي نمونه از نمايندگان آنها دعوت مي كنيم كه در كالس ما حا مثال،چندين گروه همجنسگرايان همكاري داريم
 همجنسگرايي و مسائل و مشكالت جنسي همجنسگرايان صحبت كنند كه تـاثير خيلـي خـوبي داشـته                   دربارهشده و   
  . است

 دربـاره در كـشورهاي اسـالمي از صـحبت          »مـسلمان فمينيـست   «ي معـروف بـه      گـروه هـا   اينكه بعضي از    
 و خالصانه باور دارند كـه اسـالم مخـالف           ا به اين دليل است كه بعضي از آنها واقع          احتماال ،همجنسگرايي مي پرهيزند  

ي زنان پيـرو اديـان ديگـر        گروه ها ي زنان مسلمان نيست و بعضي از        گروه ها البته اين مختص    (. همجنسگرايي است 
      همجنـسگرايي موضـوع مبـارزات زنـان          هم بر اين عقيـده هـستند كـه كـال           گروه ها بعضي از   ،  )هم همينطور هستند  

با كسي كه  نتوانند  حتيگروه هاچه بسا كه بعضي . نمي باشد و در چارچوب آن نمي گنجد، پس آن را كنار مي گذارند     
عتقدنـد كـه پـرداختن بـه مـسائل          ي زنـان هـم م     گـروه هـا   و بعـضي از     . از مرد به زن تغيير جنسيت داده، كنار بيايند        

همـه كـار روشـنگري     بـا ايـن  . وردهاي مبـارزاتي زنـان را در اذهـان جامعـه تهديـد مـي كنـد       اهمجنـسگرايان دسـت  
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بـه  . ي زنان خيلي مهم است تا بر شك و ترديد هـاي خـود در ايـن رابطـه غلبـه كننـد                      گروه ها براي   همجنسگرايان
  . در مقابل همه ما قرار دارد كه لزبين ها هم زن هستند و مردساالري خصوص

  
اي زنان مـسلمان فمينيـست در كـشورهاي          ه با ديگر گروه   ،»خواهران در اسالم  «آيا گروه   : ماها

  ؟ديگر رابطه دارد
شايد هر كدام از ما در شـرايط خـاص          . ي زنان مسلمان در جهان رابطه داريم      گروه ها ما با بسياري از     : توني

  همكـاري جهـاني زنـان باعـث        . ب و و تبعيض نسبت به زنان همه جا يكي است           اما سركو  ،ملي و كشوري بسر ببريم    
نام ديـن و تحـت      ه   يعني ب  ؛ اما با مشكالت مشترك    ،مي شود تا زناني از هر گوشه دنيا با تجارب ملي و محلي متفاوت             

صورت ه اده و بلواي اسالم مورد بي حقوقي، تبعيض و خشونت واقع شدن، دور هم جمع شده، به هم اعتماد به نفس د   
اين كار، ما را از تنهايي و انزوايي كه ممكن است در محدوده كشوري خود احساس              . مشترك با مشكالت برخورد كنند    

  . در مي آورده كنيم ب
  

ي ايراني و مبارزه همه جانبه براي مدرنيزاسيون در         فمينيست ها  ايران، فعاليت    دربارهچقدر  : ماها
  ؟كشور ما اطالع داري

 )1357( 1979حدس مي زنم حوادثي كـه بـه تحـوالت بعـد از سـال                . لق گرايي كار سختي است    مط: توني
 اصالحاتي كـه    دربارهيادم مي آيد كه وقتي      . دور نگه داشت  ه   طوري بوده اند كه نمي توان آنها را از ذهن ب           ،منجر شد 

      اما گاهي حس   . چقدر خوشحال مي شدم   مي شنيدم،   رئيس جمهور سابق ايران، محمد خاتمي، از آنها صحبت مي كرد            
يكي ايراني است كه من از آن مي ترسم؛ و آن ايراني است كه              . مي كنم كه دو ايران متفاوت در ذهن من وجود دارند          

ي آن در جهـان غوغـا   فمينيست هاهاي  هاي جنسي را سركوب مي كند و ديگري ايراني است كه فيلم            زنان و اقليت  
ها در ايران خيلـي      يد چقدر از اين مسئله شوكه شدم وقتي كه متوجه شدم كه آزادي بيان و اقليت               يادم مي آ  . مي كنند 

هاي زنان كارگردان ايراني به من قدرت  همه مشاهده فيلم كمتر از آن چيزي است كه ما اينجا در مالزي داريم، با اين
 تـم و   بـا يي فيلمهـا ؛هـايي مـي سـازند    چنين فـيلم اين  خيلي كمتر از ما، ي وقتي كه مي بينم آنها با امكانات     ،مي دهد 

اخيـرآ ميزبـان    » خـواهران در اسـالم    «مـا   . نمـي شـوند   هـم   نزديك   به آنها حتي  موضوعاتي كه كارگردانان مالزيايي     
آنها به مالزي آمده بودند تا از تجـارب         . ي غير دولتي و چند كارشناس ايراني بوديم       گروه ها  نمايندگاني از طرف دولت،   

اعضا ما هم چنـدين  . ونگي بسيج كردن افراد و جا انداختن ايده رفع هر گونه ستم بر عليه زنان، استفاده كنند           ما در چگ  
 او اخيـر   ،و در كنفرانس هاي متعددي در كشور شما شركت كرده اند            موضوعات مختلفي به ايران سفر كرده      دربارهبار  

افت كرده ايم كه پيشنهاد همكاري بيشتر و تقسيم تجـارب           ي زنان در ايران دري    سازمان ها هم دعوتنامه اي از يكي از       
هـاي   يكي از دانشگاه  . موضوع زنان مسلمان و هنر    باره  در حال سازماندهي نمايشگاهي هستيم در      ما. را به ما كرده اند    

  در سـفر محمـد خـاتمي بـه مـالزي بـا ايـشان               ا ما اخير  . ايران براي شركت در اين نمايشگاه اظهار عالقه كرده است         
  . زودي فرصتي پيش آيد تا خود من بتوانم از ايران ديدن كنمه اميدوارم ب. مالقاتي داشتيم كه بسيار جالب بود

  
  /.زودي شما را در ايران مالقات كنيمه از صحبتهاي شما بسيار متشكريم و اميدواريم ب: ماها
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  نامه هاي خوانندگان
  

  ؟به نظر شما چرا گي ها همچين رفتاري دارن 
  جنسگرايك دگر

  سالم،
من با بعضي از بچه هاي همجنسگرا آشـنا         . خوب بود . مجله اتان را خواندم   . من يك دگرجنسگرا هستم   

اكثرآ فكر مي كنن دارن كار بدي مي كنن و ازشون كـه پرسـيدم در بچگـي بـه زور مـورد آزار و اذيـت                           . هستم
ه همجنسگرايي پديده اي طبيعي هست، اما       هر چند من اعتقاد دارم ك     . اطرافيان اشون قرار گرفته بودن    ) تجاوز(

خاطر پول و اينكه قبآل اذيت شده بودن اين رفتار را از خودشـون بـروز                ه  اكثر بچه هايي كه همجنسگرا هستن ب      
اكثرآ هم مشكالت رواني دارن يعني ظاهرآ براشـون معنـي           . خيلي هاشون هم با دخترا رابطه جنسي دارن       . ميدن

تا باهاشون آشنا ميشي فكر مي كنن بـراي تجـاوز بـا اونهـا               . سگرا داشته باشن  نداره كه يك دوست غير همجن     
به نظر شـما چـرا همچـين        . دور ميزنه  ... چگونگي رابطه، پول، و    دربارهباهاشون دوست شدي و همه حرفاشون       

  ؟رفتاري دارن
  

  ماها
 سمبل و نماينـده     به عنوان را  اما اينكه اين افراد     . ينكه چنين افرادي در جامعه ما وجود دارند شكي نيست          ا در

همجنسگرايان آگاه به گرايش خود، همجنـسگراياني كـه مـورد تجـاوز قـرار               . همجنسگرايان بدانيم درست نمي باشد    
و عرصه هاي متنوع جامعه پست و مقام هاي مهمي دارند هزاران بـار               نگرفته و همجنسگراياني كه در سطوح مختلف      

دليل اينكه همجنسگرايان واقعي كمتر خود را آفتابي مـي كننـد را بايـد در                .  هستند د نظر شما  ربيشتر از تعداد افراد مو    
 الگوهـاي خـوب هـم    اشرايط فرهنگي و اجتماعي حاكم ديد و خوب وقتي چنين افرادي خود را آفتـابي نكننـد طبيعتـ        

  . كمياب خواهند بود
ده هـا و توسـط نزديكـان و فاميـل           تجاوزات اكثرآ در خانوا   . تجاوز به كودكان امري زشت و غير انساني است        

تجاوز به كودك . دختر بچه ها خيلي بيشتر از پسر بچه ها مورد تجاوز جنسي واقع مي شوند          . كودكان صورت مي گيرد   
به همين دليل هم هست كه      . تاثيرات مخرب رواني بر ذهن و روان او گذاشته، زندگي آينده او را دچار اختالل مي كند                

اما اگر تجاوز به يـك كـودك را دليـل همجنـسگرا     . يان با تجاوز و بچه بازي بشدت مخالفندهمه از جمله همجنسگرا   
انـسان  جهت گيري گرايش جنـسي      .  فرض پر خطايي مرتب شده ايم چون اين دو ربطي به هم ندارند             ،شدن او بدانيم  

اعتقاد بر اين است كـه       همهبا اين .  خيلي دقيق و علمي بر دانشمندان علوم جنسي معلوم نشده است           به طور  كماكان   ها
 ...گرايش جنسي در نتيجه كنش و واكنش متعدد عوامل بيولوژيكي، رواني، اجتماعي، تربيتـي، خـانوادگي، فرهنگـي و                  

  . شكل مي گيرد
يي كه گرايش همجنسگرايانه دارند و مورد تجاوز واقع نشده اند و در محـيط               انسان ها نكته ديگر اينكه تعداد     
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 شده اند بسيار بيشتر از درصد محدود همجنسگراياني است كه ممكن است مورد تجـاوز جنـسي                  گرم خانوادگي تربيت  
با اينهمه همانطور كه گفتيم بدون شك مورد تجاوز واقع شدن تاثيرات مخرب زيادي بر ذهن و روان                  . باشند واقع شده 

راد از توان ذهني و روانـي بـراي         بي جهت نيست كه اين اف     . و زندگي فرد دارد كه همچون شبحي او را دنبال مي كند           
 . اعتماد به اطرافيان خود كمتر بهره برده باشند

  
  !؟...مومن همجنسگرا؛ پارادوكس يا 
  رهام

ژه نامه ي قوم لوط سبب شد من هم در اين مورد نظرم را بنويسم و بر ادامه گفـت و گـو در                            خواندن وي 
من . فكر مي كنم و در مورد آن با خدا حرف مي زنم همجنسگرامدتهاست به واژه مومن . اين خصوص دامن بزنم

به عنوان يك مسلمان معتقد و ملتزم؛ همواره با دغدغه سرانجام اخروي ام زندگي مي كنم و ترديـد نـدارم كـه                       
ايـن در حـالي اسـت كـه گـرايش           .  باشم – و به خصوص رفتار جنسي ام        –روزي بايد پاسخ گوي همه اعمالم       

من در اين سي سال و . مي يابم) و يا دست كم فهم اكثريت دين شناسان(ح با دين جنسي خود را در تقابل صري
دو بـار بـرايم     . اندي كه از عمرم مي گذرد؛ هيچ وقت گرايشي را نسبت به هيچ زني در خـودم حـس نكـرده ام                     

رهـايي از   بار اول وقتـي كـه بـه تـوهم           . فرصت ارتباط با زن فراهم شد؛ كه هر دو بار؛ نه خواستم و نه توانستم              
يي و براي اجراي دستور خداوند متعال تن به ازدواج دادم و خود را دچار كابوس وحـشتناكي نمـودم                    همجنسگرا

پس از سال ها؛ يادش خاطرم را آزرده مـي كنـد و بـار                - علي رغم پايان يافتنش با طالق بدون دخول        -كه هنوز 
جـدا از ايـن دو رويـداد؛ از همـان ابتـداي             .  بـرد  دوم وقتي كه فردي مرا به اتاق زني براي هم بستر شدن با او             

نوجواني؛ همواره دلم به ياد مرداني تپيده كه توانسته اند دلم را تسخير كنند و ذهنم را به انديشيدن به خودشان                     
هر چند كه در اكثر موارد فقط حسرت بودن با آنها و يا در آغوش كشيدن شان بر دلم مانده و نصيبي                      . وادار كنند 

علي رغم گرايش جنسي ام و در ساير جنبه هـاي زنـدگي ام؛ تـا حـد                . رت هاي مادي و روحي نبرده ام      جز خسا 
اما سرنوشت قوم لوط بسيار تكان دهنده تـر از آن  . امكان در چارچوب هاي مشخص شده ديني زندگي كرده ام        

 با مكانيزمي كه بتواند مرا      در عين حال  . است كه بتوانم خودم را به قرائتي نامطمئن از آيات مربوطه دلخوش كنم            
) بودن (همجنسگراآيا مومن   : به يقين صد درصد برساند هم آشنا نيستم و اصل مشكل از اين جا شروع مي شود                

ياني كه نه مي تواننـد خـالف گـرايش          همجنسگرايك پارادوكس وقوع ناپذير و غير ممكن است يا آن كه براي             
و نه حاضـرند دسـت از ايمـان خـود           ) رجنسخواهان در پيش گيرند   و زندگي شبيه به دگ    (دروني خود رفتار كنند     

  ؟بردارند و سعادت اخروي خود را از دست دهند؛ شدني است
يي را بيماري نمي شناسـد و در ايـن صـورت    همجنسگراآن چنان كه مي دانيم علم روان شناسي امروز          

راهي براي تغيير گرايش جنسي؛ بـه  در صورت وجود (. پيشنهاد نمي كند » گرايش جنسي   «راهي هم براي تغيير     
از طرفي وقتي سخن از     ) خصوص قابل دسترس در ايران؛ نگارنده از مطلع شدن از آن بسيار خرسند خواهد شد              

مساله را به رابطه جنسي و انزال تقليـل دهنـد و            ) ياندگرجنسگراعمدتا  (گرايش جنسي مي رود؛ چه بسا برخي        
 و كار بـه رجـوع بـه         -)!(هوت ؛ همه چيز با يك استمناء ختم به خير شود          مثال پيشنهاد كنند كه در موقع فشار ش       

؛ مرد مورد عالقه ام را فقط براي ارتباط جنـسي نمـي      همجنسگراحال آن كه من به عنوان يك         -همجنس نكشد 
فردي مثل مـن؛ حتـي بـراي    . يان؛ كه همه وقت شان در رختخواب نمي گذرد     دگرجنسگرادرست همانند   . خواهم
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هم نشيني و مصاحبت نيز مردان را انتخاب مي كند و در كنار آنان آرام مي گيـرد و دنيـا بـرايش بـه     كسب لذت  
گونه اي است كه گويا خداوند هيچ زني را خلق نكرده و تنها مردان وجود دارند و از بين اين مردان؛ بخشي واجد                

يان اين است همجنسگرااعف ما رنج مض. جذابيت جنسي اند و از آن ميان معدودي شايسته شريك زندگي شدن
 بايد نگران آخرت و زندگي اخروي مان        - دغدغه دنيوي  –كه عالوه بر تحمل انزوا و زيستن بدون شريك زندگي           

مهم ترين سوالي كه از خودم مي پرسم و برايش پاسخي نمي يابم آن است كه اگر خداوند گـرايش       . هم باشيم 
 چرا اين گرايش هيچ وقت خودش را ظاهر نمـي           -به صورت فطري   - قرار داده است   همجنسگرابه زن را در من      

) عام و خاص  (مگر بقيه آدم ها كار خاصي انجام مي دهند تا عالقه به هم نشيني و ارتباط                  ؟كند و نشان نمي دهد    
 آن چنان كه گفته اند غريزه بالفعل است و          ؟با زنان در وجودشان شكوفا شود كه ما انجام نداده ايم و نمي دهيم             

خداوند ما «آيا اين نتيجه گيري كه . بالقوه نيست كه براي شكوفايي اش نياز به طي مراحل و سعي و تالش باشد     
» داده ها « و از آنجا كه الزمه عدل خداوندي ؛ بازخواست در چارچوب             ؟صحيح نيست » را متفاوت خلق كرده است    

يان داشـته   دگرجنسگرامشابه  ) جنسي  (ر  يان بايد رفتا  همجنسگرااست؛ آيا هم چنان اين تفكر صحيح است كه          
 مگر خداوند از نابينايان توقع ديـدن و از          ؟باشند واال سزاي شان در دنيا اعدام و در آخرت ؛ خسران ابدي است             

ناشنوايان توقع شنيدن و از فاقدان قدرت تكلم توقع صحبت كردن دارد كه از ما توقع با زنان زيستن را داشـته                      
 معاشرت خاص با زنان در وسع       ؟اينجا مصداق پيدا نمي كند    » اليكلف اهللا نفسا اال وسعها    « آيا آيه شريفه     ؟باشد

 نمي  دگرجنسگرارواني ما نيست و حداقل اين جانب مستقيم تجربه كردم كه آمدن نام زني در شناسنامه ام مرا                   
آيا منطقا  . و در من مي انگيزد    و شوقي براي بودن با ا      كند و نه توانايي ارتباط با زن را به من مي بخشد و نه شور              

؛ در جهـان ديگـر   )در ايـن دنيـا  (يي مانهمجنسگرانبايد بخاطر تحمل محروميت ها و محدوديت هاي حاصل از     
 حاال تقدير و پاداش پيشكش مان؛ چـرا         ؟ آيا بعد از هر سختي؛ آساني نيست       ؟مورد تقدير و پاداش قرار بگيريم     

بت آخرت مان راحت نمي كنند تا بدانيم كه مرگي به شـيوه قـوم لـوط و                  دين و يا مراجع ديني خيال مان را از با         
 باالخره قوم لوط تاوان تجاوز بـه عنـف و يـاغي گـري اش را                 ؟فرجام اخروي شبيه به آنها در انتظارمان نيست       

نشستن بر سر راه كاروانها و تجاوز دسته جمعي به مسافران و ارتبـاط بـا همجـنس عليـرغم ميـل و                       (پرداخت  
 – ؛ ولو براي آنان كه گرايش جنسي متفـاوت دارنـد             همجنسيا نه؛ هرگونه ارتباطي با      ) ه جنس مخالف  كشش ب 

  ؟ فرجام مشابه دارد-يانهمجنسگرا
يان گشود تا بتواننـد بـا انتخـاب يـك           همجنسگرادر كنار وجه اخروي مساله؛ آيا نمي توان راهي براي           

آيا ما نياز به آغوشـي      . يان انصاف دهند  دگرجنسگرا ؟نندشريك زندگي؛ در همين دنيا هم رنج كمتري را تحمل ك          
 آيا روزهاي پيري و سستي در انتظارمان نيست تا الزم باشد            ؟براي پناه بردن و شانه اي براي سر نهادن نداريم         

 دين شناسان پاسخ دهند؛ اگر حقيقتا ما با آفرينش خـاص مـان قـرار اسـت                  ؟كسي در كنارمان و ياورمان باشد     
 ؟بود؛ چگونه » همجنسگرامومن  «ي و اخروي را تجربه كنيم تكليف مان را بدانيم و اگر هم مي شود                خسران دنيو 

ما وجـود داريـم و   . يان را ناديده گرفت و برايش راه حلي ارائه ندادهمجنسگرايي و همجنسگرانمي توان مساله  
  . حق خودمان مي دانيم كه هم در دنيا سعادتمند باشيم؛ هم در آخرت

 
  ماها

مؤمنـان    موظف هستند به سئواالت و پرسشهاي      اما سئواالتي منطقي مطرح كرده ايد و متوليان دين اخالق         ش
دليـل  . رهبران مذهب اسالم، تا بحال كسي پيدا نشده كه بخواهد به اينگونه سئواالت بپـردازد               در بين  اما. پاسخ دهند 
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هنوز به سطح نو انديـشي دينـي در مـسيحيت يـا             آن به نظر ما اين است كه سطح گفتمان نوانديشي ديني در اسالم              
 تـا   500 مـسيح از حـدود       به خـصوص  حتمĤ اين را مي داني كه نوانديشي ديني دو دين يهود و             . يهوديت نرسيده است  

هاي ديگر از جمله گفتمان حقوق بشر، حقوق فردي، نقش و            گفتمان پايه  ب  سال قبل شروع شد و همزمان و پا        600
تـا  . رشد پيدا كرد   ...اعتبار گفته هاي رهبران ديني، دمكراسي، آزادي بيان و         فرد با خدا، موقعيت و    جايگاه دين و رابطه     

هاي خشك و يك جانبه،  يي همچون زنان و همجنسگرايان، كه متعصبان مذهبي با استناد به قرائتگروه هاجايي كه 
به اين شكل كه گفتنـد  . ه اول ترك دين و خدا    آنها را داراي حقوق كمتري مي دانند دو راه مختلف در پيش گرفتند؛ را             

 و حقوقم ناديده گرفته مي شده پيامبر و كتاب آسماني، من انسان را به صرف جنسيتم، محكوم  ، دين ،حاال كه بنام خدا   
پارسايي و معنويت متـرادف اعتقـاد بـه         . شود، همان بهتر كه عطاي دين و خدا را به لقايش ببخشم و آزاد زندگي كنم               

افراد غير مذهبي پارسا و متقي و معنوي، چه بسا پاك سرشت تر از افرادي باشند كه تحت لواي دين ظلم                     . ستخدا ني 
بر اين باورند كه نبايد مذهب و دين و خدا را تيول مطلـق               هم) از زنان و همجنسگرايان   (بخشي ديگر   . و جفا مي كنند   

پـس  . ا را فقط حق مدعيان دكان دار دين قلمداد كرد         متعصبان و رهبران مذهبي دانست و تفسير مذهب و احكام آن ر           
مطالعه و تحقيق جدي دست زده و در برجسته تر كردن آن دسته از اصول و احكام ديني پرداختند كه با انسان                      خود به 

بي جهت نيست كه در غرب با توجه به سابقه تاريخي اين گونه مباحـث، امـروزه                 . و زندگي او همخواني بيشتري دارند     
ي همجنسگراي مذهبي فعاليت مي كنند و حتي روحانيان و رهبران ديني همجنسگرا هستند كه               گروه ها اد زيادي   تعد

 كشيـشي كـه     16 گفته مي شود كه در منطقه اي در شهر استكهلم سوئد از بين            . همجنسگرايي خود را علني كرده اند     
مي ايستند و مراسم مذهبي خود را اجـرا مـي           روزهاي يك شنبه در كليساهاي آن منطقه در جلو نماز گذاران مسيحي             

وجود اين پديده از طرفي به سـطح آگـاهي،         . اران اين را مي دانند    ز نفر آنها همجنسگراي علني هستند و نمازگ       9كنند،  
دانش و احترام به ارزش انساني در نزد مؤمنان مسيحي سوئد بر مي گـردد و از طرفـي مـنعكس كننـده سـطح رشـد                           

  . ن كشور مي باشددمكراسي اجتماعي آ
نوانديشان ديني مسلمان، در گفتمانهاي خود   سال بعد از مسيحيت آمد و به همان اندازه هم600اسالم حدود 

عامل ديگر اينكه نبود دمكراسي در جوامع مسلمان در كند كردن حركـت و              . با نوانديشان ديني مسيحيت فاصله دارند     
نمونـه محـسن كـديور و يـا         (پس اينكه نوانديـشان دينـي مـا         .  مي كند  طرح گفتمانهاي ديني هم نقش بازدارنده ايفا      

و نكته آخر اينكـه، بحـث هـا و تفاسـير از احكـام و                . هنوز با همجنسگرايي مشكل دارند، چيز عجيبي نيست       ) سروش
ر تحول ولي تعمق در سي   . اين بحثها در طول تاريخ بوده و ادامه خواهند داشت         . اصول دين جامد و ايستا نبوده و نيست       

بـر همـين اسـاس، بـدون        . بحثها نشان مي دهد كه با گذشت زمان قرائت ها تازه تر، امروزي تر و مدرن تر مي شوند                  
شك مباحث نوانديشان ديني امروز ما، در آينده كهنه و قديمي خواهند بود و نوانديشاني پا به ميدان خواهنـد گذاشـت                      

بر همين اساس ما يقين داريـم       . گرايشات جنسي او آشتي خواهند داد     كه دين و مذهب و خدا را با انسان و تمايالت و             
كه در همين كشور خودمان، امامان جمعه اي پيدا خواهند شد ) هر چند طول مي كشد(كه در آينده روزي خواهد رسيد 

  . كه ضمن اعالم علني همجنسگرايي خود، در پيشاپيش نمازگزاران مذهبي مسلمان، نماز جمعه را برگزار كنند
حلقـه  «در عوض پيشنهاد مي كنيم مطالـب        . و راه حلها اينجا تكرار نمي كنيم        همجنسگرايان مسلمان  درباره

همجنـسگرايان مـسلمان و چـالش هـاي         «مطلب   و همچنين )  ماها 1در شماره   (» گمشده مباحث روشنفكران مذهبي   
  . موفق باشيد. را بخوانيد)  ماها2در شماره (پيش رو 
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  كوهي از غم يله بر دوشم
  امشب از جام تو مي نوشم       

  ... امشب با ياد تو ميرقصم
  . آغوشم.... عطر تو مانده در
   تنها يهمچون من، اين كوچه

  مانده مست قدم هاي تو
  كنم به خيالت  من سجده مي

   ...از دور دست تو ميبوسم
 آرا  

  

 جشن عشق
  

  !؟خترك ترانه ها دكجايي
  كبري                                              

  
    دخترك ترانه ها، ملكه زيبايي ها؟كجايي

   ...براي شكفتن خنده هايت، دميدن بوسه هايت ...دلم براي بازي چشمانت تنگ شده
هنگامـه  حجم كدامين آغوش را توان چشيدنم باشد، بار كدامين نگـاه را تـوان كـشيدنم، در آن              

   ...هاي شوم نبودنت كه وسوسه صدايت به سراغ نيمه جانم آيد و هواي كنارت نيز
   ...آرزو بر آرزو ساخته ام نازنين، اشتياق بر اشتياق

 كودكي به لطافت تو براي من، هم رنگ         ؟همخوابه نيازم كردي زيبا، آبستن شدنم را نخواهم چرا        
 از  ؟از آرزوهايمان با كسي گفته اي تـا حـال         .  ماندم آنوقت  تو، هم عطر تو، سفر هم كه ميرفتي تنها نمي         

 آرزو بـر آرزو سـاخته ايـم،         ؟خانه مان آن دورها و زندگي با هم، از پيوند دخترك بهار و بـانوي تابـستان                
  .. ...اشتياق بر اشتياق

  .......املكه زيبايي ه ... دگر لذت اين افكار هم آرامم نمي كند، دلتنگم، كجايي دخترك ترانه ها!نه
  

  ي سفر كرده ام»هما«براي 
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  1384  دي ماه- واراند             خالف عرف
  : چه فرقي مي كنه

  اگه بهار رو صورتي نكشم، 
  اگه قلبها رو مربع بكشم، 
  يا دخترا خوشگل نباشن، 

  اشكالي داره؟؟!!! ......و لبها و گونه هاي پسرا سرخابي باشه
  اگر برگاي درختا بنفش باشن، چي ميشه 

  !!!يا چمن آبي                                        
  اگه آب سر باال بره، مگه چي ميشه؟؟

  يا وقتي غورباقه ابو عطا مي خونه، مگه بده؟؟ 
  من بازويي قطور داشته باشه، ديگه مرد نيستم؟؟» هم سقف «اگه 

  سخرَس؟؟يا اينكه قلبش مثِ شيشه نباشه، خيلي م
  بهم نمي گين خُل شدي؟؟.... اگه قول بدم به كسي ديگه نگاه نكنم

**********  
  دلم مي خواد، 

  كنم، » كنم،» زوم«ي از بدنش رويه جاهاي
  . و عكسش رو، روي ديوار اتاقم بكوبم

  يا اينكه، 
  دستم با عرق تنش ليزبشه، 

  . و موهاش رو شونه كنم
  ....... انگار كه!!! ديروز كه بوسيدمش، خانم همسايه لبش رو گزيد

  كار زشتي مي كنم، اگردلم ميخواد زير دوش براش آواز بخونم؟؟
  يا توي خيابون بهش آويـزون بشم؟؟                                   

 **********  
  س دارم، من، روزهاي آفتابي رو دو

  و شبا رو  پرستاره مي كشم 
  من، خوابهاي معمولي مي بينم 

  . و بهار رو صورتي وسبزِ روشن رنگ مي زنم            
  من، فقط مي خوام، كسي چپ چپ بهم نگاه نكنه 

  !!!كِي عروسيت رو مي بينم؟؟:          و مادرم بهم نگه
  م، رو قايم نكن» هم سقفم«من فقط مي خوام،          
  . اگر كسي سرزده اومد                                        
  يا اينكه زير نوشته هام، نقاشي هام      

  يكي كنم » او« اسمم رو با اسم              
  !!من فقط همين رو مي خوام                               
  !!! فقط همين                      
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همجنسگرايان از چه راهي مـي تواننـد بـه اهـداف خـود              

  ؟برسند
  

 ي همجنسگرايانفعاليت هابحثي در جهت هدفمند كردن 
  

 تر از اين نمي توان مرتكب شد كه همجنسگرايان، بدون توجه بـه چـارچوب شـرايط و                  اشتباهي بزرگ 
 سياسي و فرهنگي، بخواهند موضوع      ،وضعيت كل جامعه و بازيگران آشكار و پنهان عرصه هاي اجتماعي          
عبارت ديگر هر گروه اجتمـاعي،      ه  ب. دسترسي به حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي خود را مطرح كنند           

ط جامعه خود   از جمله همجنسگرايان بايد در تالش خود براي رسيدن به آزادي بايستي مختصات و شراي              
افكـار   را بخوبي بشناسند، شم قوي در درك پارامترها و شناخت خوبي از بازيگران عرصه هاي مختلـف،                

 اما بي تفاوتي به     ،آنان و چگونگي تاثيرگذاري بر آنها را داشته باشند و درعين حفظ استقالل جنبش خود              
 بايـستي جايگـاه خـود را        ،مختلـف تحوالت سياسي و اجتماعي را كنار گذاشته و در نزاع بين نيروهـاي              

 تغيير شرايط موجود مبنـي      اين كار هدف از   . تالش نمايند حضور فعال خود را نشان دهند       و   روشن كرده، 
بر بي حقوقي همجنسگرايان و فراهم كردن شرايط و فضايي است كه همجنسگرايان آزادانه بتوانند كـار        

روي آوردن همجنـسگرايان بـه   .  آزادي خود را بيابند و نهايتĤ خود را انجام داده،روشنگري و تشكل يابي  
فعاليت كند كه آگاهانه با هدفمند كردن        اين كار، آنان را به كنشگراني فعال در عرصه اجتماعي تبديل مي           

  . جمعي و گروهي خود تالش مي كنندعي گروهي، جهت بهبود وضها
   

  ؟چرا اين كار ضروري است
د با توجه به امكانات خود بخشي يا حتـي اكثـر مـردم را فريـب داده و                   حاكميت ها، در هر كشوري، مي توانن      

ي غير دولتي و همچنين و رسـانه هـاي آزاد در   سازمان هاحقوق شهروندان خود را ناديده بگيرند، اما وجود دمكراسي،     
 فريب مـردم  هر كشوري به امر آگاهي رساني كمك كرده و در شكل گيري اذهان عمومي و مقابله با تبليغات دولتي و     

در جوامع فاقد آزادي و رسانه هاي آزاد، حاكميت ها همـه ميـدان را تـصاحب       . توسط حاكمان نقش بسيار مهمي دارند     
  . كرده و از ايجاد فضاي مصنوعي گرفته تا بازي با كلمات و ايجاد اتفاقات و شبهه ها به توهمات مردم دامن مي زنند

، تبليغات يك جانبـه دولتـي   )ي محروم شدهگروه هاسانه هاي آزاد و     ر(در نبود يك نيروي برقرار كننده تعادل      
 ارزش معنـوي آن جوامـع در اذهـان    بـه عنـوان  يي از شـهروندان  گروه هـا باعث مي شوند تا ظلم، بي عدالتي و انكار          

يـزي  عمل گر  در چنين فضايي  . در چنين جوامعي تزوير و دورويي به خصلتي عمومي تبديل ميشوند          . بسياري جا بيفتند  
بهترين خدمتي است كه در وجه عملي، رواني و روانشناسي اجتماعي بـه  » خود گرفتن كه جان خود را رهانيدن  سر  «و  

حكومت هاي غير دمكرات نه تنها در روز روشن اطالعات غلط را به جامعه تزريـق                . ادامه وضع موجود كمك مي كند     
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در كشور خود ما، حاكميت و نمايندگان 
آن با بهره گيري از دين اسالم، اينطور 

ز درك كامل تبليغ مي كنند كه انسان ها ا
قدرت الهي عاجزند و به همين دليل 

 واليت -روحانيون(محتاج برگزيدگاني 
هستند تا به عنوان ناظر، مفسر و ) فقيه

كنترل كننده اعمال و رفتار انسان ها و 
وضع قوانين منطبق با دين، بار گناهان 

در نتيجه مردم فاقد . مردم را كم كنند
تشخيص خوب و بد خود معرفي شده و 

ين صالحيتي را منحصر به رهبران چن
   !ديني حاكم مي دانند

كافي . و در كشور ما هم همين قاعده عملي مي گردد          ،ندها هم مي زن     بلكه دست به تحريف تاريخ در كتاب       ،مي كنند 
ـ    ارزش هـا  است كمي دقت كنيم تا ببينيم كه در مقايسه با تاريخ هزاران ساله ايـران، تحميـل                   زور ه  ي ايـدئولوژيك ب

 تا ايجاد مخاطره و حس دائمي ترس و اضطراب در بين مردم، چگونه باعـث شـده   ،تبليغات يا در قالب قوانين تحميلي    
انـساني و تـاريخي ايرانـي را        » خـود «ي تحميلي و    ارزش ها ميان  تفاوت   كه امروز ايرانيان نتوانند      ؛سيمبرجايي  ه  بكه  

 آنچه در اين دو دهه و خورده بر آنها تحميل شده را جزيي از سرنوشت                ،يي رسيده كه مردم   به جا تشخيص دهند و كار     
  . ندفته ا هويت واقعي خود پذيربه عنوانخويش و يا حتي 

 نسبت بـه قـدرت احـساسي دوگانـه          ،روانشناسان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه افراد جوامع محروم از آزادي            
نفرت از فشار و ديكتاتوري و از سوي ديگر به نوعي شيفتگي نسبت به اقتدار و زورگويي دچار مي                    دارند؛ از يك سو به    

 فاصله بين خواسته ها و تمايالت دروني خـود تـا واقعيـت            ي اجتماعي محروم از حقوق خود، در        گروه ها و افراد    ،شوند
هاي موجود و حاكم دچار آسيب مي شوند و چه بسا در حق خواهي خويش نيز دچار شك و ترديد و ندانم كاري شوند                        

  . شان دامن بگسترانديو ابر افسردگي، بي هويتي و حرمان در بين ا
  

  صفحه شطرنج ايران 
نمايندگان آن با بهره گيري از دين اسالم، اينطور تبليغ مي كنند كه انسان هـا                 در كشور خود ما، حاكميت و       

 بـه عنـوان  هستند تـا  )  واليت فقيه-روحانيون(از درك كامل قدرت الهي عاجزند و به همين دليل محتاج برگزيدگاني        
نـــاظر، مفـــسر و 
ــده  ــرل كننـ كنتـ
اعمـــال و رفتـــار 

 و وضـع    انسان ها 
قوانين منطبق بـا    

اهـان  دين، بار گن  
. مردم را كم كنند   

فلـــــــــــسفه 
ــدگان« » برگزيــ

دين براي تفـسير    
و پيـــاده كـــردن 
احكام دينـي، بـه     
پروژه دخالت دين   
در سياست منجـر    

شده كه نتيجه و عواقب آن بر همگان روشن است؛ از جمله به اعتبار دين و مذهب در اذهان داخلي و خـارجي لطمـه                         
تا روحانيت با قرار گرفتن در راس قدرت حكـومتي، بـه منـابع ثـروت                تر از آن، باعث شده       شديدي وارد كرده اما مهم    
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هراس و شك ترديدي كه در صفوف 

همجنسگرايان ديده مي شود، نه تنها در بين 
حالت را هموطنان هم نمود دارد بلكه اين بقيه 

مي توان در ذهنيت و رفتار و منش بسياري از 
مردم ديگر جوامع ديكتاتور زده نيز مشاهده 

هاي جبار  متچون ذات و خصلت حكو. كرد
همين است كه با انواع بلندگوهاي تبليغاتي، 
شك و ترديد و هراس را در دل ها بكارند تا 
هر شهروندي خود يك پليس شده و كسي 

  .شود»ياغي و سركش«نتواند

فاقـد   ملي، ارتش و ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي چنگ انداخته و هرطور كه خود مـي خواهنـد عمـل كننـد، مـردم                       
سانـسور روزنامـه    . تشخيص خوب و بد خود معرفي شده و چنين صالحيتي را منحصر به رهبران ديني حاكم مي دانند                 

ي مختلـف، امـر نظـارت بـر كارهـاي           گـروه هـا   ، تلويزيون و اينترنت و اجازه ندادن به آزادي رسانه ها و تشكالت              ها
اينجاست كه مي بينيم ارزش هاي نادرست، بي . حاكميت روحانيون و معرفي گفتمان هاي ديگر را ناممكن كرده است          

وير و دو رويي و توهم افكار عمومي اينچنـين  توجهي به خواسته هاي فردي، شك و ترديد نسبت به حقوق خويش، تز    
استفاده آگاهانـه از    ) سوء(در جامعه ما، تبليغات هرسويه، با        براي نمونه، . خود گرفته اند  ه  در جامعه حالت نهادينه شده ب     

را ، بسياري از همجنـسگرايان      »درك رازهاي الهي  « يك نيروي فراعقلي و تاكيد بر ناتواني انسان از           به عنوان » گناه«
هراس و شك ترديدي كه در صفوف همجنسگرايان ديده         . ن و حقوق انساني خود ناتوان كرده است       Ĥش از درك و فهم   

 هموطنان هـم نمـود دارد       مي شود، نه تنها در بين بقيه      
حالت را مي توان در ذهنيت و رفتـار و مـنش            بلكه اين   

بسياري از مردم ديگر جوامع ديكتاتور زده نيز مـشاهده          
ذات و خصلت حكومتهاي جبار همين اسـت        چون  . كرد

كه با انواع بلندگوهاي تبليغاتي، شك و ترديد و هـراس           
ها بكارند تا هر شـهروندي خـود يـك پلـيس             را در دل  

البتـه  . شـود » يـاغي و سـركش    « شده و كـسي نتوانـد     
را بـا   » ملـت «حاكمان هر وقت منافع اشان ايجاب كند        
ن دهنـد كـه   تبليغ و تهييج وارد صحنه مي كنند تا نـشا       

  . آنها برگزيدگان همين ملتند
 حكومت و قوانين آن حقوق همجنسگرايان را       

هـاي درسـي همجنـسگرايي،       در كتـاب  . نفي كرده اند  
معرفي مـي شـود، روزنامـه هـا          انحرافي منفور و  زشت،

امكــان نوشــتن و معرفــي ايــن پديــده را ندارنــد،       
همجنسگرايان از حق انتشار نشريات و مجـالت علنـي          

ي حمايتي براي خود محروم هـستند       گروه ها تشكيل  يا  
امروز سه نشريه مختلف و يك برنامـه         ، اما از طرفي   ...و

ــسائل    ــه م ــالگ در زمين ــادي وب ــداد زي ــويي و تع رادي
همجنسگرايان آگاهي رساني مي كننـد، يـك سـازمان          

 يـك سـازمان متـشكل       به عنـوان   PGLOفعال بنام   
آگـاه بـه    فعاليت مي كنـد و قـشري از همجنـسگرايان           

ي اجتماعي و فرهنگـي و روشـنگري در         فعاليت ها از طرف ديگر    . پديد آمده است  ) و خارج از كشور   (در كشور    مسائل،
ذهنيت و فرهنگ جامعـه در حـال        . ي اجتماعي در جريان است    گروه ها عرصه ها و سطوح مختلف جامعه توسط ديگر         

 اسي بيرون از حاكميت هر چند بـا توجـه بـه محـدوديت             ي اجتماعي و سي   گروه ها تغيير و دگرگوني است و تعدادي از        
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 امـا بـا زبـان بـي زبـاني حمايـت خـود را از                 ،هاي موجود از دفاع علنـي از حقـوق همجنـسگرايان سـرباز مـي زننـد                
ـ  در چنين حال و هوايي روشن كردن يك سري پارامترها           . همجنسگرايان بروز مي دهند    د در هدفمنـد كـردن      مي توان

  . ايان مؤثر باشدي همجنسگرفعاليت ها
اينكه چنگ زدن به امور زندگي فردي و ارجح شمردن منافع شخصي، بي توجهي به منافع گروهي و                به  توجه  

جمعي، ملي و مملكتي و پيشه كردن صبر و واگذاري امور به مقدرات و گذر زمان، و عدم تقبـل مـسئوليت در كـسب                         
بـدتر از آن  . د ريشه هر حركـت و تالشـي را بخـشكاند         توان ميآفتي است كه     ،اين كار ترس از هزينه     آزادي خويش و  

حالتي است كه بر افراد يك گروه اجتماعي اينطور تشبه شود كه فكر كنند براي دسترسي به منافع گروهي خـود كـآل                       
و اينجاست كه عده اي ناآگاهانه و با حالتي تفرع آميز اعالم مـي كننـد كـه                  . بهتر است كه دور سياست را خط بكشند       

  . »من از سياست خوشم نمي آيد«يا » لطفĤ موضوع را سياسي نكنيد«
  

  تنها همجنسگرايان بدون حقوق نيستند
در ايران، تنها همجنسگرايان نيستند كه از حقوق خود محروم شده اند، هر چند كه وضعيت بـي حقـوقي مـا                       

رزاتي آنان و نزديكي و همكاري با       ي محروم ديگر، درس گيري از تجارب مبا       گروه ها با اينهمه شناخت    . شديدتر است 
ي اجتماعي و حقوق بشري، فعاليتي داوطلبانه، آگاهانه، غيـر          گروه ها  فعاليت. آنها نفع زيادي براي همجنسگرايان دارد     

فعاليتي است كه فرد با توجه به آگاهي از بي حقوقي خود و هم احساسان خـويش، رنـج و                    . انتفاعي و خود جوش است    
 بي حقوقي را در زندگي فردي و جمعي لمس و مشاهده كرده و با شناخت از علل و عوامل اين بي                      مرارت ناشي از اين   

حقوقي، به اين درك و نتيجه مي رسد كه تنها راه همانا برخورد فعال با مسائل و تاثير گذاري جهـت تغييـر شـرايط و                          
 يـك   بـه عنـوان   مدارس، همجنـسگرايي     به اين مورد اشاره كرد كه در دروس          مي توان براي نمونه   . نظم موجود است  

 همجنسگرايي و همجنسگرايان را آمـوزش       دربارهاين نه تنها ذهنيت منفي      . بيماري و انحراف تبليغ و معرفي مي شود       
مي دهد بلكه خود محصل همجنسگرا را از شناخت و پذيرش هويت جنسي خـود محـروم كـرده، بـر بـار افـسردگي،                         

پـس چـالش   . ايد و در نهايت چنين فردي را به سردرگمي جنسي گرفتار مي كنـد    ازخودبيزاري و خود خوري او مي افز      
 چرا كه مبارزه براي اصالح فرهنگ و ذهنيت مردم به           ؛ها را تهيه و تنظيم مي كند، تنها راه است          قدرتي كه اين كتاب   

بـسياري از   نمونـه ديگـر،  . معناي مبارزه بـا تبليغـات غلـط و شتـشوي مغـزي افـراد در مراكـز آموزشـي هـم هـست            
همجنسگرايان با توجه به سانسور شديد حاكم، از شناخت احساسات خود ناتوان بوده و در كوير برهوت احساس دروني                

وجود يك مركز مشاوره براي همجنسگرايان و كمك بـه          . هاي ديني، اجتماعي و فرهنگي سرگردان هستند       و آموزش 
 به اين خواسته، چاره اي جز اعتراض بـه ايـن            دستيابيبراي  . آنها در پذيرش هويت جنسي خود امر بسيار مهمي است         

بـا  . اين نظم موجود و ساختار شـكني بـاقي نمـي مانـد             درآويختن با نظم موجود و حافظان و متوليان        شجاعت مسئله،
  همزمان به چنـين درك و      به طور  ، از جمله همجنسگرايان   ه،اينهمه، تمام افراد يك گروه محروم و به حاشيه رانده شد          

و شجاع ترين افراد يك گـروه پـا پـيش نهـاده و نقـش موتـور محـرك               ترين شناختي نمي رسند و اينجاست كه اگاه      
هـا   همين افراد پيشتاز هستند كه در شكل دهي به حـوادث و اتفاقـات در تـاريخ ملـت                  . عهده مي گيرند  ه  ديگران را ب  

  . بيشترين نقش را ايفا كرده و نام اشان ماندگار مي ماند
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جنبش همجنسگرايان يك جنبش مستقل است و بايد 
مستقل بماند، بايد تشكيالت، مجالت، انجمن ها و 

 خاص خود را به وجود آورد اما در عين حال گروه هاي
آگاهانه و هدفمند در رابطه با بازيگران عرصه هاي 
مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي موضعي فعال 

اينكه جنبش همجنسگرايان يك جنبش . اتخاذ كند
سياسي نيست، به هيچ وجه نبايد به اين امر تعبير 

ود را شود كه بنابراين جنبش همجنسگرايان نبايد خ
  .در فعاليت هاي سياسي درگير كند

  : ئله مهمدو مس
  استقالل جنبش همجنسگرايان و رابطه همجنسگرايان با سياست

از اين رو    رابطه جنبش همجنسگرايان با سياست     پرداختن به اين دو مسئله استقالل جنبش همجنسگرايان و        
  . به مسائل ياري مي رساند ضروري است كه همجنسگرايان را در رهيافت

      خود معتقدند كه بـا حكومـت فعلـي گـره اي از مـشكالت مـا بـاز                    هاي سياسي  بعضي ها با توجه به ديدگاه     
 فعـالي   به طور نمي شود و بهترين و آسان ترين راه اين است كه همجنسگرايان فعآل مسئله خاص خود را رها كرده و                     

ت و بعـد از آن كـه فـضاي مناسـب ايجـاد شـد آن وقـ             وارد جنبش سياسي براي تغيير حكومت يا تغيير قوانين بشوند         
عده اي هم عكس اين نظر را دارند و         . همجنسگرايان متشكل شده و براي رسيدن به برابري حقوقي خود تالش كنند           

معتقدند كه همجنسگرايان به هيچ وجه نبايد دور سياست بگردند و همينكه حكومت بر جمع شدن همجنـسگرايان در                   
فالن پارك يا كافه چشم مي بندد خود نعمتـي          

  . است
 قـرار گـرفتن    ه سـرباز  نظر اول نـسخ   

همجنسگرايان براي به هدف رسـيدن احـزاب        
سياسي را مي پيچد و بر اهميـت روشـنگري و          
كار فرهنگي چشم مي بندد و نمي پـذيرد كـه           

و جامعه هـم ناآگـاهي     در درون احزاب سياسي   
نسبت به همجنسگرايي پديده رايجـي اسـت و    
طرح مسائل همجنسگرايان را به آينده اي دور        

نظـر دوم بـا دل      . م موكـول مـي كنـد      و نامعلو 
همجنـسگرا در    خوش كردن به اينكه چند نفر     

نـد در پـاركي يـا كافـه اي جمـع شـوند، موضـوع حقـوق اجتمـاعي و برابـري جنـسي               مـي توان  يكي دو شهر بـزرگ      
همجنسگرايان را لوث كرده و عمآل مسائل، خواسته هـا و مـشكالت همجنـسگرايان و بـي حقـوقي آنـان در قـوانين          

به همين دليل هر دو اين نظرات بـر         . فراموشي مي سپارد و انفعال و بي عملي را تبليغ و توجيه مي كند             ه  ي را ب  كشور
  .خطا هستند

 انجمـن هـا و      ، مجـالت  ،جنبش همجنسگرايان يك جنبش مستقل است و بايد مستقل بماند، بايد تشكيالت           
 هدفمند در رابطه با بـازيگران عرصـه هـاي مختلـف      آورد اما در عين حال آگاهانه و   به وجود ي خاص خود را     گروه ها 

جنبش همجنسگرايان يك جنبش سياسي نيست بلكه جنبـشي         . سياسي، فرهنگي و اجتماعي موضعي فعال اتخاذ كند       
در حالي كـه    . آن كسب قدرت سياسي نمي باشد      به اين دليل سياسي نيست كه هدف      .  حقوق بشري است   -اجتماعي  

هـر حـزب يـا گـروه سياسـي در زمينـه هـاي مختلـف                 . كسب قدرت حكومتي است   هدف يك حزب يا گروه سياسي       
  چيـز  همـه بـراي    ...سياست پولي و   اقتصادي، سياست خارجي، ارتش، تقسيمات استاني، كشاورزي، آموزش و پرورش،         

 حزب يا   عالوه بر آن اعضاء و افراد يك      . هاي خود را اجرا كند     خواهد با گرفتن قدرت دولتي سياست      برنامه دارد و مي   



                       
  
  
  15شماره                        

  1384  اسفند ماه                         
  

 

 

 
   

  
۵٣

در حالي كه افراد    . گروه سياسي همه پيرو ايدئولوژي و باورهاي نسبتĤ مشابهي در زمينه هاي مختلف گفته شده هستند               
داراي انـواع و     ...درون جنبش همجنسگرايان، در زمينه هاي اقتصاد، مناسبات خـارجي، سياسـت پـولي، كـشاورزي، و                

 فرد همجنسگرا ممكن است به يك حـزب و گـروه سياسـي احـساس                هر ها بوده و در موارد گفته شده،       اقسام ديدگاه 
       تنها چيزي كه همه همجنـسگرايان را در درون جنـبش همجنـسگرايان كـشور متحـد مـي كنـد همانـا         . نزديكي كند 

بي حقوقي همجنسگرايان در قوانين كشور، تالش دسته جمعي براي لغو اين قوانين و آگاهي رساني و اصالح فرهنگي 
  . ه استجامع

وجه نبايد بـه ايـن امـر تعبيـر شـود كـه               يچ ه  به ،اما اينكه جنبش همجنسگرايان يك جنبش سياسي نيست       
در درون همجنسگرايان دو نظر عمـده       . ي سياسي درگير كند   فعاليت ها بنابراين جنبش همجنسگرايان نبايد خود را در        

ب همين حكومت و از بطن قـوانين اسـالمي، بـراي            وجود دارد؛ بعضي از همجنسگرايان معتقدند كه ما بايد در چارچو          
عده اي هم معتقدند كه با وجود اين حكومت ما به حق و حقوق خود نمي رسـيم و  . رسيدن به حقوق خود تالش كنيم 

و  تـر در حركـات و اعتراضـات سياسـي          جنبش همجنسگرايان بايد ضمن حفظ اسقالل خود اما هر چه بيشتر و فعـال             
پيروان ايـن نظـر     . شركت و در جهت تضعيف و در نهايت تعويض اين حكومت، تالش نمايد            ي مختلف   گروه ها مدني  

استدالل مي كنند كه با حاكم بودن يك ايدئولوژي مذهبي بر اساس واليت فقيه، و با قرائت هاي سنتي از ديـن و بـا                        
بلكه فعاالنه حكم اعدام و شالق حاكم بودن متعصب ترين قشر جامعه و با قانوني كه نه تنها حقوق ما را ناديده گرفته                

را براي همجنسگرايان تجويز مي كند، هيچ پايه عقلي و منطقي براي اين استدالل كه مـا بايـد در چـارچوب همـين                        
  . حكومت و از بطن قوانين اسالمي، براي رسيدن به حقوق خود تالش كنيم، را باقي نمي گذارد

  
  ؟چه بايد كرد

 هر چه دمكراسي در كشور بيشتر شود، هر چه افراد با تفكر و غيرمتعصب اين ديگر بر همگان روشن است كه
در پست هاي مهم قرار بگيرند، هر چه سانسور روزنامه ها و مطبوعـات كمتـر شـود، هـر چـه آزادي بيـان گـسترش                           

ر ي بيشتري براي چنين خواسته هايي وارد تالش شوند، هر چه سركوب حكـومتي كنـدت  گروه ها بيشتري يابد، هر چه     
مثآل اگر دانشجويان، زنان، نويسندگان،     . طرح مسائل همجنسگرايان هم امكان بيشتري مي يابد        شود، به همان نسبت   

براي حقوق خود اعتراض كنند، دفاع از خواسـته هـاي    ...و ي غير دولتيسازمان هاي حقوق بشري،    گروه ها كارگران،  
عناصـر دمكراسـي و حقـوق بـشر و همانـا             به معناي تقويت  در واقع    ي آنها فعاليت ها  و شركت عملي در      گروه ها اين  

ي فعاليت ها به همين دليل، همجنسگرايان بايد نسبت به        . تالش براي ايجاد زمينه فعاليت حقوق همجنسگرايان است       
 با حساسيت برخورد كرده و در جهت تقويت آنها و تضعيف جبهه اي كه حقوق بشر، آزادي تـشكالت و                     گروه ها ديگر  

چرا كه تنها در فضاي باز تر است كه امكان صحبت از تابوهاي اجتماعي              . ابي مدني را نفي مي كند، بكوشند      سازمان ي 
  . امكان پذير است

نـق  . ها و سر در الك خود فرو بردن گره اي از كار فرو بسته ما همجنسگرايان نخواهد گشود                  فرار از واقعيت  
و آرزو بـه اينكـه حكـومتگران سـر عقـل بياينـد هيچوقـت در هـيچ                زدن و اكتفا به گله و شكايت از شرايط و يا اميد             

بسياري ازهمجنسگرايان حالت انسان دو شخصيتي را دارند كـه مـدام            . ثمري براي كسي در بر نداشته است       كشوري،
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 شدن همجنسگرايان آگاه و جدي بايد براي خالص
از اين كابوسي كه جامعه همجنسگرايان بدان 

گرفتارند، آگاهانه و هدفمند وارد تالش و فعاليت 
تجربه همين چند سال اخيرنشان مي دهد كه . شوند

هر چه فعاليت ها و تالش هاي همجنسگرايان 
بيشتر شود و هر چه همجنسگرايان بيشتري وارد 

 را فعاليت شوند به همان اندازه جامعه صداي ما
خواهد شنيد و به همان نسبت افراد بيشتري خواهند 

توانست خود را از كوير بوهوت رهانيده با گرايش 
جنسي خود آشتي كرده و براي دستيابي به حقوق 

  .خويش وارد فعاليت شوند

     چـه   و نـه مـي تواننـد آن        ،باشـند و خـود را دريابنـد       » خود«ند  مي توان ناچار به بازي نقشي هستند تا در امان بمانند، نه           
تجارب زندگي اشان هم گوياي اين است كـه هـر آنچـه تحـت               . در نتيجه در سطح باقي مانده اند      . مي خواهند بشوند  

  . عنوان ايمان مذهبي به خوردشان داده اند، هر روز ابعاد گوناگون خودكامگي و تزوير نهفته در آن آشكارتر مي شود
جامعه همجنسگرايان بدان گرفتارنـد،       اين كابوسي كه   همجنسگرايان آگاه و جدي بايد براي خالص شدن از        

تالش  و   فعاليت ها تجربه همين چند سال اخيرنشان مي دهد كه هر چه           . گاهانه و هدفمند وارد تالش و فعاليت شوند       آ
همان اندازه جامعه صداي ما را      ه  ي همجنسگرايان بيشتر شود و هر چه همجنسگرايان بيشتري وارد فعاليت شوند ب            ها
هد شنيد و به همان نسبت افراد بيشتري خواهند توانست خود را از كوير بوهوت رهانيده بـا گـرايش جنـسي خـود                        خوا

و  مستقل بودن جنبش همجنـسگرايان     با اين حساب،  . آشتي كرده و براي دستيابي به حقوق خويش وارد فعاليت شوند          
 و پيونـد بـا ديگـر جنـبش هـاي موجـود        اما اين مترادف بي عملي و عـدم كنـشگري         است، سياسي نبودن آن درست   

بر عكس همكاري، حمايـت     . اجتماعي نمي باشد  
متقابل و تالش براي باز كردن فضاي اجتماعي،        
سياسي و فرهنگي كشور تنهـا راهـي اسـت كـه            
ميدان را براي طرح مـسائل همجنـسگرايان بـاز          
مي كند و درست به همين دليل همجنـسگرايان         

 روزمـره در دفـاع از        فعالي درمبارزات  به طور بايد  
 و افراد آزادي و     گروه ها دمكراسي، حقوق بشر و     

  . دمكراسي خواه، شركت كنند
  

  ؟چرا اين كار ضروري است
در هر جامعه اي دو منبع قـدرت وجـود          
دارد، يكي منبع قدرت حكومتي و ديگـري منبـع          
قدرت و توان كساني كه خواهان تغيير شـرايط و          

هـر  .  هستند ان ها انسقوانين و بهتر شدن زندگي      
قدرت خـود را از منـابع گونـاگون مـي            دو حريف 

گيرند و عامل تعيين كننـده در ايـن نـزاع همانـا             
همجنسگرايان نمي توانند بـا     . موازنه قدرت است  

توسل به اينكه ما به سياسـت كـار نـداريم و يـا              
جنبش ما سياسي نيست، خـود را در مناقـشه دو           

يغـات يـك    قدرت موجود كنار بكشند يا گـول تبل       
از كجا معلـوم كـه      «جانبه حاكمان را بخورند كه      

محروم كردن صف دمكراسي و حقوق بشر از حمايت يعنـي تـضعيف     . »مخالفان اين حكومت با آزادي ما موافق باشند       
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پيوند زدن جنبش همجنسگرايان به ديگر جنبش ها مثال 
جنبش زنان، دانشجويان، كارگران، پرستاران، اقليت هاي 
قومي و زباني، گروه هاي حقوق بشري، زندانيان سياسي و 

يت اعتماد يه نفس از يك طرف باعث اعتبار و تقو... عقيدتي و
خود جنبش همجنسگرايان مي شود و بر تجارب مبارزاتي 

فعاالن آن مي افزايد و از طرف ديگر صف نيروهاي آزادي و 
هر دو اين دستاورد در . دمكراسي خواه را تقويت مي كند

  .خدمت دستيابي همجنسگرايان به حقوق خود مي باشند

در حالي كه بر همگان روشن است كه منافع جنبش همجنسگرايان در گرو تقويت كدام نيرو   . آن در برابر قدرت حريف    
  . است

 اقليت   جنبش زنان، دانشجويان، كارگران، پرستاران،     يوند زدن جنبش همجنسگرايان به ديگر جنبش ها مثال        پ
طرف باعث اعتبار و تقويت اعتماد       از يك  ...ي حقوق بشري، زندانيان سياسي و عقيدتي و       گروه ها ي قومي و زباني،     ها

الن آن مـي افزايـد و از طـرف ديگـر صـف              يه نفس خود جنبش همجنسگرايان مي شود و بر تجـارب مبـارزاتي فعـا              
هر دو اين دستاورد در خدمت دستيابي همجنسگرايان بـه حقـوق            . نيروهاي آزادي و دمكراسي خواه را تقويت مي كند        

  . خود مي باشند
 و دسـته هـا و    گروه هـا  انواع  . خالصه اينكه در بطن جامعه ما تب و التهابي است كه همگان از آن خبر دارند               

اين درگيري با حاكمان بـراي      . لف در جامعه، هر كدام براي دستيابي به حقوق خود تالش و مبارزه مي كنند              اقشار مخت 
  به حقوق نفي و انكار شده،      دستيابي

ــي  ــايي و در يكـ ــر روز از جـ از  هـ
اين . شهرهاي كشور بيرون مي زند    

مبارزات بدون شك روزي بـه ثمـر        
تنهــا ورود افــراد و . خواهنــد رســيد

چه بيشتر و منـسجم     ي هر   گروه ها 
ــست ــه   حو م ــف هم ــردن ص كم ك

نيروهــاي خواهــان آزادي و حقــوق 
اجتماعي است كه به تقويت جبهـه       
دمكراسي و حقوق بشر مي انجامـد       

 بـه طـور   سـعي كننـد      همجنسگرايان ايران بايد با جمع كردن نيروهاي خود       . و دسترسي به آزادي را به جلو مي اندازد        
دادها تاثير گذاشته، و با شركت فعال خود، به وظيفه گروهي و ملي خود در نهادينه                هدفمند بر حوادث و سير تحول روي      

از همين رهگذر است كه ما همجنسگرايان كشور خواهيم توانـست در   . شدن دمكراسي و حقوق بشر در كشور بكوشند       
ي در خور خواسته هايمـان      تغيير شرايط موجود و مهيا كردن فضايي كه بتوانند آزادي خود را در آن بيابيم، سهم و نقش                 

  . داشته باشيم
  

  يك قدم جلوتر
در تاريخ مبارزاتي همجنسگرايان كشورهاي ديگر نمونه هاي زيادي وجود دارند كه نشان مـي دهنـد گـاهي                   

بـا تـشكيل گروهـي خـاص در كنـار فعاليـت عمـومي بـراي حقـوق                    بعضي از همجنسگرايان عالقمنـد بـه سياسـت        
اگر چنين كاري در خـدمت پيـشبرد اهـداف          . ت سياسي را هم وارد برنامه خود كرده اند        همجنسگرايان، اما نوعي فعالي   

شرطي كه چنين حركتي گروه مورد نظر را به زائـده اي صـرف از يـك                 ه   اما ب  ،همجنسگرايان باشد هيچ اشكالي ندارد    
ت و اعتراضات سياسي گروه سياسي خاص تبديل نكند، بلكه به معناي برخورد فعال با تحوالت، شركت عملي در حركا
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نمونـه ديگـر اينكـه همجنـسگرايان        . و در جهت مسلح كردن همجنسگرايان بـه آگـاهي اجتمـاعي و سياسـي باشـد                
 دربـاره كشورهاي ديگر در زمان انتخابات، با كانديد كردن خود، انجام مـصاحبه بـا كانديـداهاي مختلـف، روشـنگري                     

ي شوند تا افراد همجنـسگرا بـا آگـاهي بيـشتري در انتخابـات               باعث م  ...مواضع سياسي و فرهنگي احزاب گوناگون و      
شركت كرده و به كانديداهايي راي دهند كه در مجالس قانون گذاري يـا رياسـت جمهـوري، از لـوايح حـامي حقـوق                  

 به عنـوان  اين نوع لوبي گري سياسي باعث مي شود تا همجنسگرايان تاثير خود را              . همجنسگرايان پشتيباني مي كنند   
روي اجتماعي نشان دهند و اين باعث مي شود تا احزاب مختلف و كانديداهاي آنان، همجنـسگرايان و جنـبش                    يك ني 

شرايط كشور مـا بـراي      . و در اعتراف به خواسته هاي همجنسگرايان از همديگر سبقت بگيرند           حساب آورده ه  آنان را ب  
است بپردازد در داخل كشور مهيا نيـست امـا           فعالي به امور سي    به طور تشكيل يك چنين گروهي از همجنسگرايان كه        

 هزاران هزار همجنسگراي ايراني مقيم خـارج        مهم تر  اين كار را كرد و از آن         مي توان هاي پوششي مختلف     تحت نام 
ند با تشكيل چنين تجمعي يك نيروي مهم و ضروري پـشت جبهـه اي ايجـاد كـرده سـهم خـود را در            مي توان كشور  

  . دا كنندآگاهي رساني و روشنگري ا
ي مختلـف دوسـتي و حمـايتي        گـروه هـا   هـا و     در مورد داخـل كـشور، فكـرش را بكنيـد كـه اگـر انجمـن                

ي گروه ها  و حركات اعتراضيفعاليت هاهمجنسگرايان در شهرهاي مختلف در كنار پارتي ها و جشن هاي خود اخبار           
 به طور، )شار اعالميه ها و بيانيه هاي حمايتي    تي بدون اسم و نشان يا با انت       ح(اجتماعي ديگر را به گوش هم رسانده و         

تكرار و تداوم ايـن     . شركت كنند  ...يا)  مارس روز جهاني زن    8مثآل  (دسته جمعي در فالن تظاهرات اعتراضي يا تجمع         
حركات نه تنها افراد بيشتري را به صف اعتراضات مي كشاند بلكه خود همجنسگرايان شركت كننـده تجـارب بـسيار                     

 م همـوار مـي    هـ  از همه راه براي طرح مسائل و مشكالت خود همجنـسگرايان             مهمترهم كسب ميكنند و     ارزنده اي   
تنها با حركت هدفمند و آگاهانه همجنسگرايان آگاه و به ميدان كشاندن نيروي وسـيع ديگـر همجنـسگرايان و                    . شود

      ي جنـسي همـوار    اقليـت هـا   عي   بـه حقـوق اجتمـا      دسـتيابي پيوند آن با ديگر جنبش ها است كه زمينه براي آزدي و             
  . مي شود

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به ارودي معتقدان به آزادي جنسي بپيونديد
براي گرفتن پاسخ صدها سئوال ذهني خود در باره انواع مسائل جنـسي، بـراي يـادگيري                 

اي كنـار آمـدن بـا خويـشتن         سكس درست و منطقي، براي  شناخت فانتزي هاي خود، بر          
خويش، براي آشنايي با مباحث جنسي، براي كمك به گسترش آگـاهي اجتمـاعي در بـاره                 

   .مجله سكاف را مطالعه كنيد و آن را به دوستان خود هديه دهيد... جنسيت و
  

  :ي تقاضاي مجله سه كافاآدرس بر
 helia.parand@gmail.com  

  

 »! فارغ از گرايش جنسي شما؛سكاف به همه شما تعلق دارد«
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ــه، »ســاز اهللا كاســه حبيــب« ــده ســينماي  تهي كنن
مدير گروه سينماي دفاع مقدس بنيـاد        و   مقدس  دفاع

در گفـت و گـو بـا خبرنگـار گـروه            ،  سينمايي فارابي 
  :فرهنگي ايرنا

  

هاي  سينما تابع مستقيم جريان
  سياسي نيست

  
هـاي سياسـي روز       جريـان  مـستقيم   سينما تـابع  

. زند  نيست و سفارش جهت دار دولتي را پس مي        
هـاي گذشـته نـشان        فرهنگـي در دوره    تحوالت

دهد كه تاكنون كـسي نتوانـسته سـينما را در         مي
خاص محدود كند، درواقع انديشه و تفكـر         قالبي

 منطـق،  سينماگران كشور هر گونه مرزبنـدي بـي       
 را در حـوزه     اي و انتظارات بيهوده     سيستم گلخانه 

   . تسينما باطل كرده اس
دارد تفكـرات دينـي و       اگر دولـت جديـد قـصد      

بايد ايـن اقـدام     ،  مذهبي را به سينما تزريق كند     
نوآوري دراين عرصه باشـد     و همراه با حفظ تنوع   
مباحـث ايـدئولوژيك فـارغ از         وتوجه صـرف بـه    

ساز در عرصـه هنـر        سرگرمي هاي صنعتي و    جنبه
. شـود   يگاه آن درجامعه مي   هفتم، باعث تزلزل جا   

هـاي فرهنگـي      مستقيم جريان   سينما همواره تابع  
نگـاه ضـد و    و اسـت  دربستري اجتمـاعي بـوده  

هاي فرهنگي آفـت ايـن حـوزه     موضوع نقيض به
  .است

  

 ايرنا - خبرگزاري جمهوري اسالمي 84/04/13
www.irna.ir/fa/news/view/line-3/8404130219105306.htm  

  

  سينماي ايران در دهه اول بهمن ماه فيلم نگار؛
  پرنده. م

  
ــدان و      ــراي هنرمن ــاه ب ــن م ــك بهم ــدون ش ب

و بـدون شـك ايـن       . هنردوستان ايراني ماه ويژه اي اسـت      
ي ريز و درشـتي كـه     ا دليلي ندارد به جز جشنواره ه      ،ويژگي

همه ساله در اين مـاه      . برپاست  در تهران  به بهانه دهه فجر   
ورشان حـض به جنـب و جـوش مـي افتنـد و بـا               اهالي هنر 

امسال سينماي ايـران     . بخشند سرماي زمستان را گرما مي    
ـ ا. در دهه ابتدايي بهمن ماه آسمان پر سـتاره ي داشـت            ا م

چنـد سـتاره از ايـن آسـمان بيـشتر            براي من همجنـسگرا   
 . زدند چشمك مي
ور اين نيـست كـه      ط س ن سياه كردن اي   د من از  صق

ن پيـدا   ابگويم همجنسگرايان جاي خود را در سـينماي ايـر         
نوان چنين نشده و تا آن زمان راه        عبه هيچ    ...خير. كرده اند 

اما نمي توانم به پسر همجنسگرا بـا        . بسياري در پيش است   
كـه در راهـروي       زنانـه  نـي كـامآل   حاهر آرايش كرده و ل    ظ

مازيـار  سـاخته    »بـه آهـستگي   «يلم  پزشك قانوني در فـ    
ف صـ در  كـه    –كارگردان جـوان و بـسيار مـستعد         - ميري

 پرويز شهبازيينه پزشك قانوني ايستاده بـود و    اار مع ظانت
كـه پيـشتر در فـيلم        »بـه آهـستگي   «نويسنده فيلم نامـه     

از ما را قلقلك كرده بود اشـاره         افكار خيلي  »نفس عميق «
كـه بـراي     »آفسايد«يلم  و يا دختران پسرانه پوش ف     . نكنم

رين در اسـتاديوم لبـاس مردانـه    حـ تماشاي بازي ايـران و ب  
پوشيده بودند و تعدادي از آنها آشكارا رفتاري مردانـه و بـه             

 رافت داشتند و با اشـارات جـالبي همچـون اينكـه           ظدور از   
 و مرام و معرفت و    ،شق رفتن به خدمت سربازي بود     عا يكي

براي من  ،سار مي ساختمردانگي ديگري هر مردي را شرم 
گوشـزد مـي     و ت خودنمايي مـي كردنـد     همجنسگرا به شد  

ه صـ رع  ايرانـي در   حرطكارگردان م  جعفر پناهي كردند كه   
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  ماريا... 
  بس برهانعا :نويسنده و كارگردان

  سن كاسه سازحم :تهيه كننده
  يانطابضور صمن :مشاور

   دقيقه35 :مدت زمان فيلم
   ):مجله فيلم(ه فيلم صخال
ــك ــده ي ــاميون  رانن ــ45ك ــاله داراي دو شخ يت ص س

ـ  زنـدگي   او پس از سال ها     متفاوت است    هويـت و   يب
و  مـي دهـد   يير جنـسيت غت يكي از كشور ها   سخت در 
  .  نام ماريا را براي خود بر مي گزيند شود و زن مي

   ):مجله فيلم( كارگردان حيضتو
ا زهـ به زندگي انسان هايي كه ايـن رو        نگاهيست رياام

 مـا در ايـن    . در جامعه ديده مي شـوند      لعضبه چشم م  
 داقل نگاه اجتماع را نسبت به ايـن       حرديم   ك يفيلم سع 
 . ور شده باشدطاريم كه اين ويير دهيم و اميدغ تنبيمارا

ر ذول روز كه از كنار ما گـ       طريف نشده از جامعه ايران نيز در        ح دقيق و ت   ويري كامآل صبين الملل و استاد نشان دادن ت      
 مرا عووضو اين م. رده و اندكي بر ما خيره شده و زماني به ما فكر كرده استچشمي تيز ك  ،ور ما شده  حضه  جكرده متو 

  . بات كنيمثو توانسته ايم وجودمان را ا.  ما هستيم،ب يا بدورا كه خچ ،ل مي كندحاخوش
  

چرخـانم   ي رها مي كنم و انگشت اشاره ام را به سويي مـي            ارا را من نيز به اشاره       ذاما اين اشارات كوتاه و گ     
  »ماريا« ؛ها ب ترنس سكشوالئاصفيلمي مستند در بيان م ...از اشارات فراتر رفته استكه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 اينكـه در    صĤوصخـ . ديدن فـيلم مـي كنـد      ق  ات در مجله فيلم هر همجنسگرايي را مشتا       ضيحخواندن اين تو  
يرفته شـدن  ذه همين پا كوتمبال يك فيليگاهي ندارد و مي توا نم بگويم اوج اق     امملكت ما فيلم كوتاه و مستند هيچ ج       

هـا   دن اين فيلم  ياز اين رو شانس د    . در سالني كوچك در اين ايام      در جشنواره هاست و داشتن يكي دو اكران كوچك        
بـاره  وخوانندگان تهراني مجله ماها موفّق به ديدن اين فيلم شـده باشـند و يـا د                 داقلحبسيار كم است و اميدوارم كه       

  . دن اين فيلم دست دهدي براي ديعيتقوم
كه در  . ويري تلخ مي دهد   ص ت ئهشود و خبر از ارا     از مي غال نماز آ  حنه هق هق زني سجده زده در        صحماريا با   

  . ور استط نواقع همي
 و يايي از يك مرد شروع مي شود از كودكي تـا جـوان  ه سكعروسي با نشان دادن عفيلم به سبك فيلمهاي   
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. بت مي كنند  صحالب زاده   طر  صغدهد كه در مورد مردي به نام ا        ميون را نشان مي   اگان ك لي رانند صدر فوا  ...ميانسالي
  . ر دارند و از او به عنوان بهترين همكارشان نام مي برندظق ناداقت و معرفت و پاكي اش اتّفصن بر افردي كه همه ش

از دوران بچگي كه    . ايت مي كند  را رو  زاده البطر  صغنشيند و داستان ا    يمدر ادامه زني ميانسال در مقابل ما        
 ،اردذمي گنپشت سر كه   ها را  يتذ ا و در دوران مدرسه چه آزار       ،نواده بزرگ مي شود و به مدرسه مي رود        اچگونه در خ  

بچه دار مي شود     ،نوان گناه مي ديده ازدواج مي كند      عخود به    ي مي شود و براي فرار از آنچه در        حهاي رو  ابعذدچار  
ارفانـه  ع سلوك وارفانه دراويش آشنا و سير عپس از مدتي با جلسات . اردذختي را پشت سر مي گ    و زندگي زناشويي س   

و در نهايت چگونه بـا مـشكالتش   . ر بسيار پيدا مي كندح تبهاع سمصاتي در رقذرا از آنان مي آموزد و بنا به استعداد   
 كـسي    متـين و محتـرم     و اين زن ميĤنـسال     ...يندد بر مي گز   ويير جنسيت مي دهد و نام ماريا را براي خ         غكنار آمده و ت   

  . ومحالب زاده مرط صغرنيست جز ماريا يا همان ا
و چـه بـسيار    ». و ديگر وجود خارجي نـدارد    هالب زاده فوت كرد   طر  صغا« ،چرا كه به گفته ماريا     ...ومحآري مر 

  . ستاو مرده ا  و چه بسياراني كه گمان مي كنند،يي كه نمي دانند او كجاستانسان ها
  . راندذرا مي گ قر به سختي زندگيحاقي كوچك و مطامروز ماريا در خانه اي يا ا

كند كه با وجود اينكـه       ان مي ذعو ا  شمارد ل مي طيير جنسيت پايان مشكالت است را با      غور اينكه ت  ماريا، تص 
 آرزو مـي كنـد روزي بتوانـد         وبست رسيده است      در زندگي اش به بن     ،ندطيرفته اند و با او در ارتبا      ذخانواده اش او را پ    

  . بيعي را از او سلب مي كندطق حا جامعه اين م ا،ميون شود و رانندگي كنداشته سوار كذمانند گ
  . افه كرده و او درمانده استضمشكلي بر مشكالت ماريا ا ،امروز فقر

اكز دولتي كه مراجعه چه بسيار تالش هايي كه براي يافتن كار كرده و با جوابهاي سرباال مواجه شده و چه مر
   :در قسمتي از فيلم ماريا مي گويد. بسيار شرم آور رو بر رو شده هاي مايت با جوابحكرده و در قبال درخواست 

 تو هم برو همـون كـار رو   ؟ل تو اند چه جوري دارن پول در ميĤرن     ثيي كه م  ابه من ميگه بقيه اون    « 
  »؟مگه من اينجوري بزرگ شدم ...؟مگه من ميتونم ...شه بشمحاز من ميخوان فا ...بكن

سـت   اات فيلم زمـاني حظار ترين لذير گثر من تا ظو به ن  . ست كه ماريا با پسرش مي كند       ا هايي اينها درد دل  
  . وش مي كشدغكه ماريا با پسرش مالقات مي كند و او را در آ

دا مي كنـد و     صيا را به نام پدر      او هنوز مار  . يرندذور توانستند او را بپ    طپسر جوان از پدرش مي گويد و اينكه چ        
القـه منـد بـه      عپسر نيـز    . كند كه هيچ كس را در دنيا به اندازه او دوست ندارد            تراف مي عبا شرمي زيبا در مقابل پدر ا      

  . ريا در كنار او نشسته و بي امان اشك مي ريزداو م. ف است و در اين راه استادي بهتر از پدرش نمي شناسدوصت
ست و سـعي در رفـع مـشكالت آنهـا           ا  است و نگران آنها    طانواده و همسر سابقش در ارتبا     ماريا همچنان با خ   

  . دارد
  :ه بيان مي كندونيت براي همكاري در ساخت اين فيم را اين گضااو دليل ر

 نخوان پا تو اي     اونايي كه بعد از من مي       اينكه  براي ،من االن اومدم جلوي اين دوربين نشستم      « 
ـ حاتمـام   ، براي بچه هـام ،من اومدم اينا رو گفتم تا براي مردم    . الت من نشن  ارن دچار مشك  ذراه ب  ت ج

 » ...ر من تو اين ايران درست نشد كه نشداشه كه كب
  



                       
  
  
  15شماره                        

  1384  اسفند ماه                         
  

 

 

 
   

  
۶٠

  

  اخبار ايران و جهان
  
  
 ؛ كشوربراي اولين بار در تاريخ: ايران  ←

   رسمي همجنسگرايان از مبارزات ديگر نيروهاي اجتماعياعالم حمايت
، با انتشار بيانيه اي از مبارزات رانندگان و كاگران شركت واحد تهران             PGLOرايان ايران،   سازمان همجنسگ 

 مقيم پايتخت درخواست شـده كـه        در اين اعالميه همچنين ازهمجنسگرايان    . و حومه، اعالم حمايت و پشتيباني نمود      
مختلف حقـوق بـشري در كـشور      با شركت در اعتراضات سنديكاي كارگران، به پيوند زدن مبارزات جنبش هاي              عمال

خود از مبارزات كارگران شركت واحد را اعالم  ي اجتماعي ديگري از جمله دانشجويان نيز حمايتگروه ها. كمك كنند
 به دفـاع از مبـارزات و        او علن  ااين اولين بار در تاريخ مبارزات اجتماعي كشور ماست كه همجنسگرايان رسم           . كرده اند 

بـر اسـاس درس گيـري از مبـارزات           PGLO اين اقـدام     اظاهر. اجتماعي اقدام مي كنند    تالش هاي ديگر نيروهاي   
همجنسگرايان با حمايت از مبارزات و درخواست هـاي ديگـر            در جنبش مدني آمريكا،   . جنبش مدني آمريكا بوده است    

كه در نتيجـه    گروه هاي محروم توانستند ضمن تقويت جنبش عمومي، مسائل و خواسته هاي خود را هم مطرح كنند                  
  . ي اجتماعي زيادي را به حمايت از حقوق همجنسگرايان جلب نمودگروه هاآن اقشار و 

  http://www.pglo.org/web/persian/pages/050.htm                            :لينك خبر
  
 ن كمان همجنسگرايانجمهوري رنگي: تايوان  ←

ي حقوق بشر همجنسگرايان تايوان در اعتراض بـه مخالفـت دولـت خـود بـا قـانوني كـردن ازدواج                      گروه ها 
روبـروي سـاختمان رياسـت      ) پايتخت اين كشور  (همجنسگرايان، اعالم كرده اند كه ساختمان بزرگي را در شهر تايپه            

را اعـالم   » جمهوري رنگين كمـان همجنـسگرايان     «نام  جمهوري اجاره مي كنند و در آن تشكيل جمهوري جديدي ب          
 تـشكيل را  آنها قول داده اند كه اين جمهوري پارلمان خاص خود از نمايندگان منتخـب همجنـسگرايان                 . خواهند كرد 

خلق « همچنين قرار است اين جمهوري    .  و قانون ثبت رسمي ازدواج همجنسگرايان را در آن تصويب خواهند كرد            داده
  . براي همجنسگرايان و طرفداران آنها صادر كند هاي شهروندي ارتك» همجنسگرا
  
 ل ساالنه همجنسگرايانبزرگداشت قربانيان فاجعه سونامي، در فستيوا: اندونزي ←

در كشور اندونزي كه اكثر مطلق جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي دهنـد،              » پوكت«همجنسگرايان جزيره   
مدت چهار روز در كنار ساحل برگـزار        ه  ي سال گذشته، فستيوال ساالنه خود را ب       براي بزرگداشت قربانيان فاجعه سونام    

هاي  همجنسگرايان جزيره پوكت با استقبال هزاران هزار نفر از مردم محلي و توريست» گي پرايد« اين كانوال. كردند
  . خارجي روبرو گرديد
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 يا جديدي از ويروس كالميدنوع : محققان پزشكي اعالم كردند:آمريكا  ←
ويروس كالميديا باعث نوعي بيماري مقاربتي مي شود كه قابل عالج است اما طبق اخبار منتشره، اخيرآ نـوع            

فـردي بـه ايـن نـوع         خاصي از ويروس كالميديا در بين همجنسگرايان آمريكا مشاهده شده است كه در صورت ابتال              
و همينطـور انتقـال آن بـه ديگـران          ) وي. آي. اچ(فرد به ويروس عامل ايـدز        خاص از ويروس كالميديا، خطر ابتالي     

  . پزشكان معالج با حساسيت خاصي اين تحول تازه را دنبال مي كنند. افزايش مي يابد
  http://www.365gay.com/Newscon06/02/020606std.htm                   :لينك خبر

  
  
  

  ابتكار شهردار آريزونا:  آمريكا ←
شهرداري شهر اريزونا در آمريكـا بـراي جلـب توجـه بيـشتر توريـست هـاي                  

 صفحه اي منتشر كرده كه در آن ضمن توصيف          89همجنسگرا به شهر خود، جزوه اي       
نقاط ديدني شهر، با رديف كـردن انـواع و اقـسام دالئـل ديگـر تـالش كـرده انـد تـا                        

.  چه بيشتري را به گذراندن تعطيالت خود در اريزونـا ترغيـب كننـد              همجنسگرايان هر 
 بيليـون دالر مـي شـود و         65گفته مي شود كه بـازار توريـسم همجنـسگرايان شـامل             

 شهرهاي مختلف هر كدام مي خواهند كه با مرغوب كردن شهر خـود بـراي توريـست                
  . هاي همجنسگرا، به اقتصاد شهر خود كمك كنند

كه كارخانجات و مؤسسه هاي توليدي به تبليـغ كاالهـا و خـدمات خـود در مجـالت و            ي سال است    سال ها 
  .  اما جلب سياحان همجنسگرا پديده نسبتĤ تازه اي است،هاي همجنسگرايان مشغولند سايت

  
  

 اولين گزارش رسمي دولتي درباره همجنسگرايان: چين ←
ني  ميالدي همجنسگرايي را قانو    2004 در سال     كه پيشتر  دولت چين 

 همجنسگرايان اين كشور    دربارهاينك اولين گزارش رسمي دولتي       ،اعالم كرد 
 »همبـستري مـردان   «اين گزارش كـه تحـت عنـوان         . كرده است منتشر  را  

 دربـاره  مـورد مطالعـه و تحقيـق         400 بخش مختلف و     15منتشر شده، شامل    
همجنسگرايي است كه موضوعات بسيار متنوعي را شامل مي شود ؛ از جملـه              

ايسه نگاه اخالق سنتي به همجنسگرايان در چين و غرب، چگونگي خود يابي و ارزشگذاري همجنسگرايان به خود،              مق
   ...سكس و عشق به همجنس در بين همجنسگرايان و

گفته مي شود اين گزارش رسـمي و علنـي در آشـنايي جامعـه چـين بـا همجنـسگرايي و جلـب احتـرام بـه                            
  . واهد داشتهمجنسگرايان تاثير مثبت زيادي خ
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 نقض حقوق همجنسگرايان و اعتراضات جهاني: هند  ←
 روزه آنهـا بـار ديگـر        14 همجنسگرا در هند و بازداشت       4دستگيري  

.  بي حقوقي همجنسگرايان در اين كشور جلب كرده اسـت           به ه جهانيان را  جتو
ي سازمان ها ي بين المللي حقوق بشري و همچنين        سازمان ها تعداد زيادي از    

زبين در سطح جهان به دفاع از همجنسگرايان دستگير شده پرداختـه و             گي و ل  
ـ         رسـميت شـناخته شـدن حقـوق     ه با ارسال نامه هايي به دولت هند خواهان ب

ـ  ين عقيده اند كه دولـت هنـد احتمـاال         ناظران بر ا  . همجنسگرايان شده اند   ه  ب
  .  همجنسگرايي را قانوني خواهد كردزودي راه چين را در پيش گرفته و با توجه به فشارهاي داخلي و خارجي،

  
عـــرض انـــدام همجنـــسگرايان شـــاغل در اداره پلـــيس و                :  اســـتراليا ←

 اداره آتش نشاني ملبورن
يازده سال است كه همجنـسگرايان شـهر ملبـورن          

در مراسـم   . استراليا جشن و كارنوال خود را برگزار مي كننـد         
هزار نفـر رسـيد كـه       امسال تعداد شركت كنند گان به چهل        

 مراسـم امـسال      هـاي  ژگـي يركورد شكن بود اما آنچه بـر و       
 شـركت پلـيس هـاي همجنـسگرا و همجنـسگرايان            ،افزود

شاغل در اداره آتش نشاني شهر بـا لبـاس خـدمت در ايـن               
علني شدن همجنسگرايان در مشاغل مختلـف،       . كارنوال بود 

  . مك زيادي مي كندهاي پيش ساخته از همجنسگرايان ك به كمرنگ شدن ذهنيت
، سـيزدهمين فـستيوال فـيلم       )15(انتـشار همـين شـماره ماهـا          خبر ديگر از استراليا اين است كه همزمان با        

 فيلم كوتـاه و بلنـد كـه همگـي     50قرار است در اين فستيوال بيش از . همجنسگرايان در شهر سيدني برگزار مي شود   
  . دشون نمايش گذاشتهه داراي تم همجنسگرايي هستند ب

  
اخيـر دولـت    فعاليتهـاي   به  نسبت  اعتراض كانون نويسندگان ايران     : ايران  ←

 PGLO محدود كردن فضاي فعاليت هاي فرهنگي، و اعالم حمايـت            جهت
ي ادبي و فرهنگي    فعاليت ها  كانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه اي به محدود كردن فضا براي              ااخير

   : نويسندگان آمده است كهدر بيانيه كانون. اعتراض كرده است
 فرهنگي هنري و    ،ي ادبي فعاليت ها ي    اي براي محدود كردن هر چه بيشتر عرصه         هاي تازه   طرح«

داننـد در دسـت       هـا مـي     را متـولي ايـن عرصـه       هاي فردي و اجتماعي، از سوي نهادهايي كه خود          آزادي
   ».اجراست
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 عمـوم مـردم و نهادهـا و سـازمان هـاي آزاديخـواه               اين بيانيه، كانون نويسندگان ايران از     در پايان   همچنين  
 راه پيـشگيري از اعمـال قـوانين جديـد     خود از ايـن بيانيـه، در  اعالم همبستگي و حمايت     كرده است كه با     درخواست  

   : فعاالنه به ايفاي نقش بپردازندسانسور و فشار
گيرانـه بـا هرنـوع       به عنوان نهادي كه از ابتداي تاسـيس همـواره پي           ،كانون نويسندگان ايران  «

خواهد كـه بـا       دوست ايران مي     از مردم شريف و فرهنگ     ،سانسور انديشه و بيان و قلم مبارزه كرده است        
ي مـستقل و    سـازمان هـا   ي افراد، نهادهـا و        ما از همه  . سانسور و سركوب به هرشكل ممكن مقابله كنند       

  » . درا اعالم دارندخواهيم كه همبستگي خو خواه كه با اين فراخوان موافقند مي آزادي
با انتشار بيانيه اي از متن اطالعيه كـانون          )پي جي ال او   (همجنسگرايان ايران    سازمانالزم به ذكر است كه      

  . نويسندگان ايران نيز حمايت كرده است
  
  دو تن از نمايندگان مجلس همجنسگرايي خود را علني كردند : انگلستان ←

ايـن  ) سومين حزب بزرگ  ( هر دو كانديد رهبري حزب ليبرال دمكرات         دو تن از نمايندگان مجلس بريتانيا كه      
با توجه با انتشار وسيع اين خبـر در روزنامـه هـاي بريتانيـا،               . كشور شده اند، از همجنسگرا بودن خود پرده برداشته اند         

م كـرده كـه يـك       از مقام خود اسـتعفا داد امـا ديگـري اعـال           ) كه هر دو زن و بچه دار هستند       (يكي از دو اين نماينده      
ـ     بر  كانديد با چند نفر ديگر     به عنوان همجنسگرا مي تواند رهبر يك حزب سياسي هم بشود و همچنان             دسـت  ه   سـر ب

  . گرفتن پست رهبري حزب ليبرال دمكرات رقابت خواهد كرد
  
  به سر مي آيد» سوپر گي«صبر : كمكزي ←

 تنه بـه جنـگ بـي عـدالتي نـسبت بـه              همجنسگرايان مكزيك سوپر قهرمانان زيادي داشته و دارند كه يك         
  . همجنسگرايان شتافته اند و حقوق همجنسگرايان را به بحث داغ روزنامه هاي رسمي تبديل كرده اند

جديد است كه با پوشيدن كت و شلواري سياه و تي شرتي صورتي با مثلثي               » سوپر گي «آخرين مورد آن يك     
 حق كشي رفته و به مذاكره مستقيم با سياستمداران اين كشور             و قول داده كه به جنگ      ،صورتي روي سينه ظاهر شده    

اين سوپر گي در اولين اقدام قهرمانه خود با همان لباس مخصوص سرزده وارد دفتـر يكـي از احـزاب دسـت                       . بپردازد
اين سوپر گي   . راستي مخالف حقوق همجنسگرايان شده و مسئولين اين حزب را به مناظره مستقيم دعوت كرده است               

  : الم كرده است كهاع
چرا كه تنها با اتحـاد ماسـت كـه هموفوبيـا            . من مي خواهم جامعه همجنسگرايان را متحد كنم       «

   ».من تا رسيدن به عدالت براي همجنسگرايان از پاي نخواهم نشست. ريشه كن مي شود
ن اقدام خود بحـث  در اداره اي مشغول كار است، با اي  سن دارد و براي گذران زندگي27 اين جوان پرشور كه   

  . ازدواج همجنسگرايان مكزيك را بار ديگر به سطح عمده ترين روزنامه هاي مكزيك كشانده است
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قوانين مجازات اسالمي تجاوز به زنـان لـزبين را قـانوني            
  كرده است

  

  باز هم در ضرورت جرم زدائي از همجنسگرايي در قوانين كشور
  
  
  
  
  
  

       روابـط زناشـويي را تبليـغ و توجيـه           بـه خـصوص   ئي در روابـط جنـسي و        هيچ دين و مذهبي تجاوز و زورگو      
بـه  اسـالم   . )كـاري نـداريم    هاي مختلف از اسـالم     به قرائت ( دين اسالم هم از اين قاعده مستثني نيست         و نمي كند 
 توسـط    دين و مذهب اكثريت مردم جامعه ما با تجاوز به زنان مخالف است ولي قوانين مجـازات اسـالمي كـه                     عنوان

شايد اين حرف تنـدي     . تجاوز به زنان را قانوني كرده است       دولت مدعي اسالمي بودن تهيه و تدوين شده اند در عمل          
  . به نظر آيد اما توجه كنيد كه گفتيم در عمل، و در ادامه ثابت خواهيم كرد كه موضوع واقعĤ همين است

زوج هاي نمونه سال تعيـين        محكوم مي كند،   حكومت ايران از يك طرف مجرمان و تجاوزكاران را به اعدام          
همه اينها ظاهرآ بـه ايـن دليـل          ...مي كند و برايشان هدايايي در نظر مي گيرد، بر ازدواج جوانان پافشاري مي كند، و               

است كه در اسالم نسبت به اديان ديگر در مورد حس جنسي انسان و اهميت پاسخ دادن و نه سركوب آن بيشتر تاكيد                
ـ            باز كـردن   اما با اينهمه، حكومت، از هر گونه تالشي براي        . شده است  شـدت  ه  مبحـث جنـسيت و پـرداختن بـه آن ب

تضعيف باورهاي سنتي اما رايج و در عين حال اشتباه آميـز منجـر        جلوگيري مي كند مبادا كه شروع چنين گفتماني به        
اي كنار نهادن تبليغات و آموزش هاي كهنـه         مردم با گفتمانهاي مدرن و امروزي از جنسيت آشنا گردند و راه بر             شود و 

 بـه   ،با چنين برخوردي، حاكمان با اين كار خود، در برابر گسترش و تقويت فرهنگ امروزي مقاومت كرده                . هموار شود 
اين كـار يعنـي جلـوگيري از اصـالح           دفاع از سنت هاي كهنه برخاسته، و از رشد فرهنگ جامعه جلوگيري مي كنند و              

برخورد صاحبان قدرت با جنسيت و بازتاب آن در نـشريات و وسـايل ارتبـاط جمعـي                   اين. يز هست فرهنگ اجتماعي ن  
  .  آورده كه همگان به آن اذعان دارند و آن را بحران جنسي كشور مي نامندبه وجودعمومي كشور، بحراني را 

زنـان لـزبين و از      از يك طرف با جرم دانستن همجنسگرايي و تعيين مجازات بـراي               قانون مجازات اسالمي  
طرف ديگر با تاكيد بر ازدواج و خانواده باعث مي شود كه خانواده ها بدون توجه به گرايش جنسي دختران خـود، آنهـا     

بـراي درك و   دگرجنـسگرايان . را با انواع فشارهاي ناشي از سنت هاي كهنه، مجبور به ازدواج با جنس مخالف بكننـد  
ر لزبيني كافي است تصور كننـد كـه خـود مجبـور شـوند عمـري را بـا يـك                      فهم فشار روحي و عاطفي به چنين دخت       

  همجنس كه تمايل و گرايش به او ندارند، بسر كنند و هر شب بر خالف خواسـته قلبـي خـود تـن بـه عمـل آميـزش                

  : هاشار
در شماره قبلي ماها به طور عام در مورد ضرورت جرم زدائي از همجنسگرايي و اهميت لغو قانون اعـدام        

لـزبين در ايـن     همان مبحث را با تاكيد بـر زنـان          . همجنسگرايان از قوانين جزايي كشور صحبت كرديم      
  . شماره ادامه مي دهيم
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  . جنسي اي بدهند كه يك طرفه است و حس و نياز و خواهش خود آنها بكلي انكار مي شود
  ؟جز تجاوز خانوادگي نام داردآيا اين كار اسم ديگري 

 اين كارطبق قوانين تمام ملل پيشرفته، اجبار به سكس يك زن توسط شوهرش زماني كه زن خود تمايلي به        
حاكميـت ايـران و قـانون مجـازات       اينجاست كه مي بينـيم    . نداشته باشد، تجاوز به حساب مي آيد و قابل پيگرد است          

سگرايي و دامن زدن به تبليغات در مورد ازدواج و جلوگيري از گشودن مبحث اسالمي آن، با تصويب قوانين ضد همجن
جنسيت در عمل راه را براي ازدواج اجباري دختران لـزبين بـا             
 جنس مخالف و تجاوز عملي به آنها در يك رابطـه ناعادالنـه،            

  . تجاوزات به زنان لزبين كشور را قانوني كرده است
گرايي و اجـازه    به همين دليل جرم زدائي از همجنـس       

دادن به همجنسگرايان از جمله لزبين هـا بـه انتخـاب آزادنـه              
  . شريك زندگي خود نفس عدالت است

مايه تاسف اينكه نـه خـانواده هـا از اينگونـه مـسائل           
باخبرند و نه جنبش زنان كشور و فمينيست هاي ايراني با همه 
داد و فرياد به حقي كـه در مـورد انكـار حقـوق زنـان توسـط                  

ميت سر مي دهند، حاضر مي شـوند در مـورد مـسئله بـه               حاك
غايت مهمي همچون تجاوز به زنـان لـزبين و دفـاع علنـي از               

چون اگر جنبش   . حقوق آنها حرفي بزنند و آگاهي رساني كنند       
زنان ما به دفاع علني از انتخاب شريك جنسي توسط زنـان و             
موضوع تجاوز خانگي به روشنگري بپردازد بدن شك حتي اگر          
حاكميت و مجلس قوانين را تغيير ندهند اما با اينهمه خـانواده            
هاي زيادي را از اجبار فرزندان دختر خود بـه ازدواج منـصرف             

  . خواهد كرد
اگر بتوان بحثـي حـول اينكـه رابطـه جنـسي سـالم              

هـا هـستند را در       چيست و مختصات چنـين رابطـه اي كـدام         
و بدون تعصب  وسايل ارتباط جمعي پيش كشيد و با بينشي باز          

 آن وقت راه براي حل دوگانگي       ،منعكس شوند  نظرات مختلف 
آزار دهنده گفته شده و بحران جنسي در كشور همـوار خواهـد             

، جـدائي و طـالق هـا،        اهـ  بـدون شـك بخـشي از قتـل        . شد
ن رنج  افسردگي، خودكشي زنان همه و همه ريشه در همين معضل دارند و جا دارد كه عاقالنه و بدون تعصب در زدود                    

نه تنها حاكميت و قانونگذاران آن كه همه مدعيان حقوق بشر و عدالت طلبان مسئوليت        . انسان ايراني مشاركت داشت   
  . اخالقي دارند كه به اين مهم توجه كنند

  

حكومت، از هر گونه تالشي براي باز 
كردن مبحث جنسيت و پرداختن به آن 

به شدت جلوگيري مي كند مباداكه شروع 
چنين گفتماني به تضعيف باورهاي سنتي 
اما رايج و در عين حال اشتباه آميز منجر 

اين برخورد صاحبان قدرت با . شود
تاب آن در نشريات و جنسيت و باز

وسايل ارتباط جمعي عمومي كشور، 
بحراني را به وجود آورده كه همگان به 
آن اذعان دارند و آن را بحران جنسي 

 .كشور مي نامند
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فريد در ايـران زنـدگي مـي كنـد و مهـران      .فريد و مهران دو دوست و هر دو همجنسگرا هستند
مهـران يـك    . فريد تنهاست و دوست پـسر نـدارد       . مدتي است كه در خارج از كشور اقامت دارد        

  . دوست پسر خارجي دارد و سالهاست به صورت مشترك با دوست خود زندگي مي كند
فريد و مهران با هم مكاتبه، و درباره موضوعاتي همچون عشق، دوسـت يـابي، رابطـه مـشترك                   

 فريد و مهران خواسته     .با يكديگر درد دل و تبادل تجربه مي كنند        ... درازمدت دو همجنس با هم و     
با توجه بـه مطالـب مطـرح شـده در           . اند كه اين تبادل تجارب را با خوانندگان ماها قسمت كنند          

در چند شماره پشت    ) با كمي اديت و اصالح    (مكاتبات اين دو، تصميم گرفتيم كه نامه هاي آنها را           
  .سر هم چاپ كنيم

  .اين شما و اين نامه هاي فريد و مهران

  

  چهارمقسمت  - نامه نگاري هاي فريد و مهران
  
  
  
  
  
  

  فريد به مهرانچهارم نامه ي 
  . سالم مهران جان
ين موضوعاتي كه داريم در موردشون صحبت مي كنيم براي اكثر همجنسگراها موضـوعات              به نظر من هم ا    

  .  اين نامه نگاري ها رو يه جوري در اختيار بقيه هم قرار بديم– اگر موافق باشي –جالب و جذابيه و خيلي مايلم كه 
يزي به ذهنم رسيد كـه      اما وقتي كه حرفات رو در مورد روابط همجنسگراها و ارتباطشون با هم مي خوندم چ               

البته چيزي كه . مدت هاست مي خوام در موردش با يكي ديگه حرف بزنم، و اونم مساله ي ازدواج بين همجنسگرايانه       
مي خوام بگم صرفا نظر شخصي منه و چيزي هم كه مي خوام بدونم عقيده ي خودت در ايـن مـورده و همـين طـور       

لي ها رو مي بينم كه آرزوشون اينه كه يه روز از ايـران بـرن تـا بتـونن           من خي . نمونه هايي كه باهاشون آشنايي داري     
) هم در ايران و هم در خارج(و يا خيلي ها رو مي بينم . توي يك كشور ديگه با كسي كه دلشون مي خواد ازدواج كنن  
 يـك مقـدار     خب راستشو بخواي براي خود من قـضيه       . كه شديدا دنبال قانوني كردن ازدواج بين همجنسگراها هستن        

همين جا بايـد تاكيـد كـنم كـه مـن كـامال مـدافع آزادي همجنـسگراها هـستم و بـه نظـرم همـه ي                             . بچگانه ست 
ولي در عين حال شخـصا يكـي از         . همجنسگراها بايد بتونن از تمام حقوقي كه ديگران در جامعه دارند برخوردار باشن            

و . قرار و يك مناسبت سنتي بين دو نفر دگرجنسگراست        مخالفين ازدواج همجنسگرايي ام و فكر مي كنم ازدواج، يك           
نمي دونم دو نفر همجنسگرا كه مي خوان با هم رابطه ي صميمانه و خاص داشته باشن و مي خوان كه با هم بمونن،                 

خيلي چيزها  : بذار يك مقدار بيشتر توضيح بدم     . چرا بايد خودشون رو اسير يك قول و قرار تصنعي و مشكل ساز بكنن             
فـرض مـي   : بيا يه نگاه به ازدواج هايي كه الاقل توي ايران هست بكنيم. ازدواج هست كه براي من جاي سواله      توي  

طبيعيـه كـه    . با هم آشنا مي شن و ازدواج مي كنن        ) و بدون فشار خانواده   (كنيم كه دو نفر كامال از روي ميل و عالقه           
امـا در  . كه احساس كنن با طـرف مقابـل راحـت نيـستن    آدم ها به مرور زمان بيشتر همديگر رو مي شناسن و ممكنه        

مهريه، بچه ها، آبروي دو طـرف،       : ازدواج هزار و يك چيز هست كه اون ها رو مجبور مي كنه همديگر رو تحمل كنن                
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و حتما قبول داري كه اگر ايـن جـور          . تفكرات سنتي يا مذهبي دو طرف، آبروي خانواده، مشكالت بعد از طالق، و و و              
البته مي دونم كـه همـه جـا ايـن جـوري             .  و فشارها نباشه، تعداد خيلي زيادي از ازدواج ها از هم مي پاشه             دغدغه ها 

نيست و توي جامعه هاي مدرن تر مساله فرق مي كنه و نمي خوام هم بگم كه همه ي قضيه اينه، ولي به هـر حـال                           
رابطه اي كه بخواد آدم هـا رو بـه زور ايـن جـور     و به عقيده ي من . اين نوع مسائل توي خانواده ها خيلي تاثير گذاره        

  . چيزا به هم بچسبونه خيلي غير انساني و اسير كننده ست
من نمي فهمم كه بين دو نفر همجنسگرا، چرا بايد چيزي بيـشتر و فراتـر از                 . حاال برگرديم به بحث خودمون    

 چـرا   ؟ك رابطه اسم عامه پسندي بـذاريم      و اصال چه لزومي داره كه روي ي       . توافق و تعامل شخصي وجود داشته باشه      
 چه اصراري هست كه به بقيـه بگـيم مـا هـم مثـل            ؟بايد خودمونو حتما توي يك قالب تعريف شده و كهنه قرار بديم           

  .  و خيلي سوال هاي ديگه؟اوناييم و مي تونيم ازدواج كنيم
 ازدواج قانونيه، يـا يـك    كه رابطه خودت با دوست پسرت يك– و تا حدي كنجكاوم بفهمم    –من نمي دونم    

و آيا بين دوستانت زوج هايي هستند كه ازدواج رسمي كرده باشند،            . رابطه رسمي يا يكي چيز كامال شخصي و دو نفره         
كـال مـايلم كـه حـرف هـات رو دربـاره ي              . و اگر هستن، اين ازدواج چقدر تاثير داشته توي رابطشون و زندگي شون            

  . چيزايي كه گفتم بدونم
  . ندن حرفها و تجربه هات هستممنتظر خو

   فريدقربانت،
  

  پاسخ مهران به فريد
  سالم فريد

با اين نظرت هم موافقم كه اين نامه نگاري هايمان . موضوع ازدواج همجنسگرايان براي خود من هم جالب است
جنسگراها هم به آنها فكر     چون بهر حال اينها مسائلي هستند كه خيلي از بقيه هم          . را يك جوري در اختيار بقيه قرار بدهيم       

 از ايـن    به خـصوص  اما چاپ اين نامه ها براي من        . مي كنند و احتماآل پاسخ هايي درست يا غلط براي خود پيدا مي كنند             
 حال و هواي سئواالت تئوريكي دارند و كـآل مـا همجنـسگرايان ايـن                حال،نظر جالب خواهد بود كه اينگونه سئواالت بهر       

من و تو با اين رد و بدل كردن نامه ها هم سعي مـي كنـيم يـك                   . لي جوابي براي آنها بدهيم    مملكت هم بايد به يك شك     
ين است كه به نگـاه      امنظور من اين نيست كه حتمĤ حرفهاي من درست هستند بلكه قصد من              . گوشه از بحث را باز كنيم     

  . كردن به اينگونه مسائل از زوايه هاي مختلف را امكان پذير كنيم
 يك دختر و پسري كه همديگر را دوست دارند، حق و اختيار اين        ؟همان شكل رايج در كشور ما چيست      ازدواج به   

 بـه طـور   را ندارند كه بر اساس عالقه، نياز و انتخاب خود، بدون دخالت پدر، مادر، بـرادر و حتـي بـستگان و همـسايگان،                         
 و  ،ي و روحي و رواني خود را با هم قسمت كنند          مشترك با هم زندگي كرده و راز و نياز و عاطفه و احساس جنسي و جسم               

 /در عـوض فرهنـگ سـنتي      . جامعه و سنت ها به اين چيزها اجازه نمي دهد         . ده عاشق با هم آشيانه اي بسازند      نمثل دو پر  
مثآل . هاي خشكي محدود مي كند      را در چارچوب   انسان ها  روابط   ،اجتماعي با كمك انواع كدها و قوانين اخالقي و قانوني         

گر دختر و پسري همديگر را دوست داشته باشند و بر اساس ميل خود با هم به رختخواب بروند، مي گويند مرتكـب گنـاه              ا
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شده اند، غير قانوني عمل كرده اند، زنا كرده اند، فاحشگي است، بي اخالقي است، اين دختر ديگر لياقت اين را نـدارد كـه     
جعه كرده و طرف تالوتي يكي دو دقيقـه اي  اتر و پسر به محضري يا امامي مر    اما اگر همين دخ    ...كسي با او ازدواج كند و     

از متون ديني و آنهم اغلب به زباني كه دختر و پسر نمي فهمند، بخواند، و بعدآ آن دختر و پسر با هم همبستر شوند، فـورآ                          
ار درسـتي يـا نادرسـتي رابطـه دو          پس مي بينيم كه معي    . عمل جنسي آنها قانوني، اخالقي و پذيرفته شده اعالم مي گردد          

به نظر من اين مسئله مسخره     . نه نفس عالقه و نياز و انتخاب آنها بلكه خوانده شده متني توسط يك روحاني است                انسان،
ها با ايجاد قـوانين و   اما مشكل زماني جدي مي شود كه جامعه و سيستم    . اي است، هر چند كه يك هنجار اجتماعي باشد        

 اگر دو نفر بر اساس اختيار       مثال.  ناممكن مي كنند   و هنجارها را عمال    ده و گاهي ناپيدا، سرپيچي از سنت      ساختارهاي پيچي 
 بـه طـور   خود با هم زندگي مشتركي را انتخاب كنند، آنوقت از بسياري از حقوقي كه شامل حال افرادي كه رابطه خـود را                       

 نفر همجنسگرا يا غير همجنـسگرا كـه رابطـه خـود را ثبـت              مثآل فرض كنيم دو   . سنتي برقرار كرده اند، محروم مي شوند      
اگر بعـدآ يكـي از      . ي سال با هم زندگي كنند     سال ها  با هم زندگي مشتركي داشته باشند و با هم خانه بخرند و              ،نكرده اند 

يـرون  آنها فوت كند، شريك زندگي او حق ارث ندارد و چه بسا بستگان فرد متـوفي بياينـد و طـرف را از خانـه خـودش ب                           
يا اگر اين دو نفر فرزندي داشـته باشـند          . قانون هم اين حق را به آنها مي دهد        . بيندازند چرا كه خانه را ارث خود مي دانند        

 فرزند ناخلف و غيـر      ،» نغل« به عنوان دنيا آورده اند، كودك آنها      ه  كه با عالقه و انتخاب دو طرفه و با برنامه ريزي او را ب             
  . )ي خودبه جاهاي در و همسايه   حرف وحاال شماتت(قوق در قانون محروم مي شود قانوني از بسياري از ح

يي كـه  انسان هاخوب، اينجاست كه مبارزه براي تعديل قوانين و تالش براي گسترده كردن چارچوب آنها توسط               
نها شامل همجنسگرايان نمـي     اينگونه افراد ت  . هنجارهاي موجود را تنگ، محدود كننده و ناعادالنه مي يابند، معنا مي يابد            

ـ                   شود بلكه  ه شامل سكوالرها، مدافعان حقوق بشر، افراد غير مذهبي، زنان، زناني كه به تنهايي سرپرستي فرزندان خود را ب
بـر همـين    . به ستمگر و محدود بودن قوانين و سنت ها واقف مي شوند، هم مـي شـود                  همه كساني كه   عهده دارند و كال   

هـاي قـوانين      اول اينكه مبارزه براي نشان دادن محدوديت       ؛همسو را طي مي كنند     ر مختلف اما   دو مسي  تالش ها اساس،  
 ضعف ها و اشكاالت آنها و آگاه كردن افراد هر چه بيشتر و بدين طريـق شكـستن اعتبـار                     دربارهو نوشتن و گفتن      موجود
هاي ديگر بـراي تنظـيم        فردي و يافتن راه     و از طرف ديگر پشت پا زدن به اين قوانين در زندگي            ،ها و قوانين غلط    سنت

با نوشتن وصيت نامه و اينكه اگـر          غير سنتي با هم زندگي مشتركي را شروع مي كنند،          به طور مثآل دو نفر كه     . روابط خود 
و در عرصه اجتماعي هم به شماتت       . مريض شوند يا فوت كنند، وارث آنها بايد شريك زندگي اشان باشد و نه فرد ديگري               

وجود دمكراسي و نهادينه شدن ازادي و حق بيان و شكل انتخـاب          . هاي بستگان و همسايگان وقعي نمي نهند        حرف ها و 
مرور به حالت يك ه زندگي و غالب بودن سكوالريسم در جوامع غربي باعث شده كه اينگونه سنت شكني ها رايج شود و ب          

ها و  هاي خشن كه پاسدار سنت ها، حكومت   ديكتاتوري پس بي جهت نيست كه در جوامع بسته و        . هنجار اجتماعي درآيد  
چرا كـه در پـي      . تعصبات مذهبي هستند، تا اين اندازه با سكوالريسم، آزادي بيان و انديشه و دمكراسي مخالفت مي كنند                

ر جـا    را در چارچوب مورد نظرشان محدود مي كند و صد البته بـا انـواع تبليغـات، د                  انسان ها حفظ ساختارهايي هستند كه     
ها و هنجارهاي فعلي بهترين هستند و زير ضرب بردن اخالق جوامع ديگـر و وارد كـردن اتهـام بـي                       انداختن اينكه سنت  

ها تشويق مـي كننـد و از شكـستن           ي جامعه خود را به ماندن در سنت       انسان ها اخالقي و بي بند و باري به جوامع ديگر،          
  . ها و هنجارها مي ترسانند سنت

 قبـل   سال ها  از   ،شكل مدرن ه  هاي مشترك زندگي ب     و تشكيل كانون   سنت ها ، فاصله گرفتن از     در جوامع غربي  
مرور امروز به جايي رسيده است كه به سنت و هنجار تبديل شده است و به همين دليل هم قانون گـذاران                 ه  شروع شد و ب   
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درست در همين رابطه است كـه  . مي كنندبا توجه به سطح رشد اجتماعي و ذهنيت و خواسته هاي مردم، قوانين را تعديل   
ـ       ) فارغ از گريش جنسي اشان    (و زندگي مشترك دو انسان      » فرزند نامشروع «امروزه ديگر    ه يك مسئله عادي و معمـولي ب

بدون شك اين شيوه زندگي هم در كشور ما رواج خواهد يافت اما همـه               . حساب مي آيد و تعجب كسي را بر نمي انگيزاند         
چرا كه در فضاي دمكراسـي، نيروهـايي كـه    . ن دارد كه چه زماني ما به دمكراسي و آزادي خواهيم رسيد      چيز بستگي به اي   

هاي نهفتـه در     د و مردم را از ستمگري     ن مي يابند امكان خواهند يافت آزادنه حرف خود را بزن          »محدود كننده «ا را    ه سنت
 معتقدم همجنسگرايان ايران در مبارزه براي آزادي        به همين دليل هم هست كه من      . ي موجود آگاه كنند   سنت ها هنجار و   

خود بايد يك ديد وسيعي داشته باشند، بدانند چه مي خواهند و چگونه و در تعامل با كدام نيروها شانس موفقيت بيـشتري                       
  . دارند

است كه در   در جوامع آزاد دچار تحوالت زيادي شده و مفهوم آن بسيار گسترده تر از آني                 مفهوم خانواده و ازدواج   
به اعتقاد من، همجنسگرايان نبايد سعي كنند كه در چارچوب محدود تعـاريف سـنتي از خـانواده و                   . جامعه ما مرسوم است   

در عوض بايد تعاريف جديد و مدرن از روابط انساني كه           . ازدواج، جايي براي خود بيابند چرا كه اين تالش بيهوده اي است           
ـ                   بر اساس انتخاب و عالقه و بدون د         از  اخالت ديگران شكل مي گيرند را معرفي و از آنها پيروي كنيم هـر چنـد كـه قانون

 ترك بر مي دارند و اشكال زندگي سنت هابسياري حقوق محروم مي شويم اما با جا انداختن روابط مدرن انساني است كه     
  . مرور به يك هنجار تبديل مي شوده مدرن در جامعه ب

د در فضاي آزادي و دمكراسي كشورهاي خود، با اسـتفاده از امكانـات موجـود بـه         همجنسگرايان غربي تونسته ان   
جامعه و از آن طريق به قانون گذاران ثابت كنند كه عشق و عالقه و احـساس دو انـسان همجـنس از عـشق و عالقـه و                             

ارزش هـستند    هـم    انسان هـا   ارزش مساوي دارند پس عشق       انسان ها احساس دو غير همجنس به هم، كمتر نيست، اگر          
عـشق  «طـرازي دو     رسميت نشناختن هم  ه  پس ب . فارغ از اينكه عشق دو همجنس به هم باشد يا عشق دو غير همجنس             

از آنجا كه اعالميـه جهـاني حقـوق          و.  است انسان ها  در قانون، تبعيض نسبت به       »همجنسگرارعشق غي « و   »همجنسگرا
اختن ازدواج همجنسگرايان در واقع اعتراف قانوني و اجتمـاعي بـه            رسميت شن ه   تاكيد دارد، پس ب    انسان ها بشر بر برابري    

ضمن اينكه داشتن چنين حقي در عرصه هـاي ارث، قـانون حـضانت،              .  فارغ از گرايشات جنسي آنهاست     انسان ها برابري  
  . همراه دارده هم دستاوردهايي با خود ب ...كار، و

تي ازدواج كه خيلي از افـراد در ايـران، از آن در ذهـن               خالصه كنم، ازدواج همجنسگرايان غربي با آن مفهوم سن        
ازدواج همجنسگرايان غربي، چارچوب سنتي و مذهبي خانواده و ازدواج هاي قديمي را شكـسته،               . خود دارند، متفاوت است   

ا تنهـا   اين دستاورد ام  . ي غليظ مذهبي و متعصبانه آن را تضعيف كرده است         ارزش ها به آن داده و اعتبار       مفهومي امروزي 
ي حقوق بشري، سكوالرها و پارسايان متقي غير معتقد بـه خـدا             گروه ها مديون مبارزات همجنسگرايان نيست بلكه زنان،       

  . هم دوش بدوش همجنسگرايان براي جا انداختن تعريف تازه از خانواده نقش داشته اند
 در جشني كـه بـه ايـن مناسـبت در             ثبت كرده ايم و شايد برايت جالب باشد كه         من و دوستم رابطه خود را رسما      

اما ثبت ايـن رابطـه   . خانه داشتيم، در كنار دوستان گي اي كه داريم، تعدادي از دوستان غير همجنسگرا هم حضور داشتند               
  . هيچ تغييري در شكل رابطه ما با هم يا عالقه و احساس ما به هم نداشته است

  . ه سئوالت جواب داده باشماميدوارم تا حدودي ب. نامه ام طوالني شد، مي بخشي
  خوش و خرم باش
 مهران
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   نامه همجنسگرايان ايران به وزير امور خارجه آمريكا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حضور محترم كاندوليزا رايس
  وزير خارجه اياالت متحده امريكا

  )2006 ژانويه 29 (1384 بهمن ماه 9 :تاريخ
  

  وزير عزيز رايس،
براي شما مي نويسيم تا احساس شوكه،        گرايان و ترانس جندرهاي ايراني،    ما از طرف همجنسگرايان، دوجنس    

سـازمان  » اقتصاد و جامعه  «بهت و حيرت و نارضايتي خود از عمل اياالت متحده در همين هفته، در كميته ان جي او                   
  . گوش شما برسانيمه ملل را ب

 را اعالم و قول داد كه از ايـن بـه   دير وقتي نيست كه آقاي جرج بوش تغيير جهت در سياست خارجي آمريكا       
 عالوه بر آن دستگاه اجرايي بوش ادعـا       . بعد، در سياست خارجي آمريكا، حقوق بشر و دمكراسي اولويت خواهند داشت           

مي كند كه قصد كمك به گسترش دمكراسي و حقوق بشر در خاروميانه را دارد و دولت ايران را به سركوب مردم خود    
  . متهم مي كند

بر خالف جهت مسير كـشورهايي همچـون         ECOSOC ما باور كنيم كه نماينده اياالت متحده در       چگونه  

در دادن راي منفـي بـهدر اعتراض بـه اقـدام دولـت آمريكـا
بـه داشـتن    ) ايلگـا (درخواست سازمان جهاني همجنسگرايان     

حق مشورتي در يكي از كميسيونهاي سازمان ملل متحد، بيش          
 سازمان و انجمن همجنسگرايان آمريكا و تعداد زيـادي          40از  

از سازمان هاي همجنسگرايان كشورهاي ديگر، با ارسال نامـه        
ولت جرج بـوش، بـه ايـن اقـدام          هايي به وزارت خارجه و يا د      

حركـت نادرسـت نماينـده آمريكـا در         . آمريكا اعتراض كردند  
كميسيون سازمان ملل به خـصوص زمـاني اسـباب تعجـب و             
خشم فعالين حقوق بشري شد كه دولت ايالت متحده، بـا راي            
منفي خود به درخواست ايلگا عمآل در كنار دولت هـاي ايـران،             

 ديگر جهان سـومي كـه آمريكـا         سودان، زيمبابوه و چند كشور    
 .همه آنها را به نقض حقوق بشر متهم مي كند، قرار گرفت

 

اعالم حمايت از ايلگا و به پاس فعاليت هاي حمايتي سال هـاي سـال ايگـا از همجنـسگرايان در                     براي  
ايران، تعدادي از فعاالن مسائل همجنسگرايان كشور نامه اي به وزارت خارجه آمريكا ارسال نمودند كه                

 .براي آگاهي خوانندگان اقدام به درج آن مي كنيم
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دولت هاي سركوبگر همچون ايران و سودان و زيمبابوه  بريتانيا، فرانسه و حتي شيلي و كلمبيا حركت كرده و همگام با
 بشر براي همجنسگرايان در سـطح        يك ان جي او جهاني مدافع حقوق       به عنوان بر عليه حقوق بشر راي دهد و ايلگا،         

باورنكردني است كه اياالت متحـده آمريكـا، از سياسـت خـود در     . جهاني از جمله ايران را از حق مشورتي محروم كند     
  .  كشور ديگر از درخواست حق مشورتي ايلگا حمايت كرد، عدول كند16 كه بهمراه 2002سال 

ين سياستي بر اذهان ميليونها جوان ايراني مشتاق آزادي از جمله           آيا نماينده اياالت متحده به تاثير و نتايج چن        
 شما چگونه مي خواهيد كه آنان باور كنند كـه ايـاالت متحـده صـادقانه خواهـان گـسترش                     ؟همجنسگرايان، انديشيد 

  ؟دمكراسي و حقوق بشر در خاورميانه و از رفرم در ايران دفاع مي كند
آنهـا  » جـرم «ن در ايران سركوب و طبق قـانون مجـازات اسـالمي             همانطور كه شما مي دانيد، همجنسگرايا     

ما كه براي برسميت شناخته شدن حقوق بشر خود مبارزه مي كنيم از اينكه شاهد همگامي اياالت متحده                  . اعدام است 
  . با دولتهاي سركوبگريم، عميقĤ احساس دل شكستگي مي كنيم و عصباني هستيم

ان  سگرايان و ترانس جندرها اعمال مي شود، اهميت دوچندان دارد كهتا زماني كه سركوب حقوق بشر همجن
  . جي او هايي كه به نمايندگي از طرف آنها كار مي كنند، حق ابراز نظر در سازمان ملل را داشته باشند

، جوانـان ايرانـي تنهـا گـروه جوانـان در      2001بعد از حمله سبعانه تروريستها به ايـاالت متحـده در سـپتامبر            
اقـدام شـما در     . رميانه بودند كه با بر افروختن شمع، همبستگي خود را با اياالت متحده و مـردم آن اعـالم كردنـد                    خاو

  . كميته سازمان ملل، سيلي اي بصورت اين جوانان بود و باعث دلگيري عميقي شد
م سازمان ملل و    ما، همجنسگرايان و ترانس جندرهاي ايراني، اميدواريم كه دمكراسي ها در جهان، از مكانيس             

صـلح، حقـوق بـشر و       .  بـه حقـوق خـود اسـتفاده كننـد          دستيابيحقوق بشر در جهت كمك به مردم تحت ستم براي           
  . دمكراسي از طريق جنگ و خشونت يا همگامي با دولتهاي سركوبگر مخالف حقوق بشر بدست نمي آيد

  
  مابا احتر

  امضا
  گروهي از وبالگ نويسان همجنسگراي ايراني

  

  org. pglo@radio :ايميل - )رها راديوي اينترنتي مدير(لحي آرزو صا
  

  org. pglo@hrc - ) حقوق بشر سازمان همجنسگرايان ايرانيدبير كمسيونسخنگو و ( يآرشام پارس
  

  org. pglo@pglo  - )يان ايرانيدبير اول سازمان همجنسگرا(آرين ورجاوندي 
  

  com. gmail@delkadeh -) يمجله ادبي اجتماعي همجنسگرايان ايران(دلكده 
  

  com. yahoo@maha_majaleh - )رايان ايرانمجله الكترونيكي همجنسگ(ماها 
  

  org. pglo@editor  - )سردبير نشريه چراغ(پيام شيرازي 
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   جدي با طعم شوخي-شوخي با طعم جدي 
  

مي كنند كه خداوند زن و مرد را براي هم آفريده و هدف هم توليد يك عده اي با استناد به خدا و دين اصرار          
  . مثل است

. در رد اين نظر مطالب زيادي نوشته شده و من فقط يك سئوال از افراد بـا ايـن نـوع اسـتدالل مـي پرسـم                          
ريـده  اگر پـستان زن بـراي شـير دادن آف         . خداوكيلي به من بگن كه پس خدا بر چه اساسي براي مردان پستان آفريده             

 يك مرد همجنسگرا از اينكه مرد ديگري سينه اش را لمـس و نـوازش كنـد                  ؟ اما مردان چرا پستان دارند     ،شده درست 
تـوان لـذت بـردن مـا         ايـن قـدرت و    . لذت مي برد و دو زن هم از اينكه با سينه هاي هـم ور بـرن لـذت مـي بـرن                      

 مهم تـر  اما ،به مردان و زنان دگرجنسگرا است    همجنسگرايان از قسمت سينه و پستان يك نوع برتري توان ما نسبت             
  !آنكه متعصبان مذهبي توضيح و دليلي براي پستان داشتن مرد ارائه نمي دهند

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دلكده

  ماهنامه ادبي اجتماعي همجنسگرايان ايران
  

  آدرس تماس با دلكده
com.gmail@delkadeh 

  
حمايت از مجالت فعلي، ادامه انتشار آنها را تضمين 

  .از تعطيلي نشريات جلوگيري كنيم. مي كند
دلكده را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد، و با 

  .ارسال مطالب در ادامه انتشار آن سهيم شويد

 

  دلكده
  ماهنامه ادبي اجتماعي همجنسگرايان ايران

  
  س با دلكدهآدرس تما

delkadeh@gmail.com 
  

  حمايت از مجالت فعلي، ادامه انتشار آنها را تضمين مي كند
  

  بخوانيددلكده را 
  معرفي كنيدبه دوستان خود 

  ...در ادامه انتشار آن سهيم شويدو با ارسال مطالب 
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  يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله ، مماها
از آدرس پـستي زيـر اسـتفاده    ، » ماها«اشتراك ل مطلب، عكس، نقد، و همينطور براي     براي بيان نظرات و پيشنهادات خود، و يا ارسا        

  : كنيد
    Majaleh_maha@yahoo. com  
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