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 حرف هاي سردبير

 نفع عمومي ايجاب مي كند كه دگرجنسگرايان به آگاهي رساني در باره
 همجنسگرايي بپردازند

 ارغ از وضعيت سياسي حاكم،  همه شواهد حاكي از آن است كه جامعه و مردم  نسبت به موضوعات ف
 . جنسي كنجكاو بوده و آمادگي براي يادگيري در باره مسائل جنسي، از جمله پديده همجنسگرايي را دارا هستند
 همچنين از بركت اينترنت و روشنگري خود همجنسگرايان،  طيف وسيعي از روشنفكران، فعاالن سياسي و

 نسگرايان را كنار نهاده و در گروههاي مختلف اجتماعي، ديد منفي يك دهه پيش در باره همجنسگرايي و همج
 . صحبتهاي خصوصي و در لفافه به حقوق مدني اجتماعي همجنسگرايان اعتراف مي كنند

 هرچند كه اين دو فاكتور، يعني آمادگي  جامعه و تحول ذهني روشنفكران، خود قدمي به جلو است ولي
 عمومي و فعاالن عرصه هاي مختلف كافي نيست چرا كه بسياري از روشنگران اجتماعي، جهت دهندگان افكار

 حقوقي، در عين اعتراف ضمني به حقوق ما همجنسگرايان،
 اما طرح  و مطالبه علني حقوق همجنسگرايان در شرايط
 امروز را زودرس مي دانند و يا ادعا مي كنند كه ابتدا بايد
 نظامي دمكراتيك در كشور ايجاد شود و بعد بحث حقوق

 گونه استدالالت ضعيف، اين . د همجنسگرايان را مطرح كر
 . بي پايه و سطحي اند

 سكوت روشنفكران و آگاهگران اجتماعي در باره
 ظلم و بي حقوقي اي كه بر همجنسگرايان روا مي شود، با
 اين بهانه كه حاال وقت اين حرفها نيست، در واقع ماست
 مالي كردن موضوع با هدف شانه خالي كردن از مسئوليت

 خود است تا  آسوده سر بر بالين نهند و اجتماعي - فردي
 واقعيت اين است كه سكوت روشنفكران . ضعف استداللي آن چنان عيان است كه كمتر كسي خريدار آن مي باشد

 و نيروهاي فعال اجتماعي تا حدودي از كم دانشي آنها از مسئله همجنسگرايي ناشي مي شود كه خود نشان از آن
 اجتماعي ما از حس جويندگي و پرسشگري كافي برخوردار نبوده و نيستند - ن فرهنگي دارد كه روشنفكران و فعاال

 . دنبال كسب دانش و آگاهي از موضوع همجنسگرايي نبوده اند ه و نتيجتآ ب
 علت ديگر بي اعتنايي فعاالن فرهنگي اجتماعي ما نسبت به همجنسگرايي و همجنسگرايان، روحيه و

 درون آنهاست؛ به اين معني كه كآل روشنفكران و ديگر افراد پر مدعاي ) اآگاهانه آگاهانه يا ن ( منش هموفوبيايي

 سكوت و پنهانكاري در باره
 همجنسگرايي در خدمت ادامه سكسيم،

 يسم است چرا مردساالري و هترو سكس
 كه استانداردها و نُرم هاي فعلي جامعه
 تنها به يك نوع گرايش جنسي اعتراف
 مي كند و آن را اخالقي و درست مي

 همين استاندارد فرهنگي حاكم . داند
 استقالل جنسيت زن را نفي و زنان را

 . شهروند درجه دوم محسوب مي كند
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 جامعه ما كآل همجنسگرايي و گرايش به همجنس را داراي بار ارزشي و اعتباري كمتري نسبت به دگرجنسخواهي
 كمتر اين . شود كه به كسب اطالعات در باره آن پرداخته " به زحمتش هم نمي ارزد " مي دانند و در نتيجه

 دانستن همجنسگرايي و گريز و كناره گيري از همجنسگرايان، قبل از هر چيز به ضرر رشد فردي و جامعه ارزشي
 تمام مي شود؛ به شكل كه همجنسگرايان را از علني كردن خود باز مي دارد و برداشت و باور غلط عمومي كه

 . و دگرجنسگرايي اجباري هر چه بيشتر ريشه مي دواند گويا همه انسانها دگرجنسگرا هستند، تعديل نمي شود
 سكوت و كتمان سازي در باره همجنسگرايي در بسياري از مواقع باعث  درد و رنج شديد، كدورت ها و جدايي در

 دليل ناآشنايي و ه خانواده مي شود از جمله هنگامي كه فردي در خانواده همجنسگرا باشد و ديگر اعضا خانواده ب
 از موضوع از توان درك و فهم مسئله عاجز مانده و در نتيجه خشم و كينه، قهر و جدايي  ونفي و سركوب ناآگاهي

 . هويت جاي مهر و دوستي و محبت و ديگر عالئق خانوادگي مي گيرد
 از طرف ديگر احساس بي مسئوليتي و بي توجهي به رنج و دردي كه همين امروز از ناحيه  ناآگاهي

 ت ده درصدي همجنسگرايان  كشور مي شود را روشنگران ما و مدافعان حقوق بشر چگونه عمومي متوجه اقلي
 توضيح مي دهند و به چه دليل از مسئوليت روشنگري و آگاهي رساني خود شانه خالي مي كنند؟

 اين همجنسگرا گريزي تبلور همان چيزي است كه
ترس، وحشت، گريز و سكوت در باره ( هموفوبيا

 نام ) بي رغبتي به كسب آگاهي در باره آن همجنسگرايي و
 امروزه  در غرب اطالق هموفوب بودن به يك نفر . دارد

 نوعي فحش سياسي فرهنگي تلقي مي شود اما روشنفكر
 نگي كشور ما هنوز به آن درجه فره / اجتماعي / سياسي

 " چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار " از
 به صفت هموفوب هم باكي ندارد و اين مزين شدن باقي مانده، پس از لفت پوست ك نرسيده  و همچنان

 روشنفكر غربي بر اين . راستي دردناك است ه جايگاه روشنفكران و روشنگران امروز جامعه ما را مي رساند كه ب
 وب ادعاست كه نسبت به  درد و رنج انسانها حساس است و در برابر آن سكوت نمي كند، پس اطالق كلمه هموف

 كه صاحبان قدرت خوششان بخودش را بر نمي تابد و به دفاع علني از حقوق همجنسگرايان مي پردازد فارغ از اين
 . بيايد يا نه

 اجتماعي و شهروندي برابر براي - سكوت و كتمان سازي در باره همجنسگرايي با ادعاي حقوق انساني
 زماني معنا مي يابد كه از حقوق و مسائل و خواسته هاي ادعاي حقوق برابر براي همه شهروندان . همه منافات دارد
 . سخن گفته شود ) و گروههاي اجتماعي ( همه شهروندان

 اگر با دقت به جوامع و كشورهاي مختلف جهان نگاه كنيم متوجه مي شويم هر جامعه اي كه در باره
 به ( شار اجتماعي  آن جامعه هم همجنسگرايي سكوت كرده و همجنسگرايان رابه حاشيه رانده، ديگر گروهها و اق

 معه و فرهنگي مي آئيم كه همه ما از جا
 هموفوبيا بودن از صفت هاي بارز آن

 بنابراين اعتراف به اين كه همه ما . است
 كم و بيش چنين خصوصيتي داريم قدم

 . اول در مسير حل مشكل است
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 سكوت و كتمان سازي در باره همجنسگرايي
 اجتماعي و شهروندي - با ادعاي حقوق انساني
 ادعاي حقوق برابر . دارد برابر براي همه منافات

 براي همه شهروندان زماني معنا مي يابد كه از
 حقوق و خواسته هاي همه شهروندان و

 . گروههاي اجتماعي سخن گفته شود
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 پس تنها راه عدالت . از حقوق خود محروم مانده اند ...) دالئلي از جمله مذهب، خاستگاه اجتماعي، زبان و يا
 . اجتماعي و شهروندي طرح مسائل همه شهروندان و گروهها  و مقابله با تبعيض بر هر اساسي است

 ايي در خدمت ادامه سكسيم، مردساالري و هتروسكسيسم است سكوت و پنهان كاري در باره همجنسگر
 رم هاي فعلي جامعه تنها به يك نوع گرايش جنسي اعتراف مي كند و آن را اخالقي و چرا كه استانداردها و نُ

 همين نرم و استاندارد فرهنگي حاكم استقالل جنسيت زن را نفي و زنان را  شهروند درجه دوم . درست مي داند
 و استقالل جنسيت زنان ) از جمله زنان لزبين ( بر همين اساس با طرح مسائل همجنسگرايان . كند محسوب مي

 - جنسي - رابطه با عدالت  فرهنگي توان اعتبار چنين فرهنگي را زير سئوال برد و بدين طريق در حداقل مي
 اجتماعي خود عمل روشنفكري و - شهروندي - فرهنگي - اجتماعي وشهروندي به مسئوليت دگرجنسگرايانه

 . كرد
 هر چند اين ادعا كه همجنسگرايان خود بايد ابتدا پيشقدم شوند و مسائل خود را مطرح كنند، خالي از

 سالهاست كه همجنسگرايان كشور، در نهايت محدوديتهاي اجتماعي، . اعتبار نيست اما كل حقيقت نمي باشد
 م خانوادگي و حكومتي، اما شجاعانه به انواع و اقسا

 روشها مسائل خود را مطرح كرده اند ولي جامعه
 همچنان به مسائل ما بي توجهي ) دگرجنسگرايان (

 روزه كرده و مي كند، وسائل ارتباط جمعي
 گرفته اند و به هيچ وجه حاظر به همجنسگرايي

 نوشتن در باره اين مسئله نيستند و روشنفكران و
 سياسيون و فعاالن ديگر گروههاي اجتماعي

 با حكم . ن خود را به كوچه علي چپ مي زنند همچنا
 اعدام همجنسگرايان در قوانين كشور، و نا آگاهي
 اكثر مردم، نمي توان از همجنسگرايان توقع داشت
 كه به خيابان آمده و در باره مسائل خود اعالميه و

 قبل از هر چيز اين كار . روزنامه پخش كنند
 ت كه روشنگران و جهت دهندگان افكار عمومي اس

 حداقل تا حدودي به تعديل جو و ايجاد شرايط ساعد
 . ني شدن همجنسگرايان ياري رسانند براي عل

 درخواست از همجنسگرايان براي پيشقدم
 شدن داستان پونتوس پيالتوس  حاكم رومي را بياد

 اره اي آدمي مي اندازد كه وقتي عيسي مسيح را به دشمنان مسيح تحويل داد، دستانش را شست و گفت من ك
 حاال هم جامعه دگرجنسگرا ما را نفي كرده و به حاشيه رانده، در فرهنگ خود ما را بيمار و رواني تعريف مي . م نيست
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 كند، از شناخت ما طفره مي رود، قانون اعدام ما را تحمل مي كند و خالصه درد و رنج ما همه از طرف بخش
 ان و متفكران همين جامعه دگرجنسگرا از خود سلب مسئوليت مي دگرجنسگراي جامعه است اما روشنفكران و آگاه

 . دوش بكشند ه كنند و مي گويند كه خود همجنسگرايان بايد بار و مسئوليت كسب حقوق خود را به تنهايي ب
 يابي اقشار و زمان زيادي از آن روزها كه نيروهاي اجتماعي و فرهنگي سياسي  كشور به سازمان

 ه بوده و همه هم و غم خود را متوجه تحول در قدرت سياسي كرده  و هرگونه تغيير و گروههاي مختلف بي توج
 تحول مثبت در موقعيت جنبش ها از جمله جنبش زنان را به بعد از تحول در قدرت سياسي موكول مي نمودند،

 بي . ه است كنار نهاده شد ه گذشته است،  اين تجربه  و گفتمان سالهاست كه در عمل شكست خورده و ظاهرآ ب
 جهت نيست كه امروز اهميت فرهنگ سازي، ايجاد سازمانهاي مدني و نقشي كه جنبشهاي اجتماعي در پايه

 سوي ه گذاري جامعه مدني ايفا مي كنند و لزوم به ميدان آمدن و شركت وسيع نيروهاي اجتماعي در حركت ب
 ، ولي در صحبت از حقوق گوش مي رسد ه دمكراسي و اهميت طرح گفتمان هاي وسيع، از همه طرف ب

 عد از تغيير واگذاري هر گونه تحول به ب ( همجنسگرايان بعضي ها  دوباره به نسخه هاي قديمي و شكست خورده
 كه اعثقادي باشد اما چنين رويكردي به موضوع حقوق همجنسگرايان قبل از اين . ي شوند متوسل م ) قدرت سياسي

 . تابوها را منعكس مي كند ترس و طفره رفتن از برخورد با ، بيشتر گريز
 اين بنابراين اعتراف به . همه ما از جامعه و فرهنگي مي آئيم كه هموفوبيا بودن از صفت هاي بارز آن است

 . همه ما كم و بيش چنين خصوصيتي داريم قدم اول در مسير حل مشكل است كه
 كه براي يك ين كساني پنهان سازي و كتمان كردن يكي از مختصات جوامع استبداد زده است بنابرا

 جامعه باز و مدني مبارزه مي كنند نبايد با مختصات و قواعد جامعه بسته حركت كنند؛ پس بايد كتمان سازي و
 صفت ديگر كتمان و سكوت . سكوت را كنار نهاده و به طرح گفتمانهاي جديد از جمله همجنسگرايي روي آورد

 پس جهت دهندگان به افكار عمومي و ارباب جرايد و . مي كند اين است كه به رياكاري و تزوير در جامعه كمك
 براي هدايت اين كه موضوع ديگر . فعاالن اجتماعي نبايد با سكوت خود، به گسترش تزوير و ريا،  ياري رسانند

 الزم آمادگي وقت به خودي خود هيچ ه جامعه از روحيه سنتي و عقب مانده بايد روشنگري كرد  و گرنه جامعه ب
 عالوه بر آن، سكوت در باره  مسائل يك اقليت اجتماعي، به ادامه . شنيدن چنين مسائلي دست نخواهد يافت براي

 باره منجر مي شود و ديوار تابوها هر چه ضخيم تر و در نتيجه صحبت از موضوع هم روز ناآگاهي عمومي در اين
 . بروز سخت تر مي گردد

 سردبير
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 اي پيش روي همجنسگرايان حقوق فرد، حقوق جمع و گزينه ه

 يا ( در كار نيست، آنچه هست قدرت ) يا بي حقوقي ( حقوقي . معادل قدرت دانست مي توان حقوق را گاهي
 . تاريخ بازگوي اين واقعيت است كه دولت ها هميشه بزرگترين نقض كننده آزادي انسانها بوده اند . است ) بي قدرتي

 تنها زماني از قدرت سركوب دولتي . گروههاي مختلف اجتماعي است دليل اين قدرت دولت، بي قدرتي انسانها و
 . اين اعمال قدرت لزومآ خشن نبوده و نيست . كه انسانها به اعمال قدرت در برابر دولت رو آورند مي شود كاسته

 يا گروه ظلمي كه به فرد و . اما آزادي بدون مسئوليت بي معني است . آگاهي مقدمه اي است براي آزادي
 فرد ) بي قدرتي ( روي ديگر آن، تسليم، خو كردن به بي حقوقي . اعي اعمال مي شود تنها يك روي سكه است اجتم

 و يا گروه اجتماعي  به منافع  خود و  پشت پا زدن، بي توجهي و گريز از تقبل مسئوليت براي كسب آزادي
 ش او در بي حقوقي خويش از بر همين اساس فرد مظلوم لزومآ معصوم نيست و نمي توان بر نق . خويشتن است

 . مسئوليت مبرا دانست
 عده اي به اصالت منافع فرد  بر منافع جمع معتقدند، استقالل مالي و سياسي فرد را ارجح شمرده  و بر

 . مي شود و بر اين باورند كه همه ارزشها، حقوق و وظايف از خود فرد آغاز ، ابتكار عمل و منافع فرد تاكيد مي كنند
 . پاي فشرده، معتقدند كه منافع جمعي بر منافع فردي ارجحيت دارد ) كلكتيو ( اما بر اهميت جمع عده اي ديگر

 جمعي مثال جامعه ، همه با اين . هر كدام از اين دو گروه دالئل خود را دارند كه موضوع اين نوشته نيست
 اي متفاوت و اميال و نيازمنديهاي مختلف، موقعيته ، همجنسگرايان كه مجموعه اي است از افراد با عالئق

 براي نمونه . آرزوهاي گوناگون اما بطور گروهي اهداف و خواسته هايي دارند كه حول آنها اشتراك نظر وجود دارد
 لغو قانون اعدام همجنسگرايان از قوانين كشور، حق داشتن كلوب يا تشكيل يك انجمن حمايتي براي

 در چنين وضعيتي يك . عبارتي نوعي اشتراك در هدف ه ب همجنسگرايان خواست تقريبآ همه همجنسگرايان است،
 وجود آيد و در كنار ه كه نوعي تعادل بين منافع فردي و گروهي ب جايي نخواهد رسيد مگر آن ه گروه اجتماعي ب

 . مسئوليت فردي براي زندگي شخصي، حس مسئوليت مشترك گروهي نيز زاده شود
 ي آنها بدست مي آيد و قدرت زماني بدست مي آيد كه آزادي همجنسگرايان با قدرت ياب اين كه نتيجه

 به احساس مسئوليت گروهي مشترك معتقد باشند و در ) يا حداقل بخش بزرگي از آنها ( تك تك افراد همجنسگرا
 . عمل بدان پايبندي نشان دهند

 يكي از جنبش هاي عمده اجتماعي براي به عنوان جنبش همجنسگرايان در همه جوامع و كشورها
 اما واضح است كه اگر يك گروه اجتماعي فقط سكوت پيشه كند توجه . حساب مي آيند ه راتيزه كردن جوامع ب دمك

 هر گروه اجتماعي در ابتداي حركت خود با سدها و موانع و مشكالت بيشماري مواجه . كسي را جلب نخواهد كرد
 اين كامآل عادي . ه او خواهند بود گوش مي رسد، اكثريت جامعه بر علي ه مي شود، آيه هاي ياس از همه طرف ب
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 آزادي همجنسگرايان با قدرت يابي آنها بدست مي آيد و
 ت زماني بدست مي آيد كه تك تك افراد همجنسگرا قدر

 به احساس مسئوليت ) يا حداقل بخش بزرگي از آنها (
 گروهي مشترك معتقد باشند و در عمل بدان پايبندي

 . نشان دهند

۷ 

 است چرا كه گروه مورد نظر حامل پيام جديدي است كه اكثريت با آن ناآشناست، اما تنها با اصرار، پافشاري و
 . مرور رنگ مي بازند و افراد هر چه بيشتري به اردوي آن مي پيوندند ه ادامه كاري است كه مخالفتها و مقاومتها ب

 ه ياس، شكست، تسليم،  بي تفاوتي و بي اعتنايي موجود در جامعه ما همجنسگرايان حاكم بودن روحي
 حال كار جدي ه كشور ناشي از شكست ما در مبارزه نبوده و نيست چرا كه  ما همجنسگرايان  اين كشور تا ب

 ه هر چه تا ب . ه بدان معنا صورت نگرفت درگيري اي مبارزاتي نكرده ايم، همه نيروي خود را وارد ميدان نكرده  و
 حال بوده، اعمال قدرت دولتي عليه اين اقليت اجتماعي بوده و بس، به همين دليل هم حس همدردي اجتماعي با

 . خواسته هاي ما هنوز بدان شكل در جامعه زاده نشده است
 ي خود همچنان باقي بمانند، به من چه ها و بي دردسري و راحتي اگر همجنسگرايان در اين

 درست است كه وضعيت حاكم، همه ما را آنچنان گرفتار بند و زنجير . روي آنها گشوده  نخواهد شد ه دري ب
 معيشت و بي پناهي و مشكالت زندگي
 روزانه كرده كه جايي براي معنويات
 باقي نمي گذارد اما سر در الك خود
 فرو بردن دردي را دوا نمي كند و
 فراموش نبايد كرد كه براي كنار گود

 همه ما بي دردسري ن و نشست
 هزينه سنگيني مي پردازيم و آن
 نداشتن آزادي و امكان رشد

 معنوي مطابق نيازهاي فردي / اجتماعي
 خود و بي حقوقي مطلق است كه نسل

 . اندر نسل دچارمان شده است
 ه امروز همجنسگرايان ايران ب

 عنوان يك اقليت اجتماعي مسئول به
 كه آن حد از آگاهي و دانش رسيده اند

 انتخاب بين راحتي و بي تفاوتي  و ماندن در گرداب بي حقوقي محض  يا . هر كدام از آنها ناچار به انتخاب هستند
 در اين شرايط  نمي توان . گروهي مشترك و تالش براي رسيدن به آزادي / انتخاب مسئوليت براي اهداف اجتماعي

 . هر دوي اينها را بطور همزمان داشت
 ديد كه چه درصدي از اين نيروي اجتماعي آماده برداشتن چنين قدمي براي بهبود وضع بدون تعارف بايد

 بدون شك  آينده و آيندگان در باره ما  نسل امروز همجنسگرايان كشور قضاوت . زندگي  گروهي خود هستند
 خواهند سنجيد و آن خواهند كرد اما تنها بي حقوقي امروزي ما را نخواهند ديد بلكه درجه تالشهاي امروز ما را هم

 . وقت به ما نمره خواهند داد
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 كتمان نمي توان كرد كه در شرايط فعلي، بخش بزرگي از همجنسگرايان ايران شناخت نسبتآ خوبي از
 احساس خود دارند، از وضعيت آزادي همجنسگرايان در كشورهاي ديگر با خبر و به آزادي و برابري جنسي

 در نتيجه شكل . اهي با هرگونه تالشي جهت بهتر شدن شرايط  خودداري مي كنند معتقدند، اما همچنان از همر
 همچون جنبش زنان يا ديگر گروههاي ) داخل و خارج با هم ( گيري يك جنبش سراسري و وسيع همجنسگرايان

 دارند . .. بعضي از ماها مثل كودكاني مي مانيم كه از والدين خود طلب پول و غذا و . حقوق بشري، عقيم مانده است
 اما به اين فكر نمي كنند كه اين غذاي سر سفره با چه رنج و مشقتي بدست آمده؛ وضع بعضي از همجنسگرايان

 اما فرق ما با . طور است، خود حاضر نيستند آستين ها را باال زده و در جهت بهتر شدن كارها كمك كنند هم همين
 كار شويم و براي تهيه غذاي ه ما خود بايد دست ب . نيم كودكان اين است كه ما والديني نداريم كه سرشان نق بز

 . كار و تالش كنيم ) آزادي ( خود
 يك عده بيكار و ( خيلي ها وجود چند وبالگ و يكي دو مجله را يك امر تضمين شده و دائمي مي دانند؛

 مجالت با چه و هيچ نمي انديشيم كه اين ) ؟؟؟؟ !!!!! كنن ديگه ما چرا كاري بكنيم عاطل و باطل دارن كار مي
 وقت گله و فقط اگر روزي يكي از اين مجالت يا وبالگها تعطيل شوند آن . مشقات و دردسري كه تهيه نمي شوند

 راستي چرا ما همه چيز مي خواهيم اما حاضر به هزينه كردن و . شكايت هاست كه از هر طرف سرازير مي شود
 امروز، تعداد همجنسگرايان آگاه و صاحب . وهي نيستيم گذشتن از منافع فردي و اهميت دادن به منافع مشترك گر

 اما چرا بازده عملي كار جمعي و فردي پيش ) هم  در داخل و هم در خارج كشور ( نظر و با معلومات ما كم نيستند
 . رو اين را منعكس نمي كند

 ا گرفته اند؛ در اين كشور نمي تواند ادعا كند كه آزادي اش ر ) و هر گروه اجتماعي ديگر ( همجنسگرايان
 وقت كي؟ كدام گروه آزادي داشته كه ازش گرفته شده باشد؟ ما كاري نكرده ايم، وارد مبارزه اي نشده ايم، و هيچ

 . آزادي را لمس نكرده ايم
 طور كه گفته همان ، خوب يا بد، دوست داريم يا نداريم . آزادي در خال و وادي بي عملي زاده نمي شود

 كدام از ما بايد دست به انتخاب بزنيم؛ انتخاب بين احساس مسئوليت و تالش براي شد، واقعيت اين است كه هر
 . با هم داشت مي توان هر دو را ن . آزادي و كسب اعتراف اجتماعي يا بي تفاوتي، ستم پذيري و راحتي ظاهري

 گزينه آزادي وضعيت همجنسگرايان در كشورهايي كه به آزادي رسيده اند هم همين را مي گويد كه بدون انتخاب
 دادشان نخواهد ه ميدان آمدن همجنسگرايان و جدي گرفتن خواسته هاي خود، دستي از آسمان ب ه و مسئوليت و  ب

 ، تنها راه برون رفت از نكبت، غم و اندوه و سرگشتگي و دلمردگي، همانا انتخاب آزادي و مسئوليت براي . رسيد
 چرا كه آزادي هر . مشترك در راه اهداف و آمال مشترك ماست رسيدن به آن، اميد به آينده، همگام شدن و تالش

 بيائيم بيش از اين گرفتار وهم و خيال . نيروي اجتماعي از آگاهي، اراده، خواست و مبارزه آن نيرو  زاده مي شود
 . نشويم كه آزادي را ديگران براي ما به ارمغان خواهند آورد

 حقوق بشري، با وزني قابل مالحظه، در حركت / اجتماعي / يك اقليت جنسي به عنوان جامعه همجنسگرايان
 حقوق بشري را ناديده / خود براي آزادي نمي تواند تحوالت اجتماعي و همينطور ديگر گروههاي فعال اجتماعي
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 بگيرد و نسبت به تحوالت سياسي بي تفاوت بماند؛ تالش براي نزديكي با ديگر گروههاي فعال اجتماعي مانند
 روشنفكران و اهل مطبوعات، خانواده هاي زندانيان سياسي، ، ، فعاالن محيط زيست، نويسندگان جنبش زنان

 كارگران و همه ديگر گروههايي كه براي گشايش وضعيت فعلي و گسترش حقوق بشر و امر دمكراسي در كشور
 آنان شركت كنند تا تالش مي كنند، بايد مورد توجه جدي همجنسگرايان قرار بگيرد و در حد خود در فعاليتهاي

 نوبه خود به تقويت جبهه ه بتوانند به تلفيق خواسته هاي خود با خواسته هاي ديگر گروهها ياري رسانند و ب
 طرفداران دمكراسي و حقوق بشر مساعدت كنند و هم اين گروههاي پيشرو جامعه را با موضوع بي حقوقي

 نمونه موفق چنين تلفيقي را همجنسگرايان آمريكا در . د همجنسگرايان و اهميت دفاع از حقوق آنان، آشنا نماين
 همبستگي و همكاري نزديك با جنبش دانشجويان، سياهپوستان و جنبش حقوق مدني در آن كشور بنمايش

 توجه به اين نكته خيلي مهم است چرا كه آزادي . گذاشتند و اعتبار وسيع اجتماعي نصيب خود كردند
 سطح معيني از آزادي و دمكراسي در كشور محال است و از طرف ديگر براي همجنسگرايان بدون وجود حداقل

 . لغو قانون اعدام همجنسگرايان، جلب توجه و حمايت افكار حداقل بخشي از جامعه ضروري است
 حركت امروز همجنسگرايان به جوي كوچك آبي مي ماند كه هر آن ممكن است به كوير خشك سرازير

 كار ورود به يك رود تبديل كرد ولي الزمه اين مي توان ا همين جريان كوچك آب را ام . شود و بي نتيجه بماند
 . افراد هر چه بيشتر به اين جريان است و گرنه دلسردي فعاالن فعلي دور از انتظار نخواهد بود

 جاي آن روحيه، اميد، شوق، شادي و غرور ه فضاي ياس، گوشه گيري و غم و اندوه را بايد عوض كرد و ب
 اين نوشته ها خوبند و . وبالگهاي ما پر از مطالب عشق و شكست در عشق و اندوه و ياس و حرمان هستند . ت كاش

 خواننده با رنج بي كران همجنسگرايان امروزي آشنا مي شود، اما بايد فراتر از اينها رفت و در كنار مشكالت
 و راه و چاره برون رفت از آنها گروهي / عاطفي و شكستهاي عشقي فردي، جايي هم به مشكالت جمعي / شخصي

 عبوس . تدبير و چاره جويي بايد كرد، آينده را ترسيم كرد، همگام شد و به تقويت روحيه ها پرداخت . داده شود
 بودن  و احساس شكست و ناكامي و بي ارزشي در ما درست آن چيزي است كه منكران حقوق ما مي خواهند، بايد

 . كاري كرد كه بر دلشان بماند

 عالقه مندان به دريافت . ضميمه دوست يابي مجله ماها به همراه اين شماره منتشر شد
 : آن مي توانند با ايميل ماها تماس بگيرند

majaleh_maha@yahoo.com 

 ضميمه دوست يابي فقط مختص پسران و مردان همجنسگرا نيست و ما از آگهي هاي
 . آشنايي خانم ها لزبين، ترانس سكشوال ها و ديگر اقليت هاي جنسي استقبال مي كنيم
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 ) ۲ شماره ( فالش هايي از زندگي يك لزبين

 آذر

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

 شب قبلش تمام از . اما كالسهاي تهمينه زودتر شروع شده بود . ديروز صبح اولين روز دانشگاهم بود
 و وقتي بهشون ، دوستهاي دانشگاهم به نوبت زنگ زده بودند و پرسيده بودند كه آيا كالس تشكيل ميشه يا نه

 گفته بودم كه من هم مثل اونا از همه جا بي خبرم، كلي تعجب كرده بودند كه چطور ممكنه آذر از يه مسئله اي
 خب پس منم " گفته بودند ، به هر حال فردا ميرم دانشگاه بعدش هم وقتي فهميده بودند كه من ! بي خبر باشه

 " ! ميام
 توي تخت خواب داشتم فكر مي كردم كه چرا همه ي دوستام فكر مي كنند كه من آچار فرانسه شون

 چرا فكر مي كنند من بايد از همه چيز چرا هميشه برنامه ي امتحانها و ثبت نام ها رو از من مي پرسند؟ ؟ هستم
 چرا من رو معيار رفتن يا نرفتن به دانشگاه قرار مي دند؟ چرا خودشون يه خورده فكر نمي كنند؟ ؟ م خبر داشته باش

 ؟ چرا دختر ها هميشه فكر مي كنند كه يكي بايد مهر تاييد روي اعمال و رفتار و حتي افكارشون بزنه
 به . مشكلي داره توي ايستگاه اتوبوس همه يه جوري نگاهم مي كردند، آنقدر كه حس كردم شايد ظاهرم

 ! خودم نگاه كردم،كفش مشكي،شلوار مشكي،مانتو و مقنعه ي مشكي و البته كيف مشكي
 چرا هر وقت مي توي راه به اين فكر مي كردم كه چرا من هميشه رنگهاي تيره رو بيشتر دوست دارم،

 ي دختر ها عاشق چرا مثل بقيه . خوام چيزي براي خودم بخرم اولين و آخرين رنگ انتخابي من مشكي هست
 آيا من براي متمايز كردن خودم از بقيه ي ؟ آيا لزبين بودن يعني تيره پوش بودن . كيف زرد و الك صورتي نيستم

 ؟ آيا مي خوام با اين كار توجه تمام آدمهاي اطرافم رو به خودم جلب كنم ؟ دخترها مثل اونا لباس نمي پوشم
 توي . اد شديم و قرار شد بريم يه آب ميوه اي بخوريم كالس تشكيل نشد و ما هم طبق معمول خيلي ش

 مثل هميشه بحث سر مدل جديد ريش فراز و رونيز علي كه ترم پيش مشكي بوده حاال سفيد شده ، ماشين دوستم
 كه انقدر با دوستهام صميمي هستم ولي بازم همون حس هميشگي بهم گفت كه با اين . و موهاي بلند مسعود بود

 من مسعود رو ! يكيشون گفت بابا مسعود هم كه با اون موهاي بلندش تابلوئه كه بچه كونيه . چقدر ازشون دورم
 طوري صحبت كرده بودند خيلي كه اونا در مورد يه آدم و شايد هم يه گي اين اصال نمي شناختم اما از اين

 خب اوني كه كون " گفت دوستم . " طوري حرف بزنيد شما اجازه نداريد در مورد آدمها اين " عصباني شدم و گفتم
 اول كه اين موضوع " با اين حرف همشون زدند زير خنده و من هم با لحن صداي باالتر گفتم " ميده كونيه ديگه

 نه به من و نه به شما مربوط نميشه و آقاي مسعود آزاده كه هر وقت خواست با هر كسي كه خواست هر كاري رو
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 كار بهش تهمت خراب بودن بزنيم در ضمن اسم مسعود گي هست نه بكنه و من و شما نمي تونيم به خاطر اين
 اسمش هر " دوستم كه از اين جسارت من كمي آزرده شده بود با صدايي كه تقريبا شبيه جيغ بود گفت " ! كوني

 چون آدم گناهكاريه، من خودم يه همكالسي داشتم كه چي كه هست آدم كثيفيه چون داره كار كثيفي مي كنه،
 ، اصال تو تاحاال يه لزبين ديدي، با هر چي دستشون مياد خودشونو ارضا مي كنند، صورتشون رو با تيغ لزبين بود

 مسعود زني كه عين مردا باشه بوي تعفن مي ده، . همشون عين مردهاي الت و لوت و چاقو كش ميمونند ميزنند،
 " ! همين من فقط دلم براش ميسوزه، حيفه كه به لجن كشيده بشه، هم خيلي خوشگله،

 قدر حول شده دوستم كه پشت فرمان بود آن همه ساكت شده بودند و هيچ كس جرات نداشت حرف بزنه،
 باورم نمي شد آدمي كه بيشتر از دو ساله كه ميشناسمش در مورد . بود كه ماشين رو يه گوشه نگه داشته بود

 كنه كه دارم توي آتيش جهنم فكر فكر كنه من آدم متعفني هستم، طوري فكر كنه، آدمهايي مثل من اين
 " ! اصال تو تاحاال يه لزبين ديدي " آخرش هم بهم بگه ميسوزم،

 دلم ميخواست بهش ميگفتم كه من از اول زندگيم توي تك تك لحظات زندگيم دارم با يه لزبين زندگي
 ت و چاقو كشه و نه نه ال نه دلش ميخواد رفتارهاي مردونه داشته باشه، با لزبيني كه نه بوي تعفن ميده، مي كنم،

 لزبيني كه تنها جرمش اينه كه عاشقه و از اول زندگيش هم دنبال عشق بوده، حتي آزارش به يه مورچه ميرسه،
 گفتم كه حتما اون مسعود بيچاره هم مثل من از آدمهاي احمقي مثل تو فراريه، كاش بهش مي . دنبال آرامش بوده

 خواد كه هيچكس نباشه كه به اون به خاطر مثل بقيه ي و دنج مي حتما اون هم مثل من از دنيا يه گوشه ساكت
 چون هيچ قانون لعنتي از من دفاع نمي كنه، اما هيچ كدوم از اينها رو نگفتم، . آدمها نبودن دستبند گناهكار بزنند

 كدوم تونم به آدمي كه با اين تفكرات بزرگ شده توي يكي دقيقه بفهمونم كه داره اشتباه مي كنه، چطور مي
 . مدرك رو براش رو كنم وقتي تمام ذهنش از تفكرات مسخره پر از سياهيه

 با هيچ كس دعوا ندارم، اما به نظر من تنها كسي كه من با تو دعوا ندارم، دختر خوب، " به دوستم گفتم
 ار بدي طرفه به قاضي رفتن ك االن اليق دلسوزي توئه خود تو هستي، چطور از نظر تو لواط، كار بديه اما يك

 بهتره تو يه خورده در مورد اين مسئله مطالعه يا تحقيق كني و سطح اطالعات خودت رو باال ببري تا الزم نيست،
 " . نباشه دلت رو الكي براي مردم بسوزوني

 تر باشيم و مزاحم كه راحت در اين مواقع جفتمون براي اين . ظهر قرار بود با تهمينه ناهار بريم بيرون
 سر . كار نشده بود دفعه تهمينه موفق به اين وستهاي دانشگاهمون رو مي پيچونيم اما مثكه اين نداشته باشيم د

 كه خانم آنجلينا جولي شد و همه ي بچه ها داشتند در مورد اين Mr And Mrs Smith ناهار بحث سر فيلم
 من با اينكه . كردند آقاي برد پيت رو گول زده و اينكه برد پيت خيلي بهتر از آنجلينا جولي هست صحبت مي

 مي " يكي از دخترها گفت . با اين حرف مخالف بودم اما اصال حوصله ي وارد بحث شدن رو نداشتم % ۱۰۰
 " ؟ ! دونستيد آنجلينا جولي يه مدت لزبين بوده

 چطور ممكنه يكي تو زندگيش يه روز بگه كه من مي خوام لزبين بشم و روز ديگه بگه خب ديگه لزبين
 ده ميشه و از راه آدمي كه گياهخوار ميشه يا آدمي كه كمونيست ميشه و بعد از يه مدت دلش ز مثل ! بودن بسه
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 ببين " از حرف اون دختر و فكر خودم خندم گرفت و وقتي بچه ها دليلش رو پرسيدند گفتم ! خودش دست ميكشه
 " . باشه اسمش بايسكشواله نه لزبين اوني كه يه روز ميتونه با پسر باشه و روز ديگه به همون راحتي ميتونه با دختر

 : يكيشونم گفت " ؟؟ ؟ چي چي سكشوال " اونا همشون با تعجب گفتند
 " ! واي چه سكسي "

 عين آدمهايي كه تازه با يه . وقتي براشون توضيح دادم كه بايسكشوال چيه همشون به فكر فرو رفتند
 حاال من جزو " د از خودشون سوال مي كردند انگار همشون داشتن . قسمت نا شناخته از وجودشون آشنا شده باشند

 " ؟ كدوم دسته هستم
 عصر باالخره تونستيم به بهونه ي خونه رفتن بقيه ي بچه ها رو بپيچونيم، تهمينه وقت آرايشگاه داشت و

 آرايشگر مثل هميشه يه نگاه بهم كرد و منم با نگاهم بهش . من هم موهام ديگه زيادي به هم ريخته شده بود
 ! مثل هميشه كوتاه كنه و لطفا خط ريشم رو هم صاف بزنه گفتم كه

موقع برگشتن توي تاكسي تهمينه روي شونه ي من خوابش برده بود و من هم دستم رو دور شونش
 كنار ما يه زن چادري نشسته بود و هر دو دقيقه يك بار به مدت پنج ثانيه روي ما خشكش ميزد و . انداخته بودم

 ل كرديم و غ همديگه رو بوسيديم و ب . از ماشين پياده شديم . سط چادر پوشيده ميشد هر بار صورتش بيشتر تو
 همون موقع همون خانم چادري كه توي ماشين پيش ما نشسته بود از داشتيم ازش خداحافظي مي كرديم،

 " ! مواظب باشيد يه وقت ايدز نگيريد " كنارمون رد شد و گفت
 باز هم بحث هاي هميشگي سر اندازه ي تك تك موهاي طور كه انتظارش رو داشتم توي خونه همون

 : مادرم مثل هميشه گفت . وع شده بود سر من شر
 ميري خودت رو مي كني عين پسر ؟ آخه موهاي به اين قشنگي رو براي چي ميري آنقدر كوتاه مي كني "

 " ! ها
 ه از خودم طوري دوست دارم، وقتي ميرم جلوي آين بابا من خودم رو اين " من هم مثل هميشه گفتم

 " . اگه موهام بلند باشه ديگه خودم نيستم . لذت مي برم خوشم مياد،
 قربون دستت " مادرم گفت ! ساعت نه شب موقع گذاشتن آشغال دم در بود كه وظيفه ي هميشگي منه

 " . لطفا ماشينم بگذار توي پاركينگ
 گيره و ه عهده نمي با خودم گفتم چرا هيچوقت كس ديگه اي وظايف به اصطالح مردونه ي خونه رو ب

 " ! آخه تو مرد مايي " گفت ، وقتي اين رو به مادرم گفتم
 چطور وقتي موقع كوتاهي مو و پوشيدن شلوار به جاي دامن و آرايش نكردن ميشه نبايد ! عجب " گفتم

 " جا كردن مرد شمام؟ ه ولي موقع آشغال بردن و پنچري گرفتن و بنزين زدن و ماشين جاب ، مثل مردها باشم
 غالها رو تا سطل آشغال مي بردم و به وقايع امروز فكر مي كردم، نگاهم به آسمون پر ستاره افتاد، وقتي آش

 ! باشه پس من هم مبارزه مي كنم ، با خودم گفتم مثل اينكه خدا من و امثالم رو براي مبارزه آفريده
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 با استعداد نهفته ي خود آشنا شويم

 آيا استعداد رهبري و مديريت داري؟
 ا تا به حال به شخصيت ها و چهره هايي كه جنبش هاي اجتماعي مثل جنبش آي

 همجنسگرايان را رهبري مي كنند فكر كرده اي؟ فكر كرده اي كه اين افراد چطور در راس
 جنبش ها و حركت هاي ديگران قرار مي گيرند؟ چه ويژگي ها و قابليت هايي دارند و طي

 وست داري كه در آينده هنگامي كه نسل هاي بعدي، چه فرايندي به رهبري مي رسند؟ آيا د
 جنبش امروز ما همجنسگرايان را نگاه مي كنند، درباره ي اقدامات و تالش هاي تو بنويسند؟
 آيا وقتي همجنسگرايان كشورهاي ديگر درباره ي ما همجنسگرايان ايراني و دستاوردهاي

 ا خواهند يافت؟ تا چه اندازه شور و مان و چگونگي كسب آزادي مي نويسند، نام و نشان تو  ر
 حرارت هدايت و مديريت در خودت حس مي كني؟ نمي داني؟ آيا مي خواهي اين استعداد

 . خود را كشف كني يا آن را در خودت بارور كني؟ اين مطلب براي تو نوشته شده است

 ما مطلب زير  را براي درباره ي هنر مديريت و شيوه هاي هدايت و رهبري بسيار گفته و نوشته شده ولي
 آشنايي مقدماتي خوانندگان تهيه كرده ايم و عالقه مندان به مطالعه بيشتر مي توانند به كتاب ها و سايت هاي

 از مثال مديريت يك شركت بازرگاني يا يك ، رهبري و مديريت انواع و اقسام گوناگوني دارد . متنوع رجوع كنند
يم كوهنوردي براي صعود به قله و يا رهبري و هدايت يك جنبش تا رهبري يك ت ، پروژه ي تجاري گرفته

 مطلب حاضر با در نظر داشتن جنبش هاي لغو قوانين . الي آخر ، اجتماعي مثل جنبش طرفداران محيط زيست
 . اجتماعي همجنسگرايان تهيه شده است - نابرابر و مبارزه براي برابري حقوقي

 ابتدا بايست براي خود و زندگي خود ارزش ، ري از حقوق خود هر فرد براي محترم شمرده شدن و برخوردا
 بايد برخي نيازها برطرف، و يك سري شرايط هموار شود كه مي توان بودن براي . قايل شود و آن را پاس بدارد

 استقالل و آزادي ، است ) .. . امنيتي و ، عاطفي ، از نظر غذايي ( كسي كه گرسنه و تشنه . فرد تعبير كرد حقوق آنها را
 حقوق بشري و انساني او محترم شمرده نمي شود و توان به دست گرفتن سرنوشت خود و ساختن ، و امنيت ندارد

 نبود و غيبت يكي از اين . حقوق شهروندي و مدني او پايمال مي شود ، آينده ي دلخواه خود را ندارد و از اين نظر
 بر وضع موجود ، و احساس كمبود و نقصان كند موارد هم باعث مي شود كه فرد طعم زندگي و خود بودن را نچشد

 اما همه انسانها با هم و در يك زمان به اين نتيجه نمي رسند كه . بشورد و براي بهتر شدن شرايط خود تالش كند
 حتمآ بايد تالشي صورت بگيرد بلكه در اغلب موارد انسانها و افرادي كه شم و استعداد رهبري و مديريت دارند و بر

 با افراد همفكر و همجنس خود به نوعي استحكام ، كه در اثر كمبودها و تشنگي ها احساس مي كنند اساس خألي
 اصالح و ، بازگرفتن حقوق خود ، راي و نظر و عقيده مي رسند و در پيوند و همبستگي با هم براي تغيير شرايط
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 نطفه هر اين كه اما نكته بديهي . دست به تالش و اقدام مي زنند .. . تعويض حكومت ها و ، تغيير قوانين موجود
 مرور ديگران را به ه جنبش و حركتي ابتدا در ذهن يك يا چند نفر شكل گرفته و همين ها دست بكار شده اند و ب

 . پيوستن به حركت خود قانع نموده اند
 سرچشمه ي انواع نهضت ها و جنبش ها و مبارزات اجتماعي ، همين حركت هاي هماهنگ و خودجوش

 . نتيجه ي همين كوشش هاست ، تاريخ بوده و جوامع و انسان ها را به جلو برده و دستاوردهاي امروز بشر در طول
 وابسته به ميزان نفوذ و تاثير گذاري آن گروه در محيط پيرامون و ، احترام و مقبوليت هر گروهي در اجتماع

 با هم و در يك زمان به آگاهي و همه ، افراد يك گروه اجتماعي مثل همجنسگرايان . در افكار عمومي است
 بلكه افراد از گوشه و كنار و كم كم با مساله آشنا ؛ خودباوري الزم در مورد عاليق و حقوق انساني خود نمي رسند

 ، و سهيم كردن ديگران در آگاهي و احساس خود روي مي آورند ، و سپس به انتقال و گسترش شناخت خود ، شده
 ، حقوق خواهي ، حس هويت طلبي ، گير و گسترده شده و در طي پروسه ي زماني تا جايي كه آگاهي و شناخت همه
 در مجموعه اي از افراد آن گروه شكل مي گيرد و به مرور نطفه ي يك جوشش ، تحرك  و از حاشيه به متن آمدن

 نقش در همين هنگام است كه . جمعي براي حق خواهي و كسب اعتبار اجتماعي در تعدادي از آنها بسته مي شود
 . ، مطرح مي گردد ) يا چند نفر با هم از رهبران ( هدايت و مديريت و پيروي از يك رهبر پيشقدم

 مي بينيم كه در اكثر اوقات يك گروه يا ، اگر به جنبش همجنسگرايان در كشورهاي مختلف نگاه كنيم
 چشم مي خورد و در كمتر به ، تشكيالت واحد و سراسري كه با رهبري منسجم در سراسر كشور مربوطه عمل كند

 تشكيالت ، عوض به دسته ها و گروه هاي زيادي از همجنسگرايان بر مي خوريم كه در شهرها و نقاط مختلف
 تقريبا مستقل خود را دارند و تنها از طريق نشريات و يا سايت هاي اطالع رساني با هم در تماسند و يا رهبران اين

 يا اين كه اگر ، و به اشتراك گذاشتن فعاليت هاي خود مي پردازند گروه ها با هم آشنا شده و به هماهنگ كردن
 داشته باشد با ديگران تماس گرفته و از ديگران .. . گروهي قصد انجام يك حركت مثل تظاهرات يا تجمع يا

 هرچند كه تنوع و پراكندگي گروه هاي كوچك و بزرگ همجنسگرايان گاهي مي . درخواست مشاركت مي كند
 خصلت خودجوش و عمقي پراكندگي اما اين ، همزمان و سراسري بشود ، در ايجاد حركات سريع تواند مانعي

 بودن را به حركات مي دهد و باعث مي شود كه با وجود افراد زيادي كه در جنبه هاي مختلف به فعاليت مي
 . امكان ضربه ديدن و متالشي شدن هم كمتر شود ، پردازند

 اگر قرار باشد ؟ جنبشي قرار مي گيرد داراي چه ويژگي هايي است اما كسي كه در راس چنين گروهي  و
 ؟ چه روش و منشي در پيش مي گيريد ، خود شما عهده دار و مسوول يك جنبش همجنسگرايان باشيد

 دغدغه ي سرشار و مدام وي براي پيشرفت ، يك جنبش اجتماعي ) و يا رهبران ( يكي از خصلت هاي رهبر
 بلكه ، رهبر تنها درگير مشكالت و سختي هاي امروز نيست . خود بدان تعلق دارد و پيروزي كل جنبشي است كه

 چون با ديد وسيعي كه ، آينده را هم مي بيند و در نظر دارد و به همين خاطر از موانع و گرفتاري ها نمي هراسد
 امر باعث مي شود كه و همين ؛ مي داند كه مي توان بر سختي ها غلبه كرد و به آزادي و رهايي دلخواه رسيد ، دارد

 او اين . بجاي دلسردي، او را پر انرژي تر و راسخ تر كند ، دست و پنجه نرم كردن با مشكالت و پيشامدهاي امروز

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه



 . ست مانند تمام انسان ها يك رهبر، يك انسان ا
 خطا مي كند، خشمگين مي شود، دلگير و افسرده

اگر . مي شود، ولي با اين همه، مصمم و مدبر است
 شكست هم بخورد شكسته نمي شود، از اعتراف
 به اشتباهات خود واهمه ندارد، دچار خود برتر بيني
 و تكروي نمي شود و راه را براي رشد و به ميدان

 . ازه نفس هموار مي كند آمدن رهبران ت

۱۵ 

 قدرت و توانايي را دارد كه به رهروان و افراد گروه خود بقبوالند كه او مي تواند كل جمع را از مذلت و نكبت و
 ، اما بايد توجه داشت كه كار و حركت گروهي . به در آورد ، در آن قرار دارند فرهنگي كه - خوارداشت اجتماعي

 از يك سو به ميدان آمدن كساني ، يعني شرط موفقيت يك جنبش اجتماعي ، فعاليتي دو سويه و دو طرفه است
 ، فتار خود است كه شهامت و جسارت و توان رهبري داشته باشند و با شخصيت كاريزماتيك خود بتوانند با گفتار و ر

 و از سوي ديگر رهرواني كه آمال و آرزوها و اهداف خود را در رهبر و گفته ، اعتماد افراد گروه را به خود جلب كنند
 كه البته اين حركت هم بايد آگاهانه و با حفظ قدرت تفكر – هاي او متجلي شده ببينند و به دنبال او حركت نمايند

 فقط به بازگويي شرايط و دشواري ها و نابرابري هاي حاكم اكتفا ، وانا يك رهبر ت . و قضاوت شخصي صورت بگيرد
 . آن را براي افراد گروه دست يافتني و عملي مي نمايد ، نمي كند بلكه با تصوير و ترسيم آينده ي مطلوب

 دلگير و افسرده مي ، خشمگين مي شود ، خطا مي كند . يك انسان است مانند تمام انسان ها ، يك رهبر
 از اعتراف به اشتباهات خود ، اگر شكست هم بخورد شكسته نمي شود . مصمم و مدبر است ، با اين همه ولي ، شود

 دچار خود برتر بيني و تكروي نمي شود و راه را براي رشد و به ميدان آمدن رهبران تازه نفس هموار ، واهمه ندارد
 آمال و اميال و آرزوهاي ، حرمان ها ، شكست ها ، حرف ها و سخنان رهبر بايد عصاره اي از تجربه ها . مي كند

 به حركت در آورد و ، غرش كند ؛ رهروان و هواداران باشد و گفته هاي او بايد همان پژواكي را بيابد كه صدا در كوه
 . جوشش و خروش به راه اندازد

 ده خود را نازل شده از آسمان و برگزي ، رهبر موفق كسي است كه به خود مغرور نمي شود و متواضع است
 كار مي كند  و زحمت ، زميني است و زميني مي ماند و براي تغييرات در روي زمين و در اين دنيا ، ي خدا نمي داند

 بر كسي منت نمي گذارد و خود را . مي كشد
 رهبري را ، همان طور كه هست معرفي مي كند

 براي قدرت و زورگويي و پيشبرد نظرات
 شخصي خود نمي خواهد بلكه مصلحت و

 كل گروه محور مركزي برنامه هاي پيشرفت
 ، رهبر كسي نيست كه از همه بهتر بداند . اوست

 بلكه كسي است كه در حركت جمعي بتواند
 نتايج معين و دلخواهي را براي گروه به ارمغان

 و گرنه افرادي كه بيشتر و بهتر از رهبر ؛ بياورد
 اد اين است كه او دست روي دست نمي گذارد تا فرق رهبر با اين افر . بدانند هميشه و در هر شرايطي فراوانند

 رهبر خود پيشقدم و پيشرو مي شود و ديگران را ، شرايط آماده شود و يا منتظر نمي ماند كه ديگران پيشقدم شوند
 يك سخنگو و رهبر استعداد . به تغيير شرايط اميدوار مي كند و آنها را به كوشش و انگيزش متقاعد مي كند

 خواست هايي همچون نيازمندي هاي ؛ خواست هاي مختلف گروه و ارايه ي راه حل دارد برجسته اي در طرح
 رهبر بايد بتواند اميد به آينده . رواني و حمايتي كه تا كنون بدون جواب مانده و روي هم انباشته شده اند ، اجتماعي

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه



۱۶ 

 ، ا را به جديت و فعاليت متقاعد نمايد و امكان رسيدن به شرايط بهتر زندگي را در افراد گروه خود بيدار كند و آنه
 به عالوه رهبر بايد به افراد گروه كمك كند . كسي خود را به زحمت نمي اندازد ، وگرنه بدون نويد آينده ي مطلوب

 تا شرايطي را كه در آن قرار دارند درك كنند و بشناسند و راه و روش برون رفت از اين شرايط را به آنها نشان داده
 . د و قدرت درك و فهم وسيع تري براي آنان فراهم كند و ميدان دي

 رهبر مجبور باشد بسياري از كارها و وظايف را يك تنه و / مسوول ، هرچند ممكن است كه در ابتداي كار
 اين كه به انجام ؛ دچار شدن به تكروي و خودگرايي است ، اما خطري كه او را تهديد مي كند ، به تنهايي انجام دهد

 اين كه واهمه داشته باشد كه مبادا ديگران از كاري كه به عهده ، ق كارها وسواس اضافي به خرج دهد درست و دقي
 انباشته ، همين باعث رشد خودمحوري مسوول . .. . ي آنان گذاشته مي شود بر نيايند يا آن را به خوبي انجام ندهند و

 در نتيجه كار گروهي و تقسيم . شود شدن كارها در دست يك نفر و بي اعتمادي به نيرو و توان ديگران مي
 گروه را ، به مرور خطر وازدگي و بي عالقگي به فعاليت مشترك و متالشي شدن ، مسووليت هم بي معني شده

 بايد عواملي را كه به دلسرد شدن افراد و نيز فاصله گرفتن ، پس هميشه و در هر تصميم گيري . تهديد مي كند
 ، هيچ كدام نبايد از آن غافل شوند ، نكته ي ظريفي كه اعضاي گروه و مسئول . رهبر از آنان مي شود مد نظر داشت

 اين است كه تاكيد بيش از اندازه به رهبر مي تواند وابستگي گروه به فرد و تصميمات و حركت وي را به وجود
 ادهاي رهبر و همواره منتظر دستورات و پيشنه ، آورد و ديگر اعضا با خو گرفتن به يك روحيه ي منفعل و اثرپذير

 ديگران را به ميزان ، يك رهبر موفق و موثر . مسوول باشند و ابتكار عمل و تحرك و پويايي خود را از دست بدهند
 الزم در امر تصميم گيري دخيل مي كند و به همه ي نظرات توجه مي نمايد و در اتخاذ تصميم نهايي به نحوي

 بايد تا حد امكان فعاليت ها و ، در هر كار جوششي . ك حس كنند خود را سهيم و شري ، حركت مي كند كه اكثر افراد
 و گرنه گروه به يك حكومت ، وظايف را تقسيم كرد و فرصت بروز استعدادهاي نهفته را براي ديگران فراهم كرد

 معناي مسوول و رهبر بودن اين نيست كه همه ي كارها شخصا و رأسا . كوچك ديكتاتوري تغيير شكل مي دهد
 كمك به حل مشكالت پيش ، نظارت بر انجام صحيح آنها ، مسوول بودن يعني توانايي تقسيم كار ؛ رد صورت بگي

 تقويت و رشد اعتماد به نفس در آنها و همچنين داشتن يك ديد باز در ، توجه صحيح به اعضا و تشوق آنها ، آمده
 د راه حل هايي را بر اساس مسوول با نگاه بلند نظرانه و نظر وسيع خو ). تاكتيك كار ( مورد چگونگي حركت

 . واقعيات موجود براي تغيير شرايط تنظيم و رهروان را به انجام آنها تشويق مي كند
 يك فرد همجنسگرا كه مي خواهد رهبر يك گروه از همجنسگرايان شده و آنان را به كار جمعي و گروهي

 خود پيشقدم شود تا با ، باشد و در عين حال بايد به قدرت جمعي افراد براي تغيير شرايط باور داشته ، ترغيب كند
 در واقع ، نشان دهد كه بي تفاوتي در برابر ظلم و تعدي قوه ي حاكمه به همجنسگرايان ، شكستن سكوت جامعه

 . آنها را شريك جرم مي كند
 كاريزماتيك ؛ ذوق و ابتكار عمل چشمگيري دارد ، استعداد ، مسوول و فرد پيشقدم : خالصه مي توان گفت

 خود را مسوول حس مي كند و وقت ؛ به طوري كه قدرت و توان استدالل و متقاعد كردن ديگران را داراست است
 مي داند كه هر قدر شرايط سخت و ناهموار ، خوشبين است ؛ و توان خود را صرف كار گروه و اهداف آن مي كند

 ۱۱ شماره
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 تشكر و قدرداني

 را جواب دادند تشكر و قدرداني ۱۰ تحقيقي همراه شماره بدين وسيله از همه دوستاني كه پرسشنامه
 . مي كنيم

 ۹۰۰ از مجموع . درد آورد ه اما انكار نمي كنيم كه بي اعتنايي اكثريت  مطلق خوانندگان دلمان را ب
 . نفر جواب داده اند ۳۳ حال تنها ه نفري كه پرسشنامه را برايشان فرستاديم تا ب

 ماها

۱۷ 

 گذشت زمان و تغيير خود به " او به . يدوار است و به آينده و پيروزي ام ، باشد باز انسان ها توان تغيير آن را دارند
 رهبر مي ؛ اعتقاد ندارد بلكه به دخالت و عامليت انسان ها در دگرگون كردن شرايط معتقد است " خودي شرايط

 از ، او خود در عمل الگوي ديگران مي شود . داند چه مي خواهد و اشراف و آگاهي خوبي به مسايل و اوضاع دارد
 اما در تصميم گيري و عمل عقالني رفتار مي ، د و هرچند ممكن است گاهي احساساتي شود خطر كردن نمي هراس

 در گوش دادن به ديگران بيشتر به محتواي گفته ها توجه مي كند تا شيوه ي گفتار آنها و سعي مي كند زوايه . كند
 تراض به شرايط حاكم و جنبش اجتماعي از مسير گسترش آگاهي جمعي و حركت براي اع . ي ديد ديگران را ببيند

 جنبش هاي اجتماعي در محيط كشورهايي كه تشكل و آزادي فردي و . تالش براي ايجاد تغييرات زاده مي شود
 بهتر شكل مي گيرند اما حركت و ايجاد جنبش در محيط هاي بسته ، حق انتشار افكار در آنها تضمين شده است

 در بسياري از مواقع باعث و باني شكل گيري يك . ولي غير ممكن نيست ، هم هرچند سخت و ناهموار است
 آنچه موفقيت مسوول  و رهبر را . رهبراني توانا و آگاه هستند كه خطر مي كنند و خود پيشقدم مي شوند ، جنبش

 توجه به اين نكته است كه افكار و آمال خود را در قالب كلمات و جمالتي گيرا و تاثير گذار به ، تضمين مي كند
 بلكه جنبه ، صحبت ها و نوشته هاي خود نه تنها منطق ، پس او در گفتگوها ؛ و اعضاي گروه برساند رهروان خود

 هاي روحي و معنوي و احساسي مساله را هم در نظر مي گيرد تا بار تاثيرگذاري گفته ها و حرف هاي خود را دو
 . چندان كند

 يك كميته ي چند نفره ي ، ط مساعد يك گروه مي بايست براي تضمين ادامه ي حيات خود و ايجاد شراي
 موجب مي شود تا اگر مسوول به هر ، مسووالن انتخاب كنند كه اين كار عالوه بر تقويت جنبه ي مديريتي گروه

 . خللي در روند فعاليت گروه پيش نيايد ، عللي قادر به ادامه ي كار نباشد
 د كه در واقع شيوه و استيل فرد در اداره انواع و اقسام گوناگوني دار ، گرداندن و هدايت و رهبري يك گروه

 . ي امور تلقي مي شود و در آينده اگر فرصتي پيش آيد در اين مورد خواهيم نوشت

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه



۱۸ 

 فيلم كرگدن اوج خشونت جنسي عليه كودكان در كشور
 فيلم كرگدن ساخته هومن شيرازي و به
 كارگرداني  هوتن شيرازي فيلمي است كه بچه بازي و

 سي به كودكان در جامعه امروز ما را افشاء  و تجاوزات جن
 . اغفال جنسي كودكان را از همجنسگرايي متمايز مي كند
 عدم پخش اين فيلم مستند در تلويزيون و سينماهاي
 كشور به معناي سكوت در برابر تجاوزات جنسي به

 اين . كودكان و اجازه رشد دادن به چنين جناياتي است
 سينماي در بار در فستيوال فيلم قرار است براي اولين

 در شهر گوتنبرگ سوئد نمايش داده شود و تبعيد ايران
 سايت استكهلميان مصاحبه اي با هوتن شيرازي كارگردان

 اين مصاحبه را  با اجازه مسئولين . فيلم انجام داده است
 سايت استكهلميان در اين شماره ماها براي خوانندگان

 . لميان با تشكر از استكه . درج مي كنيم
 : آدرس سايت استكهلميان
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 در " پدوفيلي " فيلمي از : سوئد يران و نمايش در ا ي اولين بار در تاريخ سينماي برا
 در گوتنبرگ " سينماي در تبعيد ايران " در فستيوال اكتبر بمبي كه در ماه ، " كرگدن " ايران

 . شد سوئد منفجر خواهد
 توسط ناهيد پرشون خودفروشي در پس حجاب هنگامي كه فيلم - يان استكهلم ي اختصاص گزارش

 بازتاب ، به نمايش گذاشته شد سوئد ر فستيوال فيلم گوتنبرگ در يراني تبار مقيم سوئد براي اولين بار د ا كارگردان
 اما فيلم ديگري . گرديد جهان آن تبديل به يكي از جنجالي ترين فيلم هاي مستند در رابطه با ايران در سراسر خبر

 نمايش براي اولين بار به اكتبر در شهر گوتنبرگ در اواخر ينماي در تبعيد ايران س جشنواره از ايران كه در
 . حال تيك تاك كردن است در درخواهد آمد بي شك انفجار بمبي خواهد بود كه اكنون

 يراني ا فيلمساز مستقل و جوان هوتن شيرازي و به كارگرداني هومن شيرازي توسط كرگدن يلم ف
 مومي سوئد منتقل و عنقريب براي اولين بار در سوئد به نمايش ع به خود او توسط در ايران ساخته شده كه

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه
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۱۹ 

 كرده است در باره آن به همكار استكهلميان مشاهده را ين فيلم ا يننده اي كه قسمتهايي از ب . گذاشته خواهد شد
 مقابل فيلم خودفروشي در پس حجاب بمانند مقايسه بمب اتمي با يك نارنجك در فيلم كرگدن " : گويد مي

 ي را در رابطه با كودكان ايران مشاهده ا دهنده من هرگز در عمرم چنين فيلم تكان " : كند ي اضافه مي و . " است
 . " نكرده بودم
 يل اين گفته ها در دال عقيده همكار استكهلميان يكي از به

 در خود موضوع اين فيلم است كه آن را در نوع كرگدن رابطه با فيلم
 فيلمي : كند منحصر به فرد مي تاريخ فيلمهاي مستند در رابطه با ايران

 با بزرگساالن يا نرديكي جنسي پدوفيلي ه اي از دقيق ۱۰۷ مستند و
 مقوله اي شديدا حساس در جامعه ايران از اعصار دور . يران ا كودكان در

 رابطه با آن تنها سكوت و پنهانكاري در كه تنها عكس العمل ، تاكنون
 . مطلق بوده است

 ايراني تكان دهنده و ي يك بيننده برا مشاهده فيلم كرگدن شديدا ، ين پيشينه فرهنگي هم واسطه به
 زباني سانسور نشده و . جامعه باز سوئد زندگي كرده باشد در حتي براي بيننده اي كه سالها . منفعل كننده است

 . كند يرت زده مي ح ديگري است كه بيننده را عامل ، يلم با آن مواجه ميشويم ف بسيار بي پروا كه در اين
 رابطه با سوء استفاده در اين است كه تمامي فجايعي كه در فيلم اين فيلم مستند در دهنده يژگي بسيار تكان و

 فيلم را براي از از زبان خود كودكان بيان ميگردد كه مشاهده بخشهايي مي شود كودكان به آنها اشاره از جنسي
 . سازد ي م اي جانكاه مبدل شكنجه بيننده به

 و نزديكي جنسي با پدوفيلي ابعاد وحشت انگيز كرگدن در
 در جوامع بسته تر و كوچكتر ايران مانند شهرستانها خصوصا كان كود

 در چهارچوب خانواده ها پدوفيلي از . مي شود و روستاها بازتاب داده
 ي متدين و وارسته دارند ظاهر گرفته تا در جامعه و توسط افرادي كه

 ي م صورتي سيستماتيك با كودكان نزديكي جنسي ه اما در خفا ب
 گيرد ين فيلم مصاحبه اي نيز با پدري صورت مي در بخشي از ا . كنند

 ها در ايران پدوفايل سوء استفاده جنسي مورد كه پسر خردسالش
 . قرار گرفته است

 تازگي ه ساله است به همراه نسخه اي از فيلم خود ب ۲۷ او كه . است شيرازي كارگردان اين فيلم هوتن
 رسانه داخلي و خارجي در مورد فيلم خود كه تا كنون در هيچ مصاحبه اي با هيچ هنوز او . وارد سوئد شده است

 يان به انجام استكهلم كند كه مصاحبه اي با اما او قبول مي . ي دنيا به نمايش در نيامده انجام نداده است كجا هيچ
 يدن آن توسط خوانندگان شما در سوئد و ديگر د ين فيلم در استكهلميان و ا شايد معرفي " : گويد وي مي . برساند

 . " گيرد بگشايد روز در ايران شكل مي هر قاط جهان دريچه اي جديد به فاجعه اي كه ن
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 : گويد كند و مي ينه اشاره مي زم يار مهم و قابل توجه در اين بس دو موضوع به شيرازي هوتن
 پنجه يران نيست و متاسفانه جوامع سراسر جهان مجبور به دست و ا پدوفيلي و نزديكي جنسي با كودكان مختص "

 به كند عدم پرداختن ايران را در اين زمينه از ديگر كشورهاي مترقي جهان متمايز مي آنچه اما . نرم كردن با آنند
 ي در ايران اجتماع صورت باز و بي پرده است كه منجر گرديده است تا اين معضل ه اين معضل بزرگ اجتماعي ب

 در ايران حتي نام . ابعادي وحشت انگيز به خود بگيرد
 يكي جنسي بزرگساالن با كودكان نزد لمي عمل ع

 نامي ناشناخته است و تنها عكس العمل پدوفيلي
 از سالهاي دور تاكنون فقط سكوت و پنهان جامعه

 . " كاري مطلق بوده است
 : ميدهد ادامه يرازي ش هوتن

 بخش هدف من از تهيه اين فيلم كمك به "
 صورت ترسناكي بزرگ از كودكان ه قابل توجه و ب

 سوء مورد سيستماتيك به صورت راني است كه حتي اي
 متاسفانه بهره برداريهاي سياسي اما . گيرند هاي ايران قرار مي پدوفايل ي باورنكردني زياد به صورت استفاده تعداد

 يران نيز موضعي خصمانه و سياسي در مقابل آن بگيرد و در ا شود كه رژيم از چنين فيلمها و تالشهايي باعث مي
 و سوء استفاده جنسي بزرگساالن از كودكان در ايران پدوفيلي كردن مقوله باز دف اصلي اين تالش كه نتيجه ه
 يت تلخ جامعه واقع اگرچه ارگانهاي دولتي ايران نيز بواسطه كوتاهي خود در بازتاب اين . يان آن محو شود م است در

 ي مترقي مانند سوئد كه در اين زمينه ها كشور عدم ارائه گسترده اطالعات به مردم در اين زمينه مثل ، ايران
 ين وضعيت وحشت انگيز ا يشه كن كردن آن از مقصران اصلي ر پيشگام است و نيز عدم كمك در محدود و سپس

 مشكالت بزرگترين مشكل ما در ايران طرز فكرهايي هستند كه حتي خود بازتاب دادن اين . هستند در ايران
 جنسي از كودكان به استفاده ين پنهانكاري وضعيتي را در زمينه نزديكي سوء دانند و ا اجتماعي را نيز فساد مي

 اين خصوصا با توجه به . ديگري وجود ندارد كشور ارمغان آورده است كه از لحاظ شدت و گستردگي شايد در هچ
 ي در ايران يد جنس آپارتها خود سيستم فعلي . سال تشكيل شده است ۲٥ ير ز اكثريت بزرگ جامعه ايران از افراد كه

 آزادانه به صورت من هم نتوانستم . زند و امكان آزادانه بازتاب وضعيت نيز وجود ندارد ي م به اين وضعيت دامن
 و اختناق فيلمي با تنفس آزاد ساختم و به اين خفقان در اين فيلم با عطر مرگ زيستم اما در فضاي . يلمم را بسازم ف

 ي م ماند و شود و طناب دار مي ته نشوند هيچ معضلي حل نمي كه تابوها شكس كه تا زماني معتقدم موضوع
 . " ماند

 ي يك زن حت كافه پر از پسر و مرد است و . مي شود سري زده جوانان قسمتي از اين فيلم به يك كافه در
 دانم چطوره اما هر چه شهر مذهبي تر بشه نمي : مي گويد پسر جواني . شود يده نمي د يا دختر نيز در آن

 كني ديگه ي م يا شما فكرشو مي كنم مذهبي كه من فكرشو : مي گويد جوان ديگري . ي زيادتر ميشه از همجنسب

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه



۲۱ 

 من پيغمبر . شهوت يك نيازه . نداره وجود توي اين جامعه ديگه ، توي اين مملكت . اصال در ايران واقعا وجود نداره
 همين كا رو مطمئن . ايط ما رو داشتند دادند اگر شر مي انجام شايد همون پيغمبرش هم اين كار رو . كه نيستم

 يعني اصال فكر . مذهبي هم هستند اين كار رو انجام ميده اين كه يي كه با وجود آدمها . دادند باشيد كه انجام مي
 .... كنه كه گناهي هست ي نم

 . كنه دايي مثال با بچه خواهرش مي ، كنه ي م طرف يا با داداش خودش اين كارو : مي گويد ديگري جوان
 يكي . او ميگه برو پسر عمو رو وردار بيار ... بچه پسر دايي رو بيار اون اون ميگه بورو ..... وصا فاميلي كه اصال مخص

 اين ... ينه بب يكي ميگه يه فيلم سوپر بهش بده ... يكي ميگه يه بطر ودكا بهش بده بخوره ، بكشه ميگه ترياك بده
 ... هم حيوان انساني هست با . حتي با حيوان . طرف لواط خيلي زياد شده

 يه . يلمهاي سوپر ميبينه ف ، خوره مشروب مي ، كشه سيگار مي ، كشه سالشه ترياك مي ۱۰ داريم االن بچه
 ... كنه داره مي االن ساله ۱۰ كرد ساله نمي ۲۰ سال پيش بچه ۱۰ كنه كه كارايي مي
 ريم اين كارو بكني يا بودن يا بايد بياي ب گفته كرد چاقو گذاشته بودن بيخ گلوش توي نجاري كار مي .....

 ي م اگه به پدرت بگويي اين كاري رو كه با تو كرديم با خواهرتم كه تهديد كرده بودن . سرتو ميبريم اين كه
 .... كنيم

 : دهد شيرازي ادامه مي هوتن يان به مصاحبه خود با استكهلم
 سالتونه؟ آقاي شيرازي شما چند : يان استكهلم

 ! سال ۲۷ ميشه ، هستم ۱۳٥۷ اسفند ۲۹ من متولد : شيرازي هوتن
 فيلم خودتون رو ! دنيا آمديد ه اسالمي ب انقالب پس دقيقا دو ماه و هفت روز پس از پيروزي : يان استكهلم

 تاريخي ساختيد؟ چه در
 فيلم من حدود يك سال پيش : شيرازي هوتن

 اديت آن حدود هفت ماه طول اما ، فيلمبرداري اش تمام شد
 روز كار مي و شب به صورت كشيد كه در يك اتاق دربسته

 . كردم
 ي اولين بار در كجا به نمايش برا فيلم شما : يان استكهلم

 در خواهد آمد؟
 در فيلم من براي اولين بار جهت نمايش : شيرازي هوتن

 در شهر گوتنبرگ سوئد انتخاب سينماي در تبعيد فستيوال
 ما تاريخ دقيقتري از آن متعاقبا اعالم خواهد اكتبر اعالم شده ا ۲۳ اين فستيوال شروع تاريخ حدودي . شده است

 شرافت ، خوشحالم مي شود نشان داده سينماي در تبعيد فيلم من براي اولين بار در فستيوال اين كه از . شد
 يادي در سوئد پيدا ز ي كوتاه دوستان مدت اما در . اينان برايم قابل احترام است و اكنون خودم نيز يك تبعيدي ام

 . است بدون زاينده رود اصفهان بدون رفيق مانند آدم . ام كرده
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 است پرداخته ايران جامعه در قسمتهايي از فيلم شما كه به موضوعي فوق العاده حساس در : يان استكهلم
 پدو مورد تجاوز و سوء استفاده جنسي از جمله پدر و مادري كه پسرشان . مي شود مختلف افراد مصاحبه هايي با

 يا به بروز مشكالت احتمالي در اين آ . همچنين مصاحبه با همين پسر مهرداد . رار گرفته است هاي ايراني ق فايل
 كرده ايد؟ توجه آنان رابطه براي

 دانم قوانين جزايي آنها فقط روايت گرند اما تدابيري در نظر گرفتم كه صالح نمي نظر از : شيرازي هوتن
 اجازه جوان اين پسر از پدر و مادر و هم اما من هم از اين . باشد تا روزگار خودش بيانگر آن باشد ، كنم عنوان

 حاضر به فرزندانشان را گرفته ام و آنها نيز با هدف كمك به ديگر پدران و مادران ايراني و مصاحبه استفاده از اين
 محرم كه چگونه هنگامي كه پسرش در ايام عزاداري ماه مي كند ين پدر تعريف ا . كمك در اين زمينه شده اند

 به شيوع گسترده چنين اعمالي آنها . ي ربوده شده و مورد تجاوز و سوء استفاده جنسي قرار گرفته است افراد توسط
 . كنند خود اشاره مي اطراف در جامعه

 است؟ آگاهي مردم در ايران در اين زمينه تا چه حد : يان استكهلم
 ده اند و كر جمع گونه رفتارها را در ايران همه اين : شيرازي هوتن

 كه در حالي . اند گذاشته لواط يا همجنسبازي رويش يك كلمه نام
 برداشت شخصي من . اصوال ربطي به هم ندارد پدوفيلي همجنسگرايي و

 مي شود يده نام طور كلي آنچه كه در مفهوم غربي همجنسگرايي ه ينست كه ب ا
 را وفيلي پد ايران در . ندارد بسيار محدود در ايران اصال وجود به صورت جز

 ساله با مرد ٤۰ در غرب دو انسان بالغ مثال يك مرد . يدانند م يي همجنسگرا
 اما در ايران مردان بزرگسال و . مي شود گفته همجنسگرايي ي مشترك داشته و به آن زندگ ساله ديگري ٤۰

 به . اند گذاشته يي همجنسگرا را آن اسم و كم سن سوء استفاده جنسي ميكنند نوجوانان حتي متاهل از كودكان و
 ايران به سبك غربي آن اصال در همجنسگرا به عنوان عبارت ديگر زندگي مشترك و احساسي دو فرد بزرگسال

 . هاي ايراني است پدوفايل نگاه دوربين من به سمت ، هم هست در فيلم من مطرح نيست اگر و يا ، مطرح نيست
 بر روي ابعاد را نورافكن ا از هم تفكيك كنم و ر پدوفيلي در فيلم خودم سعي كردم تا همجنسگرايي و من

 . هاي ايراني متمركز نمايم پدوفايل توسط كودكان در ايران از جنسي استفاده گسترده سوء
 دهنده اي از فيلم شما به سوء استفاده تكان بخش : يان استكهلم

 . زمين لرزه بم اختصاص دارد بازمانده هاي ايراني از كودكان پدوفايل جنسي
 كه در زلزله بم است يك مثال آن سعيد كودكي . بله : شيرازي وتن ه

 يگري كوچ د به سبب نبود جا و مكان به شهر و خانواده خود را از دست داده
 نفر مي ۱۰ جمعا خودش همراه خانواده ديگري كه با خانواده ه او ب . كرد

 مي فال براي امرار معاش در پاركي و مي كند اتاق زندگي ۲ شوند در
 . روشد ف

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه



 با مشخص شدن جزئيات بيشتري از جشنواره
 سينماي در تبعيد در شهر گوتنبرگ، مراتب آن
 در استكهلميان به اطالع خوانندگان خواهد

 . رسيد
 شيرازي اين جشنواره كه فيلم كرگدن از هوتن
ماه ۲۳ كانديد نمايش در آن شده است حدود

 اكتبر در شهر گوتنبرگ به مدت يك هفته به
 . مديريت حسين مهيني در جريان خواهد بود

 در مورد نمايش احتمالي اين فيلم در استكهلم
 . در حال حاضر اطالعي در دست نيست

۲۳ 

 كه چگونه فردي مي كند خودش تعريف زبان او با
 . است داشت ي را و قصد ربودن و تجاوز جنسي به

 از فيلم دهنده در قسمتي بسيار تكان : يان استكهلم
 را پدوفيلي شما در روستايي همه كودكان آن

 ين با زباني دورب تجربه كرده اند و علنا در مقابل
 . بت ميكنند ركيك و بي پروا در مورد آن صح

 ترين و در دهنده اين تكان : شيرازي هوتن
 در . عين حال غم انگيز ترين بخش فيلم من است

 كنند كه تعريف مي روستا اين قسمت كودكان اين
 چگونه هر كسي به فرد كوچكتر از خودش تجاوز

 كه ( با زباني ركيك و بي پروا آنان . كرده است
 د ندارد يات آن در استكهلميان وجو جزئ امكان درج

 با جزئيات مراحل اين اعمال را ) استكهلميان -
. ميدهند شرح

 آقاي شيرازي خودتان فكر : يان استكهلم
 يلمتان ديدن آن از ف كنيد كه با توجه به نوع مي

 چه سني مناسب است؟
 البته قوانين سوئد در اين : شيرازي هوتن

 كنند و من اطالعي از آن ينه تصميم گيري مي زم
 يلم از ف عقيده شخصي من ديدن اين اما به . ندارم
 . دانيد چرا مي . سالگي هم اشكالي ندارد ٥ سن

 و نوجوانان كودكان چون سير همه فيلم از زبان خود
 . نقل شده است

 را براي فيلم كرگدن چرا اسم : يان استكهلم
 خود انتخاب كرديد؟

 دليل آن را برايتان مي : شيرازي هوتن
 مايلم كه . ننويسيد براي خوانندگان خود اما ، گويم

 . يابند در خود آنها در حين تماشاي فيلم دليل آن را
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 ، شد كودكي زاده ، وقتي كه صحن سخت مصيبت آواي رجم داشت ، باريد باران
 ... به آزادي . و من از خواب بيدار شدم ، كه جنسيتي داشته باشد ي آن ب

 ..... ين من سرزم ياي رو
 يد از شما كرد يان را قبول استكهلم درخواست مصاحبه با كه اين آقاي هوتن شيرازي از : يان استكهلم

 . سپاسگذاريم
 . شما با تشكر از : شيرازي هوتن

 يشتر در مورد فيلم ب اطالعات

 دعوت از صاحب نظران
 شنهاد و راه حلي را براي بهتر شدن شرايط زندگي همجنسگرايان با توجه به شرايط فعلي حاكم، شما چه پي

 كشور پيشنهاد مي كنيد؟ اگر به اتحاد و همبستگي اعتقاد داريد فكر مي كنيد كه راه عملي شكل گيري اين
 چه كسي و در چه اشكالي ، اتحاد چگونه بايد باشد؟ اگر به كار فرهنگي معتقديد، چه كارهاي مشخصي؟ چگونه

 را به پيش برد؟ بهترين شكل سازماندهي و گروهي ما همجنسگرايان در اين شرايط كدامها هستند؟ آيا بايد آن
 فكر مي كنيد كه وقت همكاري و همبستگي فشرده تر و ايجاد يك تشكيالت گروهي منظم توسط

 ؟ يا فعآل اين همجنسگرايان فرا رسيده؟ آيا معتقديد كه به اندازه كافي افرادي براي پيشقدم شدن وجود دارند
 كارها را زود مي دانيد؟

 آيا قانون مجازات اسالمي كه بر اساس آن حكم اعدام براي همجنسگرايي در نظر گرفته شده را مهمترين مانع
 حركت همجنسگرايان مي دانيد؟ كدام اشكال و شيوه هاي فعاليت براي لغو اين قانون را پيشنهاد مي كنيد؟

 و بي اعتنايي بخش وسيعي از همجنسگرايان به مسائل مشترك گروهي غلبه و توان بر بي تفاوتي چگونه مي
 .... آنها را به تالش و فعاليت ترغيب كرد؟ و

 هدف  از . اينها سئواالتي هستند كه مايليم با شركت افراد صاحب نظر آنها را در مجله ماها به بحث بگذاريم
 همچنين آشنايي با افكار و ديدگاههاي اين سئواالت ضمن طرح بحث هايي در باره موقيت فعلي،

 همجنسگرايان آگاه و صاحب نظر  است كه در اين شرايط چگونه به مسائل مي نگرند و براي عبور از موانع
 . موجود چه راهكارهايي را پيشنهاد مي كنند

 ر اين خود د هاي دعوت مي كنيم كه با ارسال نظرات و پيشنهاد ) با هر گرايش جنسي ( از همه صاحب نظران
 . بحث شركت كنند

 ماها

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه
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 نامه هاي خوانندگان
 نين ماها ز سالم به خوانندگان نا

 كتاب يكي از واحدهاي درسي دانشگاهم كه قراره اين ترم اونو  پاس كنم را ورق چند روز پيش داشتم
 . اسم كتابش تاريخ تحليلي اسالم هست و جز دروس عمومي در اكثر دانشگاه هاي ايران تدريس ميشه . ميزدم

 چشمم به بخشي از اين كتاب خورد و توجهم رو معطوف خودش كرد كه يه جورايي وضعيت همجنسگرايان تو
 . كشورهايي مثل ايران رو واسه من تداعي كرد و تقريبا بي ارتباط با ما نيست

 در فصل دوم اين كتاب با عنوان محيط پيدايش اسالم اين چنين نوشته شده كه زماني كه پيامبر اسالم پا
 الت خودشو به عرصه ظهور نهاد جهل و ناداني سراسر عربستان را فرا گرفته بود و به اصطالح در عصر جاهليت رس

 دوراني كه تفكر و منطق جايي نداشت و اطاعت كوركورانه از نياكان جاي فكر و انديشه را گرفته . آغاز كرده بود
 . بود

 هم چنين اين كتاب درجايي ديگر يكي از مصاديق جاهليت كه قرآن به آن اشاره كرده است را اين چنين
 دن بر خواسته هاي نا به جا و تعصب درباره آگاهي هاي از ديدگاه قرآن جاهليت يعني پاي فشر . اعالم مي كند

 . ) ۲٦ سوره الفتح آيه ( . ناچيز و جانب داري بي دليل از عقايد و انديشه ها
 كه تحصيالتي در زمينه فقه و علوم اسالمي قبل از هر چيز بگم كه من نه آخوند زاده هستم و نه اين

 و يك مقايسه كوچك بين عصر جاهليت و عصر كنوني در مي اما هر انسان آگاه با كمي تامل و انديشه – دارم
 يابد كه جامعه و انسانهاي محيطي كه ما در آن زندگي مي كنيم آنچنان هم كه بايد از سطح آگاهي و شعور بااليي

 . حماقت به مشام مي رسد – سال از آن عصر هنوز بوي ناداني ۱٤۰۰ برخوردار نيستند و با گذشت
 جامعه - سال كه در آن نتوان آزادي گرايش جنسي داشت ۲٥۰۰ با تمدني بيش از جامعه اي چون ايران

 اي كه به خاطر افكار خرافي و تعصب هاي بي اساس و اصرار بر باور هاي غلط و پوچ دست به جناياتي عليه
 . زند نيز در اوج جاهليت و ناداني به سر مي برد دوستان همجنسگراي ما مي

 ماست عصري كه در آن ترس و دغدغه از فاش شدن گرايش جنسي سوهان عصر امروز – عصر جاهليت
 . عصري كه در آن نتواني عشق و عالقه ات را به پاي معشوق بريزي . روح و جسم آدمي باشد

 ترور شخصيتي اي كه عليه – اگر در زمان پيامبر دختران را در زير خاك ها مدفون و زنده به گور ميكردند
 . ان انجام مي شود نيز نوعي جنايت است افراد خصوصا همجنسگراي

 تحقير شدن و مورد تمسخر قرار – ترس از رانده شدن از اجتماع – ترس  از طرد شدن توسط خانواده
 مثل آنها عاشق نمي شوي و – مثل آنها لباس نمي پوشي – كني تنها براي اينكه مثل آنها فكر نمي – گرفتن

 … مثل آنها
 . و حماقت هايي تكرار نشود اي كاش ديگر چنين جنايات

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه
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 . حماقتي كه امير را از ميهنش فراري داد – حماقتي كه آن دو نوجوان مشهدي را به كام مرگ فرستاد
 – دوست دوران هنرستان – همشهري . شايد بد نيست بدونين كه من بيشتر از پنج سال بود كه امير را ميشناختم

 امير پسر نازنين و دوست داشتني با لبخند . شته و هم دانشگاهي دوست دوران كالسهاي كنكور و در نهايت هم ر
 . هاي هميشگي با حرف هاي دلنشين و اميدوار كننده

 نوشته ام رو تقديم ميكنم به امير
 . كه روزي در ايران ببينمت با اميد اين

 به اميد سرافرازي و موفقيت هر همجنسگراي ايراني
 شيراز – ساله ۲۳ – اميد
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 عمق فاجعه
 شايد من اون قدر ادبيات دان نباشم كه براي يك مجله مطلب بنويسم . به دوستان همجنسگرا با سالم

 ، آري دوستان .. . ردارم ولي مي خواهم بگويم با همين چيزايي كه مي دونم شايد بتونم قدمي ناچيز در راه آزاديمون ب
 افكار جامعه رو به سمت يك كليشه قديمي مي برد و ناخودآگاه ، كلمه اي كه اگر در قرن هزار عنوان شود .. . آزادي

 ولي چه كسي مي .. . و به ندرت پيش مي آيد كه كسي با تمام وجود نبودش را حس كند .. . زياد جلب توجه نمي كند
قدر در جوامع غربي و آمريكا همجنسگرايي آن .. . ن واژه قلبمان به درد مي آيد داند كه چقدر امثال ما از شنيدن اي

پيش پا افتاده و بديهي است كه امثال ما به راحتي با هويت جنسي خود در اجتماع حضور دارند ولي جامعه ي ما
 بوده كه كمتر . . . جامعه ي ما و مردمش در طول اين سال ها آنقدر درگير مسايل مختلف سياسي و اقتصادي و ؟ چي

 حال .. ). البته بايد منصف بود و سختي هاي متحمل شده را در نظر گرفت ( توجه به وجود كساني مثل ما كرده است
 آيا نه اين است كه ما هم سهمي از اجتماع داريم و به ؟ آيا ما بايد در مقابل نديده گرفته شدن سكوت كنيم ؟ چه

 د اين گونه بهتر باشد كه بگويم آيا جامعه براي ما ارزشي قايل است شاي ؟ نوبه ي خود مسووليم به آن خدمت كنيم
 ؟ كه ما در عوض مسووليت خود را به نحو احسن ايفا كنيم

 آن هم تنها ابتدايي ( با سكوت و عقب نشيني همانند برده اي مي مانيم كه بدون چشم داشتي حقوقش
 .. . تن كمترين حق خود يعني حق زندگي استفاده كنيم چرا نبايد از داش .. . آري . در خدمت اربابش است ) ترين حقوق

 وقتي به شما بگويند كه . دوستان اداي اين مطلب به ظاهر آسان است ولي در واقع فاجعه ي بزرگي را در بر دارد
 تعجب مي كنيد و آهي از ته قلب ، در عهد دقيانوس در آن سوي دنيا سياهان را به خاطر رنگ پوستشان مي كشند

 حال در خاطر بياوريد كه همين اتفاق در همين زمان كه اين مطلب رو مي ! ! ي گوييد عجب فاجعه اي م ! مي كشيد
 !! ! خونيد در كنار گوشتان دارد اتفاق مي افتد

 ؟ آيا نه اين است كه از فاجعه هم بدتر است ! ؟ چه مي گوييد

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه
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 را ياد آور شوم كه بي هدف من اين است كه عمق فاجعه را در نظرتان مجسم كنم و قساوت قلب كساني
 ما بايد از اين به بعد در مقابل چنين حوادثي خود ، دوستان . خشنودند ، رحمانه وقتي دو نوجوان را به دار مي آويزند

 شايد اين حرف .. . را مسوول بدانيم و خون كساني كه به ناحق و با نهايت بي احترامي ريخته شده را پامال نكنيم
 .. . ريخته شدن خون بيگناهان مسوول هستيم و موظفيم كه از اين امر جلوگيري كنيم شعر گونه باشد ولي همه در

 ! فراموش نكنيم كه ما مي توانيم

 بتا با تشكر

 در دوست يابي " سنگ صبور " افتتاح بخش
 به يك همكار روانشناس نيازمنديم

 در بخش دوست يابي مجله خواهيم سنگ صبور بخش جديدي به اسم ) ۱۱ شماره ( از اين شماره ماها
 كه خوانندگان ... نامه هاي حاوي درد دل، مشكالت عشقي، عاطفي، سواالت و سنگ صبور در . داشت

 اما بعضي از نامه ها احتياج به اين دارند كه يك نفر . برايمان ارسال مي كنند را به چاپ مي رسانيم
 لذا به همكاري نياز داريم كه از از عهده چنين . متخصص و وارد به امور روانشناسي به آنها پاسخ دهد

 لطفا در هنگام تماس  شرايط و . س بگيريد براي اطالعات بيشتر مي توانيد با ايميل ما تما . كاري بر آيد
 : ايميل . وقتي كه ميتوانيد به اين كار اختصاص دهيد وامكانات و توانايي هاي خود را هم برايمان بنويسيد

majaleh_maha@yahoo.com 

 لطفا نامه هاي خود را . ت خود را براي ما ارسال كنند خوانندگان نيز از اين به بعد ميتوانند مسايل و مشكال
 حتما به فارسي و در حد امكان كوتاه و خالصه شده بنويسيد تا با توجه به حجم مجله بتوانيم نامه هاي

 لطفا توجه كنيد كه ما روانشناس و يا سكسولوگ نيستم و اگر جوابي به نامه شما . بيشتري را منعكس كنيم
 . و دانش  عمومي و محدود خود را با شما قسمت كرده ايم بدهيم صرفا آگاهي

 ماها

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه
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 نگاهي تاريخي به انديشه هاي چپ در جنبش همجنسگرايان

 اعي را ديده و دانشجويان كه از بطن جامعه برخاسته و نابرابريها، فقر و بي عدالتي اجتم بخصوص جوانان،
 لمس كرده اند، در محيط دانشگاهها با افكار و انديشه هاي فلسفي و مبارزاتي آشنا مي شوند، قدرت سياسي را بهتر

 روحيه حق خواهي همراه با شور و شوق جواني و . مي شناسند و علل و ريشه هاي بي عدالتي را بهتر مي شناسند
 با . شدن افكار جوانان و جلب آنها به فعاليت سياسي نقش ايفا مي كنند اميد به تغييرات همه و همه در راديكاليزه

 جوانان و دانشجويان بخصوص اين حساب دور از انتظار نيست اگر انديشه هاي چپ بر بخشي از همجنسگرايان و
 همجنسگرا كه خود در معرض ستم و سركوب اند، تاثير گذاشته و آنها را براي دست يابي به عدالت جنسي و

 . رابري حقوقي، به سمت افكار و انديشه ها و حتي گروه هاي سياسي چپ جلب نمايد ب
 هر چند كه جنبش همجنسگرايان چپ و راديكال  از بطن جنبش اجتماعي چپ و تحوالت ده هاي شصت

 ن در و هفتاد ميالدي در آمريكا زاده شد اما ريشه تاريخي آن بسيار عميق تر از اينهاست و از سالها قبل  نطفه آ
 . كشورهاي انگلستان و آلمان بسته شده بود

 اسكار وايلد، نويسنده و نمايشنامه نويس ايرلندي را در انگلستان ) سال پيش ۱۱۰ حدود ( ۱۸۹٥ در سال
 و همجنين ) عمدتآ چپ ( بسياري از روشنفكران و نويسندگان . جرم همجنسگرايي محاكمه و زنداني كردند ه ب

 . احزاب و گروههاي سوسياليست و چپ  به حمايت از او برخاستند بخصوص اسي و بسياري از نيروهاي پيشرو سي
 The ( " جان انسان در سايه سوسياليسم " يك همجنسگرا بعدآ مجموعه مقالتي بنام به عنوان خود اسكاروايلد

Soul of Man under Socialism ( يك . دفاع علني از همجنسگرايي پرداخت ه منتشر نمود كه در آنها ب 
 يكي از نويسندگان معروف انگليسي در زمينه ) Edward Carpenter ( ادوارد كارپنتر ) ۱۸۹٦ ( ل بعد از آن سا

 ه را منتشر كرد و در آن ب Love’s Coming of Age نام ه پرخواننده ترين كتاب خود ب جنسيت و سوسياليم
 Havelock سكسولوگي بنام ) ۱۸۹۷ در سال ( بعد از آن . ) ۱ ( مينيسيم و همجنسگرايي پرداخت دفاع از ف
Ellis به اتفاق دوست هنرشناس خود John Addington  Symonds كتاب Sexual Inversion را 

 زمان در نوع خود بزرگترين مطالعات اين كتاب تا آن . راه انداخت ه در انگلستان منتشر كرد كه جنجال زيادي ب
 هر . اريخ درآورده و در معرض ديد خواننده قرار مي داد مربوط به همجنسگرايي بود كه حوادث زيادي را از بطن ت

 اولين ) ۱۸۹۷ در سال ( همزمان در آلمان . دو اين نويسندگان در زمره انديشه ورزان چپ محسوب مي شدند
 Wissenschaftlich جنبش حقوق همجنسگرايان بنام Humanitäres Komitee توسط يك پزشك 

 رشفيلد تاسيس شد كه بالفاصله نوعي همكاري و اتحاد نزديكي بين همجنسگراي يهودي و چپ بنام مگنوس هي
 . اين گروه همجنسگرا و حزب سيوسياليست آلمان شكل گرفت

 Emma نام خانم ه در اوائل قرن بيستم در آمريكا،  آنارشيست و فمينيست فعال آمريكايي ب
Goldman دفاع برخاست ه همجنسگرايان ب در سخنراني و نوشته هاي خود از اهميت احترام و پذيرش حقوق . 

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه



 همجنسگرايان چپ بر اين باورند كه دست
 يابي همجنسگرايان به حقوق خود بدون مقدمه

 ه كه ب طور مجرد عملي نمي شود مگر آن ه و ب
 طور همزمان تحوالتي به نفع زنان، اقليتهاي
 قومي و حتي ملتهاي تحت ستم جهان سوم

 گيرد و به همين دليل هم صورت ب
 همجنسگرايان مي بايست با سالح  آگاهي

 ميدان آمده و در كنار ه سياسي و اجتماعي ب
 ديگر محرومان جامعه به مبارزه مشترك

 . حقوقي مبادرت ورزند

۲۹ 

 البته چپ ها هميشه از همجنسگرايان حمايت نكرده اند و گاهي مقاومتهاي شديدي در برابر حقوق
 رهبري والديمير ايليچ لنين در روسيه ه ب ) بلشويك ( خرج داده اند؛ قدرت گيري حزب كمونيست ه همجنسگرايان ب

 منجر شد از جمله تصويب قانون سقط جنين، حق طالق و آزادي زمينه جنسيت ر به اصالحات قانوني گسترده اي د
 هرچند اين  اولين بار در تاريخ  بود كه دولتي،  همجنسگرايي را وارد قانوني اعالم مي كرد . قانوني همجنسگرايان

 اما در اواخر دهه بيست ميالدي وقتي يوسف استالين بعد از فوت لنين برهبري حزب كمونيست و دولت شوري
 انتخاب شد، بار ديگر همجنسگرايي را غير قانوني اعالم كرد و همجنسگرايان  را ازحزب كمونيست  اخراج و  به

 حساب مي شد و از انحرافات سرمايه داري به اعتقاد استالين همجنسگرايي . تعقيب و پيگرد آنان روي آورد
 ونيست در ديگر كشورها هم به اخراج در نتيجه همين ديدگاه تبهكارانه بود كه بسياري ديگر از احزاب كم

 . همجنسگرايان عضو روي آوردند
 همه همجنسگرايان كمونيست بيكار ننشستد؛ در دهه هفتاد ميالدي بحث هاي داغي در بين با اين

 همجنسگرايان چپ انديش در كشورهايي همچون ايتاليا، فرانسه، آمريكا، برزيل، آرژانتين، آلمان و انگلستان در
 وضوع اين مباحثات نظري حول تلفيق ماركسيسم و همجنسگرايي و  نزديكي احزاب چپ  و جنبش م . گرفت

 در انگلستان منتشر شد گي چپ جزوه اي با امضاي ۱۹۷٥ در ادامه همين مباحثات، در سال . همجنسگرايان بود
 آن حول تلفيق ي تالشهاي اعضا ) Gay Left ( و

 ن، و هماهنگي  و همكاري بين جنبش همجنسگرايا
 جنبش كارگران و تهيدستان شهري از موضع چپ

 تكيه گاه انديشه اي . ماركسيستي متمركز شده بود
 فعاالن اين گروه، نظريات تئورسين ماركسيست
 آنتونيو گرامشي، روانكاوي سيگموند فرويد و فلسفه
 فيلسوف همجنسگراي فرانسوي ميشل فوكو بود

 كو را البته همه نظرات و انديشه هاي  فرويد و فو (
 قبول نداشتند و بخشي از آنها را درست مي

 و در باره موضوعاتي همچون تاريخ .) دانستند
 سركوب همجنسگرايان در كاپيتاليسم، اشكال
 مختلف مقاومت سياسي در برابر سركوب و تبعيض،

 و تلفيق سياست ورزي جنسي با كار سياسي سازمانها و احزاب چپ، طبيعت و مختصات فرهنگ همجنسگرايي
 فعاليت اين گروه . چگونگي شكل دهي سياست همجنسگرايانه كار مي كردند و به انتشار افكار خود مي پرداختند

 به عنوان بسياري از چهره هاي فعال اين گروه بعد از انحالل تشكيالتي هر كدام پنج سال ادامه داشت اما
 نين و طرح جدي مسائل همجنسگرايان در روشنفكر، نويسنده و نظريه پرداز، نقش نظري مهمي در اصالح قوا

 گي - گي چپ ( را همين گروه هويت همجنسگرايانه گفته مي شود كه  مفهوم . جامعه بريتانيا ايفا كردند
 ) لفت
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 باره كه يكي از رهبران گروه بود در اين ) Jeffrey Weeks ( كس شخصي بنام جفري وي بخصوص مطرح كرد
 د ميالدي به بعد تعداد زيادي مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي همجنسگرايان شكل از دهه هفتا . نقش مهمي ايفا نمود

 . گرفت كه دست اندركاران اين مراكز عمدتآ همجنسگرايان با انديشه هاي چپ و راديكال بوده اند
 از كلمه Freedom جاي كلمه ه همجنسگرايان سوسياليست و چپ ترجيح مي دهند كه ب

Liberation تفاده كنند و در تفكرات آنها نقش جنسيت در جامعه، عدالت جنسي و اقتصادي و در ادبيات خود اس 
 حقوقي براي همه به حاشيه رانده شدگان جامعه و يافتن راه همكاري و اتحاد با ديگر گروهها و اقليتهاي تحت

 . فشار اجتماع و كمك به شكل گيري جبهه وسيع دادخواهي و برابري طلبي نقش كليدي دارد
 طور مجرد ه ايان چپ بر اين باورند كه دست يابي همجنسگرايان به حقوق خود بدون مقدمه و ب همجنسگر

 طور همزمان تحوالتي به نفع زنان، اقليتهاي قومي و حتي ملتهاي تحت ستم ه كه ب عملي نمي شود مگر آن
 ه و اجتماعي ب جهان سوم صورت بگيرد و به همين دليل هم همجنسگرايان مي بايست با سالح  آگاهي سياسي

 ميدان آمده و در كنار ديگر محرومان جامعه به مبارزه مشترك حقوقي مبادرت ورزند، يعني همان چيزي كه در دهه
 وجود آمد و جنبشي وسيع شامل جنبش دانشجويان، جنبش فمينيست ها، ه شصت و هفتاد ميالدي در آمريكا ب

 ش همجنسگرايان شكل گرفت كه به جنبش جنبش سياهپوستان،  جنبش تهيدستان، جنبش ضد جنگ و جنب
 . حقوق مدني آمريكا معروف شد

 اروپا و آمريكا زاده شد، اما همان ٦۰ و ٥۰ اگر جنبش عمومي همجنسگرايان از بطن انقالب جنسي همه
 در خالل . طور كه اشاره  شد، همجنسگرايان چپ و راديكال خيلي زودتر از آن حركت خود را شروع كرده بودند

 Robert ( ني دوم، شاعر آمريكايي روبرت دانكن جنگ جها Duncon ( اولين تحليل سياسي از موقعيت 
 Paul ( چاپ رساند و پول گودمن ه ب ) سياسيت ( همجنسگرايان در جامعه آمريكا را در مجله پوليتيك

Goodman ( ه داستان نويس آمريكايي هم در آن دوره در كتابهاي خود در باره  نقش همجنسگرايان در جامع 
 بعد از پايان جنگ ويتنام، اولين تالشها براي سازماندهي همجنسگرايان آمريكا در . مي پرداخت امروز آمريكا

 شهرهاي لس آنجلس، شيكاگو و سان فرانسيسكو توسط سربازان همجنسگراي بازگشته از جنگ ويتنام صورت
 طور كلي مي توان گفت كه ه ب . آن دسته از سربازاني كه عضو حزب كمونيست آمريكا بودند بخصوص گرفت،

 ميالدي ظهور كرد، توسط اعضا سابق حزب كمونيست آن ٥۰ ي آمريكا  كه در دهه ي ا ر جنبش نوپاي همجنسگ
 اين . دليل همجنسگرايي از حزب اخراج شده بودند و تجربه كار تشكيالتي داشتند، صورت گرفت ه كشور كه ب

 . ) ۲ ( بود Mattachine Society نوپا همان انجمن معروف جنبش
 براي اطالع بيشتر ( ۱۹٦۹ فعاالن اوليه جنبش همجنسگرايان آمريكا، سالها قبل از واقعه استون وال در

 كه به فكر پي ريزي جنبشي مختص همجنسگرايان بيفتند، در حركت ها و قبل از آن ) ماها رجوع شود ۷ به شماره
 جنگ، جنبش دانشجويي و جنبش سياهپوستان، و جنبش هاي مربوط به حقوق مدني مثل حقوق زنان، جنبش ضد

 جبهه گي و . فعاالنه شركت داشتند و همين فعاليتها به راديكاليزه شدن افكار و انديشه هاي آنان كمك نمود
Gay Lesbian front جي ال اف ( لزبين = GLF ( كيالت سياسي همجنسگرايان اولين سازمان و تش 
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 شورش استون وال اعالم موجوديت كرد و تحت تاثير گروهها و جنبش هاي بود كه تنها چند هفته بعد از آمريكا
 ما گروهي از " : آنها در برنامه اهداف خود نوشته بودند . فعال آن زمان جامعه، اشكال مبارزاتي راديكالي را برگزيد

 رهايي جنسي براي مردان و زنان انقالبي هستيم كه معتقديم  بدون در هم ريختن و تغيير ساختار اجتماعي موجود،
 همه انسانها عملي نمي شود ما فشار
 جامعه براي تحميل قوانين و تعريف

 روشها و " . ت مان را نمي پذيريم ع طبي
 ادبيات راديكال اين جبهه باعث شكل
 گيري سريع گروههاي مشابهي در
 كشورهاي انگليسي زبان مانند كانادا،

 اعضا اين . انگلستان و استراليا گرديد
 فعاليت اجتماعي خود را تنها به جبهه ها

 مسائل همجنسگرايان محدود نمي كردند
 بلكه فعاالنه در مبارزات و اعتراضات
 خياباني ديگر گروهاي اجتماعي هم

 لزبين هاي فعال در اين جبهه ها اصول فمينيسم را به اصول فلسفي جبهه وارد نمودند . فعاالنه شركت مي كردند
 دگرجنسگرايانه و تقدس آن  را برخاسته از سركوب تاريخي زنان و همجنسگرايان از جمله كانون سنتي خانواده

 براي نمونه لزبين فعالي بنام . يك روش مقاومت سياسي جا انداختند به عنوان تعريف كرده و  همجنسگرايي را
 ان ابتدا بر ما زنان و مرداني هستيم كه از هم " : در يكي از مقاالت خود نوشت ) Martha Shelley ( مارتا شلي

 " . عليه ساختار  نقش جنسي و ساختار هسته خانواده شوريده ايم
 Students for a Democratic ( آمريكا دانشجويان هوادار جامعه دمكرات سازمان چپ
Society=SDS ( كه از دانشجويان چپ تشكيل شده بود، به همجنسگرايان و از جمله جبهه جي ال اف 

 يكي از اين دانشجويان چپ در مورد برنامه مبارزاتي جبهه ) Allen Young ( گ مساعدت زيادي نمود؛  الن يون
 ” . Gay is good for all of us “ يا " خوب است همجنسگرايي براي همه ما " : جي ال اف نوشت

 توسط همجنسگرايان چپ براي تشكيالت خود آگاهانه و حاوي يك پيام ) فرونت ( انتخاب نام جبهه
 يكي از اولين اعالميه هاي منتشره توسط . و جنبش هاي اجتماعي موجود آن زمان بود سياسي  به ديگر جبهه ها

 جبهه جي ال اف يك اتحاد وسيع ملي از " : در منطقه سان فرانسيسكو آمده بود ۱۹۷۰ جي ال اف در سال
 از . سازمانهاي انقالبي همجنسگرايان است كه براي ايجاد يك فرهنگ چپ در بين همجنسگرايان تالش مي كند

 نظر سياسي جبهه ما بخشي از جنبش چپ است كه براي مبارزه با ستم و از بين بردن تبعيضات و بي عدالتي
 " . نسبت به همجنسگرايان در كارخانه ها، وسايل ارتباط جمعي، دولت، مدارس، دانشگاه و كليساها تالش مي كند
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 هر چند ) در همه كشورها ( همجنسگرايان چپ
 كه در جنبش عمومي همجنسگرايان اقليتي

 ر و ايده هاي آنان در بيش نيستند اما وزن افكا
 راهبردي گروههاي فعال حقوق همجنسگرايان
 تاثير زيادي داشته است؛ چرا كه آنها بر امر

 يعني رهايي عمومي تاكيد و ليبريشن
 همبستگي با ديگر گروههاي اجتماعي را حياتي
 مي دانند  و در طرح مسائل و حقوق اقليتهاي
موجود در درون جنبش همجنسگرايان و

 . حترام به آن پيشگام بوده اند يت ا اهم

۳۲ 

 همجنسگراي ماركسيست تعلق داشت به روشنفكران پروانه سرخ يكي از شعبه هاي جي ال اف بنام
 امروز، مبارزه براي اروس، مبارزه براي زندگي، يك " : انتخاب كرده و تبليغ مي كردند كه اين شعار را براي خود

 " . مبارزه سياسي است
 هر چند كه در جنبش عمومي همجنسگرايان اقليتي بيش نيستند اما ) در همه كشورها ( همجنسگرايان چپ

 هاي آنان در راهبردي گروههاي فعال حقوق همجنسگرايان تاثير زيادي داشته است؛ چرا كه آنها وزن افكار و ايده
 يعني رهايي عمومي تاكيد و همبستگي با ديگر گروههاي اجتماعي را حياتي ) Liberation ( ليبريشن بر امر

 سگرايان و اهميت احترام مي دانند  و از آن گذشته در طرح مسائل و حقوق اقليتهاي موجود در درون جنبش همجن
 به آن پيشگام بوده اند؛ گروههايي همچون
 همجنسگرايان چرم پوش،  حمايت از بيماران ايدز،
 دفاع از پورنوگرافي، دفاع از ترانس ها، و دفاع از حق
 داشتن سكس با افراد مختلف در چارچوب حقوق و

 البته  امروز ديگر چنين ايده هايي . آزادي فردي
 رايان چپ انديش نيستند بلكه در مختص همجنسگ

 . جنبش عمومي همجنسگرايان جا افتاده اند
 يكي ديگر ازموضوعات همجنسگرايان چپ
 مقابله با اين تفكر رايج است كه گويا همه

 سر ه همجنسگرايان از نظر مالي در وضعيت خوبي ب
 مي برند، آنها مي گويند كه همجنسگرايان حاشيه

 اوانند هر چند كه در نشين و فقير و بي خانمان فر
 كارخانه ها و يا در حومه هاي شهرها و روستاها كسي صدايشان را نمي شنود واين دليل ديگري است بر اهميت
 اين مسئله است كه جنبش همجنسگرايان بايد به موضوع عدالت اقتصادي توجه كند و در پيوند با جنبش كارگران

 . قرار گيرد
 رايان چپ انديش در دست نداريم اما شكي در اين نيست كه تعدادي از در ايران اسنادي در مورد همجنسگ

 همجنسگرايان ايران در ادوار مختلف در احزاب و گروههاي چپ فعال بوده اند هر چند كه ممكن است حتي
 خودشان هم به آن سطح از آگاهي و دانش جنسي نرسيده باشند كه بخواهند به هويت همجنسگرايانه خود اعتراف

 گروههاي چپ، سوسياليست و كمونيست ايراني تا همين يك دهه پيش هر چند كه خود را كمونيست و . كنند
 شدت آغشته به مذهب و سنت هاي جهان ه سوسياليست معرفي مي كردند اما از يك طرف از نظر تفكرات ب

 ام از آنها حزب كمونيست شوروي، هيچكد بخصوص و احزاب برادر سومي بودند و از طرف ديگر به پيروي از
 اين در حالي بود كه احزاب چپ و كمونيست . هيچوقت به موضوع حقوق همجنسگرايان توجهي نكرده بودند

 اروپايي هر چند بعد از قدرت گيري استالين،  از جنبش همجنسگرايان فاصله گرفتند ولي طولي نكشيد كه به
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 آن زمان برخاسته و بار ديگر در صف اليستي اردوگاه سوسي مخالفت با ديكتاتوري كمونيستي شوروي و كآل
 / مقدم دفاع از حقوق همجنسگرايان قرار گرفتند، ولي چپ هاي ايران همچنان بر  سنت پرستي جهان سومي

 را ناديده ) خاطر عمده بودن موضوع جنسيت در آنها ه ب ( اسالمي خود پاي فشردند و حقوق زنان و يا همجنسگرايان
 بر آن دارند كه سازمان فدائيان اكثريت حداقل يك تا چند نفر از همجنسگرايان عضو حتي شواهدي دال . گرفتند

 كه زماني ( شمسي از تشكيالت خود اخراج كرده، همچنين سازمان مجاهدين خلق ۷۰ يا ٦۰ سازمان  را در دهه
 سازمان نيز در دهه شصت شمسي چند نفر از همجنسگرايان عضو ) يك نيروي مذهبي چپ مطرح بود به عنوان

 شايعاتي در مورد اين كه سازمان . را هم از تشكيالت خود اخراج كرده است ) كه گويا در آن زمان در عراق بوده اند (
 همجنسگرايي اخراج كرده، شنيده  شده اما از صحت و جرم به هم كساني را ) راه كارگر ( كارگران انقالبي ايران

 ن گروه سياسي ايراني كه در خارج تشكيل شده و فعاليت دارد همه اولي با اين . سقم آنها اطالعي در دست نيست
 البته تا آنجا كه ( حزب سبز ايران است كه علنآ و صريحآ  از همان ابتدا به حمايت از حقوق همجنسگرايان پرداخت

 و اما از بين نيروهاي چپ، سازمان راه كارگر اولين سازمان ) ما اطالع داريم اين حزب چپ و سوسياليست نيست
 سال پيش موضوع دفاع از حقوق همجنسگرايان را وارد برنامه خود كرد و بعد از ۱۰ چپ ايراني است كه كمتر از

 آن سازمان اتحاد فدائيان خلق هم بندي در مورد حقوق همجنسگرايان به برنامه خود اضافه كرد و بعد از آن، گويا
 . فدائيان اكثريت هم  بشكلي به اين مسئله اشاره كرده اند

 شكل برجسته  تري از حقوق همجنسگرايان دفاع كرده و ه حزب كمونيست كارگري در سالهاي اخير ب
 تنها و اولين گروه به عنوان كه در آن زمان ( طبق اخباري حتي چند سال پيش طي نامه اي رسمي از گروه هومان

 . گره حزب نماينده ارسال كند دعوت كرده بودند كه براي شركت در كن ) متشكل همجنسگرايان ايران در خارج بود
 اما . امروز هم تشكيالت نزديك به اين حزب در دفاع از حقوق همجنسگرايان بيشتر از ديگر گروههاي چپ فعالند

 امروز ديگر حزب و گروه سياسي جدي ايراني وجود ندارد كه با حقوق همجنسگرايان مخالفتي داشته باشد هر چند
 كافي نيست و نيروها ي سياسي جدي بايد به طرح وسيع مسائل همجنسگرايان و كه علنآ ابراز نمي كنند اما اين

 . ) ۳ ( روشنگري اجتماعي در اينباره بپردازند

 : پانوشت ها

 منتشر نمود كه در آن به The Intermediate Sex نام ه هم كتاب ديگري ب ۱۹۰٦ كارپنتر در سال - ۱
 . است موضوع جنسيت، همجنسگرايي و هويت جنسي پرداخته شده

 . جك نيكلز كه در  شماره اول مجله ماها مصاحبه اي با او داشتيم از جمله فعاالن اوليه همين انجمن بود - ۲
 .) يادش گرامي باد . سالگي بر اثر بيماري سرطان درگذشت ٦۷ در سن ) ۲۰۰٥ ( جك در ماه پنج ميالدي امسال (

 ي تقريبآ معتبر خود نوشته ايم ولي چنانچه در مورد نيروهاي مختلف سياسي ايراني ما بر اساس شنيده ها - ۳
 چنانچه مسئوالن و فعاالن . خوانندگان اطالعات كامل و دقيقي دارند خوشحال مي شويم كه آنها را در اختيار ما بگذارند

 . گروههاي سياسي ايراني ما را در جريان مواضع دقيق خود در مورد حقوق همجنسگرايان قرار دهند، سپاسگزار خواهيم بود
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۳۴ 

 اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر براي جمع آوري
 اسناد شكنجه همجنسگرايان در ايران

 ديده بان حقوق بشر
 . سازمان ديده بان حقوق بشر بزرگترين سازمان حقوق بشر و مركز آن در اياالت متحده است

 ، با تجاوز به حقوق و برنامه حقوقي ما براي مردان و زنان همجنسگرا، دوجنسگرايان و ترانس جندها
 . تبعيض بر اساس گرايش جنسي و هويت جنسيتي مبارزه مي كند

 گزارشات ما منجر بدان شده كه دولت مصر سخت گيري شديد بر عليه مردان همجنسگرا را متوقف كند،
 . و دولت جامائيكا را وادار به محكوم كردن خشونت هاي هموفوبيايي نمايد

 مورد اين كه رژيم ايران چگونه رفتارهاي همجنسگرايانه زنان و مردان را مايليم اطالعاتي دقيق در
 ما اميدواريم هم به زنان و مردان همجنسگراي ايراني نسبت به شيوه هاي خطرناك . مجازات مي كند منتشر كنيم

 را ه جامعه جهاني و هم توج ) دام انداختن افراد ه مانند استفاده ار حركات پوششي و نفوذ در اينترنت براي ب ( سركوبي
 ما همچنين اميدواريم كه اين گزارش در آينده در رسيدگي به تقاضاي پناهندگي . جلب نمائيم به وخامت اوضاع

 همجنسگرايان ايران كه با شك و ترديد و بي تفاوتي مسئولين اداره مهاجرت بسياري از كشورها مواجه مي شود،
 . كمك كند

 وق يا مورد تبعيض واقع شدن در ايران داريد، ما از شنيدن آن استقبال ي از تجاوز به حق د اگر شما مور ++
 . مي كنيم

 ما قول رازداري كامل به شما داده و در انعكاس تجارب شما، هر گونه مشخصات شخصي اتان را ++
 كه بر شيوه هاي سركوبي - العاده مهمي را انجام مي دهيد ق با بازگويي تجارب خود، شما كار فو . حذف مي كنيم

 . براي مدتهاي طوالني در سكوت و خفا نگه داشته شده اند، نور مي اندازيد

 در همبستگي با شما
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 شبيه تو نديده ام در اين زمانه عاشقي
 كه خود تمام عشقي وتمام لحظه عاشقي
 مرا به اوج مي كشد شبانه بوسه هاي تو

 دشتي از شقايقي در اين سراب زندگي تو
 وفا نكرده با دلم ... رود زمانه اي كه مي

 تو نبض عاشقانه ي عبور اين دقايقي
 آرا

۳۶ 

 جشن عشق

 خدا شاهد است، دوستت دارم
 و از نگاه تو دست بر نمي دارم ....

 حرف عهد و پيمان است ، هنوز حرف دلم
 و داغ بوسه تو بر تنم نمايان  است

 هنوز عطر تنت در هواي من جاريست
 و آ سمان من خسته بي توسرد و رگباريست

 بوسه، بوسه آخر هنوز حسرت آ ن
 چگونه با تو بگويم، نرفته است از سر
 شكيب و صبر نمانده، دلم بر يده عنان

 ........ . تو بمان ، بمان ، تو را به جان عزيزت قسم
 آرا
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۳۷ 

 مصائب زمين
 واراند

 انتهاي همه ي دعاها
 به فرشته اي در بارگاه مي رسد

 بي كم و كاست
 ..... و به نظر خداوندگار مي رسد

 آدميان خوشخيالِ پر توقع و
 به انتظاري موهوم

 در ابتداي دعاها نشسته اند
 . تا مزد بي منت گيرند

 و خداوندگار با لبخندي بر لب
 ! تاج عدالت بر سر

 ! شمشير قسمت در دست
 امشاسپندان در بر

 بر آسمان ها مي لمد و / و حسابگري اي بي پايان
 .... د كاتبانش را به ثبت ترغيب مي كن

 پشيماني ها / ثبت  گاليه ها
 گريه ها

 ... و خنده ها
 : خنده

 به كردارِ بي منطقِ زندگي
 ...... . به زندگي

 كه افكار بي انتهايِ خداوندگار
 آن را

 شنائي  و ظلمت در دو نيم  رو
 . زهرآبه مي كند و به كامِ تلخِ تكرارِ مردمان  مي ريزد

 !!! ! خدايي هم هست .... . اوه : اين كه ثبت به ياد آوردن
 تعبدِ ، و تعبد
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۳۸ 

 از روي اجبار مردمِ رياكار
 كه در پشتِ پلكهايِ بسته شان

 اندازه مي گيرند و ، نيازمنديشان را
 . به سجده مي افتند

 ..!!! نه زياد .. . نه كم
 !!! ! فريب بزرگ -

 و من در ابتداي و انتهاي تمام سوالهايم
 تنها به حجم بزرگي از مردمي  مي رسم،

 انباشته از ريا و تزويــر

 .... . در داالنهايي درهم و مغشوش
 ايد ها و نبايدهاي عبوس از ب

 و خداوندي كه به هيچ چيز نيازمند نيست
 و آزمنديي كه

 با ركوع و سجودي لجوجانه
 - ...... هيچ گاه برآورده نمي شود

 چه خوشآيندست
 كه خداوندگاري براي

 خالق همه چيز است
 ...!!!! تي ها خوشبخ ، بدبختي ها

 .. . بدبختي ها مخلوق شيطان است ! ! نه . . آه -
 بي ) كه دوزخ هنر آفرينش اوست ( و خداوندگار

 - ...!!!!!!! تقصير
********* 

 گرچه شايد انوار دعاها
 هيچ گاه به عرش نرسد

 دمان رنجور گرچه شايد صداي خفه ي مر
 با شكمهايي گرسنه و بي ايمان

 هيچ گاه
 : به گوش رهگذران خوش اقبال نرسد
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۳۹ 

 كه روزهايشان پر از عدالت تقسيم شده است و
 ! ! شبهاشان پر از كندوي عسل

 آه اما
 كاتباني هستند كه ثبت كنند همه چيز را

 !!!!! م ديگر ما را چه غ
 راستي كسي چه مي داند؟

 شبها در سوزناك هواي پاييز
 زني كه در كوچه ي ما

 زير اندازش فرش خيابانست و
 رواندازش آسمان عريان

 خداوند را چه صدا مي كند

 ! ! عدل
 !!! عادل

 و چرا خداوندگار كنار او نمي نشيند و
 ! دستش را نمي فشارد

 !! ! و برايش معجزه اي  از آسمان نمي آورد

 } !! معجزه اي كه قرنهاست همه مي دانند روزي خواهد رسيد {
 روز او را مي بينند مردم هر

 خودشان را بيشتر در لباسهاي گرم مي پيچند و
 : در گوش هم نجوا مي كنند

 شايد
 او با كرداري اهريمني زندگي كرده

 ! كه سرانجامش بي پناهيست

 !!!!! به اراده يِ خداوندگار چه تصورِ پذيرنده اي برايِ مقيدانِ
 ..... . و اما

 كاتباني هستند كه ثبت كنند همه چيز را
 !!!!! ديگر ما را چه غم
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۴۰ 

 خداوندگار آن باالها
 ! هم همين جا كنار ما شايد

 گوش شنوايي دارد
 ... اما دم نمي زند

 ناله ي آن زن را مي شنود

 .. . آن زن .....
 كه خالقيت خداوندگار را به بهايي ناچيز

 براي تكه ناني
 .. . پاره گوشتي

 ..!!! چوب حراج ميزند
 اما دم نمي زند و ) خداوندگار (

 !!!! شهوت را به ابليس وا مي نهد؟؟؟

 او
 صداي تورا

 پشت ديوارهاي فرو ريخته ي خانه ات
 .. مي شنود

 دم نمي زند و ... . اما
 !!!! ؟ ؟ كودك گرسنه ات را وا مي گذارد به اراده ي خداونديش

 او
روزهاي خونآجين زمين

 په هاي  جلجتـــا بر ت
 شبهاي بي ستاره وان و آرارات

 در هالل حاصلخيز
 و دلِ خونِ مادرانِ سياهپوش

 .... . در ساحلِ اروند را
 .... . مي بيند

 اما دم نمي زند
 .... . تا

 ..... مردمان ظلم و تعدي را كار ابليس ميدانند
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۴۱ 

 ... ديگر خدا چه اراده ي دارد
 !!!! بر  افكار سياهِ  ابليس؟ برا

 تو از تفسيرهايي كه مخلوقِ ..... . آه
 ... . براي هر كردارش بافته است

 تو اگر
 روز ششم ابليس را در بند كرده بودي

 و او را از بهشت نرانده بودي
 تو اگر

 او را منفور نخواسته بودي
 اييل را ابليس نمي خواندي ر و عز

 مخلوق تو
 بايش با ذهن زي

 ..!!! نمي انداخت او همه ي نبايدها را به گردن
********* 

 .... . گفته و ناگفته ها
 .. . مردان و زناني خدامآب

 ! رمه ي تو را بي چوپان فرض كرده اند
 از آبشخور دين و مذهب مردمان را سيراب مي كنند و

 افكارشان را در صندوق هايي آهني
 براي روز رستاخيز انبار كرده اند

 و نجوا كنان
 وِردِ  رفع شيطان مي خوانند و

 را مظهر هر چه بود و نبود مي كنند تو
 .... . بدي ها به گردن ابليس

 !! ! مسلماً
 !!! ! خوبي ها را خود خواسته ايم

 گرچه
 همه مي دانند

 بار مي آيد ه روزها و شبها از گردونه ي رحمت تو ب
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۴۲ 

 گر چه
 همه مي دانند

 ديشه اي هستي ماالمال از ان تو
 كه روشنايي را حادث مي شود

 و اختيار را روز ششم
 در روح آدمي دميدي

 و  با اهريمن مي جنگي
 اما

 . خود را فريب مي دهند
 ، درونشان  مآلمال اعتقاد پر منتيست

 كه بر تو دارند
 كه هرچه مي كنند براي توست

 . و بهشتي كه وعده داده اي
 دريغ از بي نيازي تو

 آه اگر بهشت نبود
 .... اگر بهشت نبود
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۴۳ 

 فرهنگ خود باوري

 از اقليتهاي قومي جنوب است و يك ، جميل
GAY او براي فرار از پيش داوريها و نظرات سوء 

 اجتماعي كه در آن زندگي مي كند ترجيح داده است در
 پايين دست يكي از شهر هاي بزرگ، در اجتماعي

 . زندگي كند كه هيچ تجانسي با آن ندارد
 . يوحنا نيز همجنسگرا و البته اقليت مذهبيست
 اما اودر محل كار و حتي در جمع  دوستان
همجنسگرايش خود را يك اقليت مذهبي معرفي نمي

 احساسي دو گانه در اجتماع بيرون و جامعه يِ ، كند
 . كوچكِ اقليتي كه به آن تعلق دارد

 كه اعتراف از اين ، را اين دو فكر مي كنيد چ
 اِبا دارند؟ ، كنند چه مذهبي دارند و يا چه گرايش جنسي

 تنها به يك جواب مي رسيم هر دوي آنها از اين كه فرقي با جامعه ي اكثريت داشته باشند مي ترسند و به
 . نوعي سعي در نفي خود دارند

 ؟ يك ايراني همجنس گرا چيست ، گوييم بهتر ب ؟ فكرمي كنيد اين روزها وظيفه ي هر ايراني چيست
 اما آيا ما جزيي از . هيچ عالقه اي  به سياست نداريم ) Gay / Lesbian ( مي دانم كه اكثر ما  همجنسگرايان
 اگر در ايران وجود داشته ( روز شاهد نقض قوانين و زير پا گذاشتن حقوق بشر بدنه ي اين اجتماع نيستيم كه هر

 اي بابا،  ما رو چه به سياست كاله خودومونو رو " شايد بسياري از ماها بگوييم . برنياوريم باشيم اما دم ) باشد
 دوستي كه ( هم يك نفر ديگر مثل امير اما دوستان بايد نشست تا باز " خيلي هم از سرمون زياده ، بگيريم باد نبره

 رار بگيرد و در آخر يك عضو مورد ضرب و شتم و شكنجه ق ) مجله ماها  چاپ شد ۱۰ عكسهاي او در شماره ي
 ديگر جامعه ي همجنسگرايان ايران از كشور خارج شود و يا بازهم شاهد اعدام چندين نفر ديگر در شهرهاي

 . به خاطر آزاديي كه حق مسلم هر انسان است . مختلف باشيم
 ه به فكر باشند تا به كي از مسايل روز و رخدادهاي جهاني خود را كنار بكشيم  و بگوييم ديگران هستند ك

 آيا هيچ سازماني در جهان مي دانست كه در زندانهاي انفرادي ، اگر كسي مثل گنجي نبود . و كاري انجام دهند
 . پس بايست  نقطه ي شروع را پيدا نمود ؟ ايران چه مي گذرد

 ديد قوانين ج . يك روز بيدار مي شوي و مي بيني  همه چيز تغيير كرده . روزگار بازي هاي غريبي دارد
 براي كوچكترين مسايل زندگي ات هم تصميم گيري شده  و تو در ميان تعاريف جديدي از زندگي . وضع شده

 . خصوص ات قرار گرفته اي  و  نه راه پيش داري و نه راه پس
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۴۴ 

 كتر هاي جذابي رو  به ياد ا انيميشن  تلوزيوني و كار ، وقتي به روش حكومت و روساي آن نگاه مي كنم
 ) ۱ ( با روساي حكومت مثل آقاي . حتماً به ياد دارند ) سال ۲۹ سال تا ۲٤ ( نسالن من كه هم مي آورم

Mr.Baa به يكي دو امتياز . به ظاهر همه فن حريفند و در عمل همه ي كارها رو نصفه نيمه انجام مي دهند 
 بيشتر از يكي دو هيچ وقت دستمزدش با آقاي . ( كوچك دلخوش مي شوند و به قدرتهاي پوشالي تكيه مي زنند

 درست مثل مناقشه ي نيروگاه هاي هسته .) عدد كلم و هويج نبود و دوستانش  بي تدبيرترين حيوانات مزرعه بودند
 به وعده هاي پوشاليي كه كشورهاي ضعيف ) اگر بشود سياست مدار بهشان نسبت داد ( !!! ! اي كه آقايان ساستمدار

 و آنقدر تعلل مي كنند تا روزي كه چشمهامان را باز كنيم و دلخوش هستند ، طرف معامله ي حكومت مي دهند
 سرزمين ما نيز مثل كشورهاي همسايه دستخوش ناماليمات شده و سربازان غريبه ي خارجي در حال رژه ، ببينيم

 مثل موضوع سد سيوند فارس كه اين روزها در حال آبگيري است بدون . ي پيروزي در خيابانهاي  شهرمان هستند
 واكنش . خيلي ها بدانند با آبگيري آن امكان دارد پاسارگاد و مقبره ي نياي بزرگ آريايي ها به زير آب رود كه اين

 . همانا وقعي ننهادن به گريبان دريدنهاي دردمندان تاريخ و فرهنگ سرزمين مان است ، دولتمردان  به اعتراضات
 چنين ن يك صاحب نظر در بحثهايي اين عنوا ه چقدر سعي كرده ايم ب ؟ چقدر به اين مسايل توجه داريم

 هيچ ربطي ( كه احساسات و نوع گرايشمان براي اين ، اين خود ما هستيم ، حال توجه كرده ايد ه تا ب ؟ وارد شويم
 وجود حقيقيمان  را ، دايم مي خواهيم چيزي كه نيستيم جلوه كنيم ، خود را كنار مي كشيم ، كشف نشود ) ؟ دارد

 روز خود را شب كنيم و در پايان هر روز نفسي به راحتي ، غالباً بد روز ، زي كردنهاي كتمان مي كنيم و با نقش با
 . خدا را شكر امروز هم گذشت ، ميكشيم كه

 البته پرواضح است كه نقش پررنگ مذهب در نوع حكومت كشور يك مانع بزرگ براي عيان كردن نوع
 حتي در جوامع  دموكرات هم وجود دارد و از ترس از حكومت . و آزادي بيان است ) جنسي / مذهبي ( گرايشات

 كه اقليتهاي مختلف خصوصاً اقليتهاي جنسي در قشرزيرين جامعه خود آنجا كه در نسلهاي پيشين با توجه به اين
 اما آيا مي توان ، ناخودآگاه ترس از انگ خوردن و طرد شدن از جامعه به اين نسل منتقل شده ، را مخفي مي كردند

 سگرايان را با نسل ده سال پيش مقايسه نمود؟ نسل حاضر همجن
 چقدر امكانات . قدرت بيان و تفكر  نداريم ، ذكاوت ، مگر ما هم مانند ديگران هوش . چرا خود رو نفي ميكنيم

 مذهب و شريك جنسي اش را دارد ، براي ما وجود دارد تا خود را به عنوان يك انسان مختار كه آزادي انتخاب دين
 . امكانات ما بيشتر از ده سال قبل است مسلماً ؟ نشان دهيم

 : ابتدا از خود شروع كنيم
 هيچ عاطفه ايي ندارد و تنها در حال بازي كردن رل يك ، آيا درست است فكر كنيم يك ترنس

 بود و صراحتاً Posation ، B اگر كسي از بين ما . ) ۲ ( و هيچ احساسي ندارد !!! ؟ ؟ همجنسگراي مفعول هست
 در جمعها و پارتي ها همديگر  را . هستم FULL T ويد او را احمق مي شماريم و ادعا مي كنيم كه من هم بگ

 اگر كسي هم كمي سرش براي بحثهاي . دست مي اندازيم و هيچ صحبت جدي بين هيچ كس رد و بدل نمي شود
 !!! ؟ ؟ فردا را چه ديده ايي ، سازنده درد كند او را مسخره مي كنيم كه دم رو غنيمت شمار
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 پرورش فرهنگ احترام به  نظرات و ؟ اما آيا همه ي زندگي ماها در نقش بازي كردن خالصه شده است
 همه . مي بايست نقد پذير باشيم و بتوانيم ديگران را نقد كنيم . بايستي از خود شروع كنيم ، روش زندگي ديگران را

 را هم كه داراي سطح باالي معلومات هستند مي اما آيا كساني ، ي آدمها دريك سطح فرهنگي و معلومات نيستند
 توان از اين وظيفه تبرئه كرد؟

 اما آيا ، تحصيل و زندگي اعتراف كنيم  چه گرايشي داريم ، مي دانم خيلي سخت است كه در محيط كار
 بودن به مثابه ي اين است كه دايماً به دنبال يك شريك جنسي براي خود باشيم و  تمام Lesbian / Gay يك

 يك تفكر نيست؟ ، خواهي به جز يك گرايش فيزيكي ؟؟ آيا همجنس ؟ تفكراتمان از سكس لبريز
 وقتي هيچ سخني از رد يا . اين وظيفه ي خود ماست كه ديگران را با نوع نگرشمان به زندگي آشنا كنيم

 طبان ما علم انتظار داريم  مخا ، در يك جمع ردو بدل نشود ) مذهبي / جنسي / تفكري ( قبول يك نوع گرايش
 نظر بدهند؟ ، غيب داشته باشند و اجازه مي دهيم  بدون شناخت ما در مورد شخصيت و منش ما

 برابري با انسانهاي . ما تفكري داريم كه ازطلب برابري در جامعه نشات مي گيرد . مسلماً اين طور نيست
 كاري كه مي شود كرد آشنا كردن حداقل . ديگر كه خود را طبيعي و ماها را بدون اخالق و غير طبيعي مي دانند

 . اطرافيان با تفكرات و نظرات جديد است كه گرايشات فطري انسانها نيز جزو همين مناسبات به حساب مي آيد
 فردي كه به عدالت اجتماعي و برابري . يك ايده آليست است ) Gay / Lesbian ( يك همجنس گرا

 ر كرده ايد كه يك همجنسگرا از نظر احساسات عاطفي بسيار هيچ فك . ناخودآگاه اعتقاد دارد ، تمام افراد جامعه
 بيشتر از همنسالن و همساالن دگر جنس گراي خود رشد كرده است و اين قدرت بزرگيست كه آمادگي براي

 چند دگر جنس گرا را مي شناسيد كه بدون مشكل تنها زندگي مي كنند؟ . تحمل  هر شرايطي را فراهم مي كند
 اين . بدون هيچ مشكلي ، جداي خانواده در شرايطي بسيار خوب به تنهايي زندگي مي كنند اغلب همجنس گرايان

 . نشان مي دهد كه همجنسخواهان از قدرت استقالل بيشتري برخوردارند
 اين شما هستيد كه بدنه ي اجتماعي را ، كمي فكر كنيد

 . تشكيل  مي دهيد كه در آن زندگي مي كنيد
 دا باور كنيم كه حقي داريم و براي شروع بهتر است ابت

 بودن يعني " Gay / Lesbian " بايست باور كنيم كه . حقوقي
 تفكري كه ما را به سويي مشخص و يك هدف اجتماعي سوق

 . مي دهد
 همه ي زندگي ما در جنبه هاي سكسي آن نگنجيده

 اين يك رفتار ؟ هستيم Lesbian ؟ هستيم Gay . است
 كمي هم به مسايلي كه سرنوشت كشورمان به آن بستگي ، گرايشي كه داريم شخصي است ولي مي توانيم با وجود

 با شروع اين . سياسي و اجتماعي دوري نكنيم  و خودي نشان دهيم ، از بحثهاي فرهنگي . حساس باشيم ، دارد
 . از هر راهي مي شود به حق دست يافت . بحثها و گفتگو ها راه براي اثبات وجود خود نيز پيدا خواهيم كرد
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 فردي . يك همجنس گرا يك ايده آليست است
 كه به عدالت اجتماعي و برابري تمام افراد

 هيچ فكر كرده . جامعه، ناخودآگاه اعتقاد دارد
 ايد كه يك همجنسگرا از نظر احساسات
 عاطفي بسيار بيشتر از همنسالن و همساالن

 و اين دگر جنس گراي خود رشد كرده است
 قدرت بزرگيست كه آمادگي براي تحمل  هر

 ! شرايطي را فراهم مي كند؟

۴۶ 

 ، حق ما . حق ما زندگي اي طبيعي مثل ديگر افراد جامعه  ايست كه در آن زندگي مي كنيم ؟ حق ما چيست
 ( ست كه در مورد تمام اقليتها ا زدودن افكار منحرفي ، حق ما . و گرايش ماست ) خاص ( طبيعي نشان دادن  رفتار

 . در جامعه ي مذهبي مآب ما وجود دارد ) مذهبي و قومي ، جنسي
 در كشورهاي توسعه يافته از نظر اين كه كما ، وقي در اين موارد شامل آيتمهاي بسياري مي شود بحث حق

 پروسه ي گذر از حقوق اوليه سالهاست كه به انجام رسيده و حاال همجنسگرايان در حال ، فرهنگي و اقتصادي
 پدر و يا دو همجنس دارند، دو فرزنداني كه والدين ، مانند حق داشتن فرزند ، احقاق حقوق اجتماعي ديگري هستند

 ( مادر، در حالي كه ما، ابتدا مي بايست نوع تفكر مردمي را عوض كنيم كه قرنهاست با خوف از همجنس گرايي
 . زندگي كرده اند ! و لعنت گناهكاران ) همجنس بازي

 ؟ را باور داريم آيا خود ما هم اين ؟ را مانند بيماران رواني مي دانند مردم ما ؟ جامعه ما را نمي خواهد
 مي بايست رفتارهاي Gay هيچ فكر كرده ايد چرا يك . پس ابتدا بايست فشار جامعه را تقليل دهيم

 اين خود ما هستيم كه باعث مي شويم ديگران ، معموالً . باشد ، عمومي اش  خالف آنچه در جامعه متداول است
 صرف نظر از ( هست Gay يك اين كه بصرف ، وقتي يك همجنسگراي مرد ؟ چطور . در موردمان قضاوت كنند

Posation تنها به فكر همبستري با افراد ) او 
 مطمئن باشد مخاطب او اين كه مختلف است بدون

 ديگر از مردم عامي با تفكر ، همجنسگرا هست يا نه
 محدود و ديد  بسته چه انتظاري مي رود؟ و يا يك

Lesbian در جامعه بيمار و اين كه از ترس 
خود هاي خوانده شود از بيان كردن گرايش رواني

 طفره مي رود تا حدي كه تن به ازدواج اجباري
 ميدهد و باعث سرخوردگي در زندگي اش مي شود

 چون قدرت رويارويي با  جامعه اي كه هر چيز ؟ چرا
 . را با مذهب عجين مي كند،  ندارد

 چه . به خيلي چيزها محكوم مي شويم خيلي از ماها حتي يك سكس كامل در عمرمان نداشته ايم ولي
 فالن ، مسلم است اين خود ما هستيم كه باعث شده ايم مردم بهمان انگ بچسبانند كه فالني ؟ كسي مقصر است

 . اينجاست كه بحث فرهنگ بوجود مي آيد . كاره است
 . فرهنگ سازي در اين زمينه ديگر راهيست براي پيمودن اين جاده ي ناهموار

 هيچ همجنسگرايي وجود ندارد كه دوستان دگرجنس گرا . اطراف خود شروع كنيم از جامعه ي كوچك
 اولين كار روشن كردن ذهن دگرجنسگرايانيست كه به ما به ديده ي انساني بوالهوس و   بي ارزش ، نداشته باشد

 مي ) يا زياد كم ( البته اين نوع نگاه نسبي است و شامل همه ي افراد نمي شود اما همين درصد ، نگاه مي كنند
 البته بحث با افراد مذهبي و كساني كه داعيه ي حكومت اسالمي . توانند در انحراف افكار عمومي بسيار موثر باشند
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 محيط كار و يا محافل دوستانه بسيار راحتر ، را دارند هيچ به نتيجه نخواهد رسيد ولي با بحث در جوامع دانشگاهي
 . مي توان به جوانب موضوع پرداخت

 چون در رابطه با موضوع فرهنگ سازي در جامعه در . سخن كوتاه مي كنم و از تكرار مكررات مي پرهيزم
 . يك بستر آماده الزم است تا تك تك افراد نسبت به آن موضوع يك آمادگي ذهني پيدا كنند ، مورد هر موضوعي

 براي مردم آنقدر عادي شود،  كه ، باشد به عبارت ديگر،   هر  مساله اي كه جزو رفتارهاي نسبي يا قطعي افراد
 بلكه احترام به عقايد ديگران جزو رفتار عادي جامعه قرار بگيرد حال ، بحث پذيرفتن يا نپذيرفتن وجود نداشته باشد

 . اين مهم به عهده ي اين هيچ كس نيست جز خود ما . چه رفتار ما از طرف جامعه پذيرفته شود چه نشود

 . ر كنيم كه هيچ تفاوتي بين ما و اجتماعي كه در آن زندگي مي كنيم وجود ندارد در آخر بازهم به اين فك
 هيچ آييني عشق را منع نكرده پس عاشق ، سعي كنيم خودمان باشيم و از بيان احساس خود نهراسيم

 . باشيم تا زندگي رنگهاي روشنش را به پنجره هامان بريزد

 واراند
 خورشيدي ۱۳۸٤ مهرماه

 پانوشت

 بزي عروسكي بود كه سالهاي دهه ي شصت تلوزيون ايران در قالب برنامه ي كودكانه پخش با آقاي - ۱
 . مي كرد و اعمال او به  مثابه ي فرهنگ جامعه اي بود كه در آن مي زيست

 ست كه در ا كار بردن مثالي واژه ي ترنس و افراد متعلق به اين گروه براي روشن كردن  ذهنيتي ه ب - ۲
 معروف .. . يا اواخواهر عنوان ه ب ، همه ي ما مي دانيم كه در فرهنگ عامه ي مردم ايران اين افراد . دارد عام وجود

 . مي باشند و باز هم پر واضح است كه افرادي كه همجنسگرا نيستند نقش اين گروه را در سكس،  مفعول مي دانند
 رجوع كنيد به . ن خالف تصور عام است در حالي كه ممكن است يك ترنس اصالً همجنسگرا نباشد كه البته اي

 . ) به تفصيل در اين مورد توضيح داده شده است ( ماها ۹ ويژه نامه شماره ي
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 زنان از زن هويت يافته

 دالرام : تهيه و تنظيم

 در طول تاريخ اعتقاد داشتند كه واژه هاي بشري ساخته ي فعال مبارزات همجنسگرايي بسياري از زنان
 . هم برداشت هاي مردانه كرده اند همجنسگرايي و حتي زنان همجنسگرا از واژه ي تند و مردان دست مردان هس

 به همين دليل لزبين هاي فعال در راستاي خود اتكايي همه جانبه ي زنان بر آن شدند تا با استفاده از واژه هايي
 Women - Identified يا اصطالح زنان از زن هويت يافته . معاني مورد نظر كلمات را به آنها بدهند

Women اصطالحي است كه براي زناني كه از لحاظ عاطفي و يا جنسي بيشتر با زنان در ارتباطند تا با مردان به 
 لزبين ها را در بر داشت اما اكنون گاهي براي زنان دوجنسخواه و در ابتدا اين واژه فقط . كار مي رود

 برخي اعتقاد دارند اصوال نظريه هاي فمينيستي به زنان از . شود خواه فمينيست هم به كار برده مي دگرجنس يا
 . زن هويت يافته متكي است

 فعالين عرصه ي مبارزات لزبيني كه اغلب آنها نويسنده يا منتقد هستند از اين واژه در نوشته هاي خود به
 ق مهم است و گاه نوشته هاي مفهوم زن از زن هويت يافته براي نويسندگان خال . عناوين مختلف استفاده كرده اند

 . پيوند زنان و جوامع زنانه را ترسيم كرده اند آنها

 شاعر و منتقد آمريكايي در يكي از نوشته ) Rich Adriene ( آدرين ريچ
 ۱۹۸۰ در سال " نا همجنس خواهي اجباري و حيات لزبيني " هاي خود با عنوان

 يسي در فرهنگ مردساالري نظريه اي فمينيستي خلق مي كند كه آن را دوباره نو
 باز توليد ، سياست جنسي ، و بحث هاي خود درباره ي آموزش ريچ در آثار . مي نامد

 ريچ بسياري از واژه هاي . و هويت قومي كمك مهمي به فمينيسم مي كند
 مردساالر از جمله مادر بودن و آموزش زنان را به نفع فمينيسم معاصر تغيير داد و

 قائل شدن بين حيات تاريخي او از طريق تمايز . ريف كرد را باز تع لزبين مفهوم
 و پيوستار لزبين يا تجربه ي زنان از زن هويت يافته مرزهاي تجربه و تاريخ لزبين
 سنت ، ريچ در تمام نوشته هايش و در ديد زن مدارش نسبت به تاريخ جهان . لزبين را به طور وسيعي گسترش داد

 درباره ي ، ) ۱۹۷۶ ( از ديگر آثار ريچ مي توان به زاده ي زن . ي كند جديدي در پژوهشگري فمينيستي خلق م
 . اشاره كرد ) ۱۹۸۶ ( نان و شعر ، خون ، ) ۱۹۷۹ ( رازها و سكوتها ، دروغ ها
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 نويسنده ي فرانسوي و ) Monique Witting ( مونيك ويتينگ
 مطالبي براي : و اشخاص لزبين ) ۱۹۶۹ ( نظريه پرداز لزبين در كتاب زنان لزبين

 فرهنگ غربي را نرينه كالم تعريف كرد ولي تفاوت او ) ۱۹۷۶ ( هنگ نامه يك فر
 با ساير فمينيست ها در تاكيد بر اين نكته بود كه نظريه و عمل فمينيسم فقط بايد

 ويتينگ در پي آن . در ديدگاه زنان و نه ديدگاه مردان نسبت به زنان متمركز باشد
 ن زنان از زن هويت يافته وجود است كه دريابد كه چه نوع مناسبات اجتماعي بي

 او خواهان درك . دهد دارد و شخص لزبين را بيرون از جهان زباني مردانه قرار مي
 و اسارت نا نه توليد مثل ، جديدي از احساسات جنسي زنان است كه لذت باشد

 مكانيزم تحقق اين رابطه ي لزبيني به نظر ويتينگ . همجنسخواهانه ي زنان
 داراي بار مثبت و معرف هويت جنسي سركوب زن بر خالف واژه ي لزبين زيرا واژه ي خواهد بود درك جديد

 ويتينگ مدعي است رابطه ي لزبيني نه تنها دسته بندي هاي اسارت مادي را از بين مي برد . نشده و سالم است
 . بلكه به زنان قدرتي معنا شناختي براي ناميدن و تعريف مجدد از خود مي بخشد

 ، ) Quest ( ست و از بنيان گذاران مجله ي كو ) Charlotte Bunch ( چ شارلوت بان
 بانچ از نظريه ي فمينيسم سوسياليستي بهره برد تا . نشريه ي پيشرو ي نظريه ي لزبيني است

 نوشته . استدالل كند سازمان دهي كار متكي بر پيش فرض هاي نا همجنس خواهانه است
 ن عنصري مهم در فمينيسم معاصر ياري هاي بانچ به شكل گيري نظريه ي لزبيني همچو

 همچون آدرين ريچ طرحي جامع براي بررسي ناهمجنس او و ديگر لزبين هاي فعال . رساند
 . خواهي اجباري به عنوان يكي از نهاد هاي اجتماعي سركوبگر ارائه مي دهند
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 شكنجه همجنسگرايان در ايران

 شيرازي . ج : مترجم

 . كه اصل و لينك آن را براي ماها ارسال مي كنم چاپ رسيد ه بار روز ب اين مطلب ابتدا در سايت اخ
http://www.iranchabar.de/1384/07/17/shirazi840717.htm 

 ت گي سيتي روزنامه نگار همجنسگراي معروف آمريكايي كه در ساي DOUG IRELAND آقاي
 مطلب مي نويسد و در آشنايي افكار عمومي جهان با ) http://www.gaycitynews.com ( نيوز آمريكا

 ساله ۲۲ وضعيت سخت همجنسگرايان ايران نقش فعالي ايفا كرده، چند روز پيش مصاحبه اي با امير، جوان
 د مورد شكنجه واقع شده و اخيرآ از كشور خارج گرديده، انجام داده كه در بسياري از همجنسگراي ايراني كه خو

 مطلب فارسي زير از روزنامه سيدني استار ابزرو ترجمه شده . چاپ رسيد ه روزنامه ها، مجالت و سايتهاي خارجي ب
 : لينك روزنامه استار اوبزرور استراليا . است

http://www.ssonet.com.au/display.asp?ArticleID=4745 

 ساله ايراني است كه ۲۲ امير يك همجنسگراي
 كه توسط پليس در يك اقدام  وسيع نيروي انتظامي براي

 او . با فعاليت همجنسگرايان در اينترنت دستگير گرديد مقابله
 و شتم و شكنجه قرار گرفت، به در بازداشت مورد ضرب

 او در ماه اگوست . اعدام تهديد شد و صد ضربه شالق خورد
 از ايران فرار كرد و حاال در انتظار دريافت پناهندگي از يك

 . سر مي برد ه كشورموافق حقوق همجنسگرايان، در تركيه ب
 با ( در يك مصاحبه تلفني دو ساعته از تركيه با امير

 العات دست اولي از شيوه  و روش هاي خوفناك برخورد جمهوري اسالمي در سركوب او اط ) كمك يك مترجم
 : داستان او اين است . همجنسگرايان ايران در اختيار گذاشته

 امير اهل شيراز است، شهري با جمعيتي بيش از يك ميليون سكنه در جنوب غربي ايران كه شاه در دهه
 كند، و جمعيتي از همجنسگرايان را به آن پاريس ايران ه آن را در اين  تالش بود ك ) دي ميال ( شصت  و هفتاد

 به رهبري ۱۹۷۹ اما بعد از انقالب . گذران تعطيالت خود برمي گزيدند شهر جلب كرد كه شيراز را به عنوان محل
 پدر امير در حمله شيميايي در جنگ ايران و . يك شهر طاغوتي برخورد شد به عنوان آيت اهللا خميني، با شيراز

 خود گرفت كه بر اساس آن خانواده اش از حقوق و منافع ويژه  دولتي ه كشته و لقب شهيد ب ۱۹۸۷ عراق در سال
 . برخوردار مي شدند

 ۱۱ شماره
۱۳۸۴ آبان ماه
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 سالگي مي ٦ يا ٥ من از همان " : امير كه در كنار مادر، يك برادر بزرگتر و دو خواهر، رشد كرد، مي گويد
 من اولين تماس جنسي ام با يك . با دختران را ترجيح مي دادم من هميشه بازي كردن - دانستم كه گي هستم

 ولي در خانواده ام هيچ كسي از همجنسگرا بودن من اطالعي . سال داشتم تجربه كردم ۱۳ مرد را زماني كه
 " . نداشت

 من در يك جشن خصوصي شركت كرده " : خاطر گي بودن دو سال پيش اتفاق افتاد ه بازداشت امير ب
 كه پدرش - جوان آنجا بودند كه همه ما دوستان صميمي هم بوديم، يكي از بچه ها، احمد رضا ۲٥ بودم، حدود

 و پليس از گي بودنش اطالع داشت، جاسوسي كرد و به مسئوالن خبر داده بود - افسر سرهنگ نيروي امنيتي بود
 " . كه همچون جشني در حال انجام شدن بود

 عد به رئيس اداره امر به معروف و نهي از منكر، به رياست احمد تا رسيدن همه بچه ها منتظر ماند، و ب
 در باز شد و پليس به داخل هجوم آورد، . سرهنگ صفانيا زنگ زد، كه چند دقيقه بعد به محل جشن هجوم آوردند

 س حمله كنندگان ي ري " ؟ كي مفعوله؟ كي فاعله " : به ما توهين كرده و حين ضرب و شتم ما داد مي زدند كه
 وقتي يكي سعي مي كرد آنها را از كتك زدن صاحب خانه باز دارد، آنها از فلفل پاش . ردي بود سرهنگ جوانم

 صورتش زدند كه يكي از شركت كنندگان يك ترانس سكشوال بود و پليس آنچنان به سر و . استفاده مي كردند
 حالي كه پليس ما را در ) گي جاسوس ( احمد رضا . صورتش زخمي و پرده گوشش پاره شد و به بيماستان منتقل شد

 پليس مالفه برداشته، آن را پاره كرده و با آن چشمان . مي زد مشغول معرفي كردن و لو دادن تك تك بچه ها بود
 ما را بسته و درون ماشين انداختند و ما را به  بازداشتگاهي در محل نيروي انتظامي بردند كه معروفيتي مانند

 " . رس در دلها مي اندازد ب شوروي دارد و ت . ك . بازداشتگاهاي گ
 پليس فيلم ويديويي گرفته شده در . من سومين نفري بودم كه مورد بازجويي قرار گرفتم " : امير مي گويد

 پليس از من خواست كه آن شعر را دوباره . محل جشن را ضبط كرده بود، كه در آن من يك شعري مي خواندم
 وقتي سعي كردم گي بودنم را . دن به سر و روي من كردند پرسيدم چه شعري؟ و آنها شروع به كتك ز . تكرار كنم

 من همچنان . درد وحشتناك بود . انكار كنم آنها كفش هايم را در آورده و شروع به كابل زدن به كف پاهايم كردند
 آنها در خانه محل جشن آلت مصنوعي مردانه پيدا كرده بودند، آنها مرا با آن كتك زدند و آن را . چشم بسته بودم

 وقتي به آنها گفتم كه پدرم شهيد شده و من فرزند شهيدم، آنها با شدت بيشتري . با فشار در دهانم فرو مي كردند
 ازم گرفتند و گفتند كه به ) كه حقوق ويژه فرزند شهيد بودن را به من مي داد ( آنها كارت ام . مرا زير كتك گرفتند

 " . م، اطالع خواهند داد دانشگاهي كه در آن در رشته كامپيوتر تحصيل مي كرد
 آنها به محل سكونتم رفته و كامپيوترم را ضبط كردند و  در آن عكسهاي " امير ادامه مي دهد

 در . همين باعث شد كه مادرم به گي بودنم پي ببرد . همواروتيكي مردانه پيدا كردند و آنها را به مادرم نشان دادند
 اگر در معاينه : قاضي در حين جريمه كردنم گفت . يمه شدم آخر محاكمه شده و به پرداخت  صد هزار تومان جر

 " . پزشكي ثابت شود كه عمل دخول بر تو واقع شده، به اعدام محكوم خواهي شد
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 افراد بسيجي بيشتر . امير مي گويد كه بيشتر پيگرد و سركوب همجنسگرايان توسط بسيج انجام مي شود
 جرمان انتخاب مي شوند و كارهاي كثيف و خشن به آنها واگذار مي شود از طبقات پائين و ندار جامعه و همينطور م

 طور مثال در جريان تظاهرات ه ب . طور رسمي دخالتي در كارها ندارد و مسئول هم  نيست ه تا رژيم ادعا كند كه ب
 . دانشجويان هم بسيج مسئول مقابله با دانشجويان و ضرب و شتم آنها بود

 يكي وارد چت روم شد و " . ر با چت رومهاي ياهو در اينترنت آشنا مي شود يك سال بعد از بازداشت، امي
 شروع كرد برايم پيام دادن، ولي بهش گفتم گه او تيپ من نيست و خصوصيات پسري كه تيپ من باشد را بهش

 رس چند لحظه بعد فرد ديگري شروع كرد به پيام فرستادن، با هم عكس رد و بدل كرديم و او بالفاصله آد . گفتم
 وب سايت خود را برايم فرستاد و او درست همان خصوصيات و مشخصاتي را داشت كه من به فرد قبلي گفته بودم

 آنها افراد زيادي داشتند كه . بعدها مشخص شد كه هر دو نفر مامور پليس بوده اند . كه دارم دنبالش مي گردم
 " . براحتي هر تيپ مورد نظر فرد را مي توانستند تحويل دهند

 آشنايي با پسر دومي كه در چت روم با من تماس گرفته بود خوشم آمد و خيلي ذوق زده شده بودم و از
 وقتي به آنجا رسيدم من و او با هم راه . براي ديدن همديگر، در كنار گيشه تلفني نزديك پل باغ صفا قرار گذاشتيم

 كه ( دستي از پشت روي شانه ام حس كردم ثانيه بعد ۳۰ افتاديم كه حرف رده و بيشتر همديگر را بشناسيم اما
 و به اتفاق دو نفر بسيجي ديگر به من دستبند زده، با .) بعدها معلوم شد  يك پليس مخفي بنام علي پناهي است

 آنجا من گي بودنم و اين كه اين . زور سوار ماشين كرده و به محل نيروي انتظامي كه محل ترسناكي است، بردند
 يي همجنسگرايانه است، را انكار كردم اما آنها تمام پيامها و عكسهاي رد و بدل شده من و مالقات يك شيوه آشنا

 يك " بعد از آن شكنجه ها شروع شد؛ . طرف مقابل در چت روم  را كه پرينت كرده بودند، به من نشان دادند
 ر به نشستن روي صندلي صندلي فلزي در وسط اتاق بود آنها يك شعله گازي در زير صندلي قرار داده و مرا مجبو

 يك شيشه آب نوشيدني . آنها مرا تهديد كردند كه به سربازخانه بفرستند تا همه سربازان به من تجاوز كنند . كردند
 علي پناهي به يكي از بسيجي ها دستور داد كه شيشه را برداشته و در مقعد من فرو كند و سر من . روي ميز بود
 از نشستن روي آن صندلي فلزي كه داغتر و داغتر مي " . كه ديگه ياد كير نكني اين بهت ياد مي ده " : فرياد زد كه

 يك كوني " بعدآ آنها پرونده مرا در آورده و گفتند كه من . شد آنچنان وحشت داشتم كه مجبور به اعتراف شدم
 . داخته بودند و بعد آنقدر كتكم زدند كه بيهوش شدم و در همان حالت مرا در سلولي ان . " معروف در شيراز هستم

 يكي از آنها برايم تعريف كرد كه بعد از . وقتي بهوش آمدم تعداد زيادي از پسران گي را در آن سلول ديدم
 دستگيري اش، او را مجبور كرده بودند كه در چت رومها با ديگران قرار مالقات گذاشته و همه آن افراد را دستگير

 . اد دستگير شده هستند كرده بودند و اين افراد درون سلول همان افر
 قاضي چهار نفر ما را، از جمله خود من، به شالق خوردن . در آخر همه ما مورد بازجويي و دادگاهي شديم

خبر در همه روزنامه ها چاپ  شده بود كه اعضاء يك گروه همجنسگرا دستگير شده اند و نام افراد . محكوم كرد
 . قبل از اين كه صد ضربه تمام شوند من بيهوش شدم . دم من به صد ضربه شالق محكوم ش . هم درج شده بود

 آنها قبلش به من گفته بودند كه اگر در حين . وقتي بيدار شدم پاهايم آنچنان بي رمق بودند كه نتوانستم بايستم
 بهمين دليل دستهايم را گاز مي گرفتم كه داد . شالق خوردن داد و فرياد كنم شدت ضربه ها را بيشتر خواهند كرد

 . زنم و اثر ضخم عميق دندان در دستهايم را حس مي كردم ن
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 بعد از آن زندگي براي امير غير قابل تحمل شد؛ و مرتب مورد تعقيب و مراقبت افراد بسيج و نيروي امر به
 امير مي گويد كه  بعد از اعدام دو نوجوان همجنسگرا در مشهد در سال جاري و . معروف و نهي از منكر بود

 او مي . يع جهاني بر عليه اعدام آنها، شرايط براي او و ديگر همجنسگرايان در ايران سخت تر شده اعتراضات وس
 بعد از اعدامهاي مشهد، سر زدن مسئوالن " : طور مرتب تحت تعقيب، مراقبت و تهديد بوده است، ه گويد كه ب

 آنها از همه . را تكرار مي كردند خود گرفت، آنها به خانه ما مي آمدند و تهديد هاي خود ه تقريبآ حالت روزانه ب
 آنها بطور دقيق به من مي گفتند كه در هنگام خروج از خانه كجا بوده ام و . كارها و رفت و آمد من اطالع داشتند

 من به نقطه اي رسيده بودم كه حتي به دوستان نزديك خودم شك داشتم كه براي آنها . چه كارهايي كرده ام
 اين سرزدنها، علي پناهي، كسي كه بازداشتم كرده بود، به موهايم چنگ زده و آنها در يكي از . جاسوسي مي كنند
 به  يكي از دوستان من قبآل در ازاء آزاد شدن بدون هيچ " اگه ازت بخوام كيرمو مي خوري؟ " را كشيد و گفت كه

 . پرونده اي، توسط همين علي پناهي تجاوز شده بود
 خواستند، حتي وسط روز مرا بازداشت كرده مورد زماني كه مي هر وقت از خانه خارج مي شدم،  و هر "

 پرس و جو قرار مي دادند، دست پاچه ام مي كردند، ازم مي پرسيدند كجا بوده ام يا آيا براي كير گشتن از خانه
 ل و ا سو در يكي از اين بازداشتها و . و از من مي خواستند كه در خانه بمانم و به خيابان سر نزنم " بيرون زده ام؟

 درست مثل پسراي . بار ديگر دستگير شوم اعدام خواهم شد جوابها، سرهنگ جوانمردي اعالم كرد كه اگر يك
 مي دانستيم كه منظورش از پسراي مشهد همان دو ) هم من و هم او ( او درست همينها را گفت و ما " مشهدي

 زده شده  همه جعلي و ساختگي بود؛ وقتي اتهام تجاوز و دزدي كه به آنها . پسر گي مشهدي كه اعدام شدند، بود
 اين . تو دستگير مي شوي، با ضرب و شتم و تهديد مجبور مي شوي به اتهاماتي اعتراف كني كه انجام نداده اي

 من به دليل سابقه ام نمي " : امير مي گويد . مسئله هميشه اتفاق مي افتد و براي دوستان خودم هم اتفاق افتاده
 خاطر علني شدن گي بودنم، كاريابي مشكل بود و به خاطر پرونده ام كار دولتي هم ه م و كآل ب توانستم كار پيدا كن

 به خانه امير سر زدند، او قبل از آن تصميم به خروج از ) پليس / افراد بسيج ( آخرين بار كه آنها " . به من نمي دادند
 انشگاه براي مدرك ارشدي به تهران خواهم براي امتحان ورودي د بهانه آوردم كه مي " : كشور گرفته بود، پس

 در تهران از يكي از دوستانم پول قرض كرده و با اتوبوس به تركيه . من از سه سال قبل يك پاسپورت داشتم . بروم
 در مرز تركيه پولي براي رشوه دادن به مامور مرز نداشتم ولي شانس آوردم، مامور پاسپورتم را گرفته، مهر زد . آمدم

 " . من از مرز گذشتم و بهم پس داد و
 وقتي از امير سئوال مي شود كه در رابطه با اوضاع ايران و آينده خود چه پيامي براي جهان خارج دارد، او

 آنها مرا . گونه حقوقي برخوردار نيستيم ما از هيچ . شرايط گي ها در ايران وحشتناك است " : بعد از مكثي مي گويد
 گي و لزبين هاي . ر چيزي وادار مي كردند و من هم اعتراف مي كردم زير كتك گرفته و به اعتراف كردن به ه

 اوضاع . ايراني تحت  فشاري باورنكردني واقع هستند، آنها به كمك احتياج دارند، آنها به دخالت خارج نيازمندند
 مورد توهين و ما بطور مرتب در اجتماع، در خيابان، در مسير خريد، در راه خانه  و همه جا . واقعآ بد است، جدآ بد

 . يكي از دوستان صميمي ام، نيما، يك ماه پيش در شيراز خودكشي كرد ! شماتت واقع مي شويم، همه ما، همگي ما
 من بدون پول هستم، نمي دانم . من نمي دانم براي خودم چي پيش مي آيد . او بيش از اين نتوانست تحمل كند

 . آنها مرا مي كشند . نفرستند فقط اميدوارم مرا به ايران پس . چه كاري بايد بكنم
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 نقدي بر نقدي بر نقدي

 فرزان

 ۱۰ شماره - سپنتا - نقدي بر توضيحات واژه گي

 به خدمت دوست عزيزمان عرض كنم كه بله هر كتابي به زبان قابل فهم آن جامعه . بنده فرزان هستم
 باشد پس مي ) تركي قديم ( ان التصاقي چون بخش گات هاي اوستا به تاييد زبان شناسان به زب نوشته مي شود و

 . بوده است زبان مردم آن دوران هم تركي
 در ادامه دوست عزيزمان فرموده اند كه ايران كشوري است كه زبان آن فارسي است كه كامال غلط مي

 اين ادعا ي شما صرفا سوء . توانيد بگوييد كه زبان فارسي زبان رسمي كشور است و بس فقط مي شما . باشد
 . كه زبان كشور ايران فقط فارسي نيست ديگر نياز به اثبات ندارد اين . است ستفاده از رسمي شدن زبان فارسي ا

 اما زبان تركي . ان به اوستا اضافه شده است ي شت هاي اوستا دارد كه در زمان ساسان ي شه در ي زبان فارسي هم ر
 . شه در گات هاي اوستا دارد ي ر

 ك كتاب است نه ي اوستا اسم . ست ي دارند اصال مفهوم ن يي شه اوستا ي ها هم ر كه فرموده اند خود گات ن ي اما ا
 زمان ي در ادامه دوست عز . نبود يي اگر گاتي وجود نداشت كه اوستا . ك زبان و گاتها هم بخشي از اوستا مي باشند ي

 ي است و ال ي ا ي ف ك مفهوم جغرا ي ران صرفا ي م ا يي د بگو ي راني معرفي نموده اند كه با ي ر ا ي ك زبان غ ي زبان تركي را
 ن بوده است و زبان تركي ي ز چن ي ران به زبان تركي صحبت نمي كنند؟در گذشته ن ي مي از مردم ا ي ك ن ي مگر نزد . ر ي غ

 راني بودن را معادل فارس بودن معرفي ي د كه ا ي ن قدر اصرار مي ورز ي چرا ا . ران قدمت شش هزار ساله دارد ي در ا
 . ست ي ستها ن ي شوون ان و ن كار شما بي شباهت به كار نژادپرست ي د؟ا ي كن

 . باز هم از شما ممنونم
com . @yahoo 2000 Bamaram_khoshgel 

 از ادامه بحث  بيشتردر اين مورد در ماها پوزش مي خواهيم و دوستان عزيز سپانتا و فرزان در : ماها
 . ند مباحث خود را بطور مستقيم  را ادامه دهند مي توان ورت تمايل ص
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 جدي با طعم شوخي - شوخي با طعم جدي
 در شماره قبلي ماها نكات خوبي داشت اما اونجايي كه نويسنده " آيد چه كاري از دست من بر مي " مطلب

 در معرفي كردن مجله ماها، سنگ تمام زير بغل خودش و خوانندگان ماها هندونه مي زاره و ميگه كه خوانندگان
 يادتونه؟ اگه يادتون نيست ٦ مطلب مربوط به همجنسگرايان دانمارك تو شماره . خنده انداخت ه گذاشتن منو ب

 ) سال پيش ٥۳ يعني حدودآ ( ۱۹٤۸ تو اون مطلب نوشته شده بود كه وقتي اكسل در سال . برين دوباره بخونين
 تو اون . نفر عضوش مي شن ۲۶۰۰ ارك را درست مي كنه، در فاصله چهار سال اولين انجمن همجنسگرايان دانم

 هيچ گروه و سازمان متعلق به همجنسگرايان . بيماري معرفي مي شد به عنوان سالها همجنسگرايي در همه جهان
 هان وجود نداشت، هيچ حزب و گروه و هيچ سازمان حقوق بشري در جهان از گي و لزبين ها حمايت نمي ج تو

 گناه و جرم و در نتيجه غير قانوني بود، اينترنت به عنوان كرد و در قوانين همه كشورهاي جهان همجنسگرايي
 نفر از گي هاي ۲۶۰۰ با اينهمه . چهار تا پنج ميليوني دانمارك، جمعيت كمتري داشت ) امروز ( نبود و كشور

 سال بعد از ٥۳ حاال شما را به بخدا قسم، . دانمارك در اون شرايط دور هم جمع مي شن تا براي خود كاري بكنند
 ، در عصر اينترنت، در حالي كه در جهان همجنسگرايان آزاد و قانوني هستن و در ۲۱ جريان دانمارك، در قرن

 ميليون نفري ايران، هشتصد و خورده نفر مشترك مجله شدن ٦٥ در كشور ، خيلي كشورها حق ازدواج هم دارن
 ياد حرف افرادي ه اره طعنه مي زنه؟ اين شوخي و بهتره بگم طعنه نويسنده ماها منو ب هنر است يا نويسنده ماها د

 ميندازه كه چپ و راست باد به غبغب ميندازن و ميگن بابا ما ايرانيا تاريخ و تمدن و فرهنگ دو هزار و پانصد ساله
 قدر بي داري پس چرا مردمت اين ولي از خودشون نمي پرسن كه بابا وقتي تو فرهنگ دوهزار و پانصد ساله . داريم

 فرهنگ هستن؟ از جمله بي فرهنگي در رانندگي، بي فرهنگي در خو كردن به ديكتاتوري، بي فرهنگي در اعتقاد
 به قضاء  و بي مسوليتي نسبت به سرنوشت خود، بي فرهنگي در دخالت در زندگي خصوصي افراد، بي فرهنگي در

 يين تكليف كنن، بي فرهنگي در دست و پا زدن تو سنت و ناآشنايي با علم اجازه دادن به ديگران كه برايشان تع
 امروزي در باره سكس و همجنسگرايي، بي فرهنگي در ناموس پرستي و زن كشي و دختر كشي، بي فرهنگي در

 خودشان واقعآ چي مي اين كه كنن نه بر اساس بقيه چي فكر مي اين كه تنظيم حركات و گفتار خود بر اساس
 . جدتون قسم وقتي حرفي مي زنين قبلش يك خورده  روش فكر كنين ه شما را ب . ن و هزاران مورد ديگه خوا

 نفر رسيده ولي به نظر من ۹۰۰ كه با مسئول ايميل ماها چك كردم، تعداد خوانندگان به ) مهر ۲٥ ( همين امروز
 كه گي هستن، احساس گناه مي همين حاال چند ميليون هموطن همجنسگرا هنوز نمي دونن . اين هم خيلي كمه

 بايد با هم همه دوستان و ياران را . كنن، ميرن بر خالف خواسته خودشون ازدواج مي كنن، تو تنهايي رنج مي برن
 . در آوريم و به اونها كمك كنيم كه تو تنهايي نپوسن ه از زير آوار ب
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 يران ا ن مجنسگرايا ه لكترونيكي ا جله م ، ماها
 ، از آدرس پستي زير » ماها « اشتراك براي بيان نظرات و پيشنهادهاي خود، و يا ارسال مطلب، عكس، نقد، و همين طور براي

 : استفاده كنيد
Majale_maha@yahoo.com 
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